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Wstêp
Rewi ta li za cja sta no wi isto t ny, z!o¿o ny i wie lop!asz czy z no wy pro ces zmian w pol -skiej prze strze ni, któ ry naj czê œciej do ty czy ob sza rów zur bani zo wa nych i po prze -mys!owych, ale rów nie¿ po wo j sko wych, po ko le jo wych. Za cho dzi ta k ¿e na ob sza rachwie j skich, któ re uleg!y de gra da cji. G!ów nym ce lem rewi ta li za cji jest roz wój spo!eczno --go spoda r czy te re nów ob jê tych tym pro ce sem, któ ry ma do pro wa dziæ do roz wo jumiast, gmin, re gio nów.Przy go to wa na mo no gra fia sta no wi zbiór prac, za rów no pra co w ni ków Szko!y Wy ¿ -szej im. Bo g da na Ja ñ skie go, jak i jej wspó!pra co w ni ków, któ rzy w zwi"zku z re a li zacj"na Wy dzia le Zarz"dza nia w Wa r sza wie te ma ty ki do tycz"cej prze mian prze strze ni,a prze de wszy stkim ana li zy zró¿ ni co wa nej pro ble ma ty ki rewi ta li za cji, pre zen tuj" ró ¿ -ne go ro dza ju roz wi"za nia w tym za kre sie. Po szcze gó l ni au to rzy w opa r ciu o wy bra nepol skie mia sta i gmi ny, jak i ob sza ry spo za gra nic Pol ski, pre zen tuj" sy tu a cje i wzo ryró ¿ ne go ro dza ju roz wi"zañ po dej mo wa nych dzia!añ w za kre sie rewi ta li za cji. Ana li zo -wa ne s" wy stê puj"ce pro ble my w ob sza rach rewi tali zo wa nych, za rów no te re nów za -mie sz ka!ych, jak i prze strze ni krajo bra zu otwa r te go. Po ka za ne s" mo ¿ li wo œci re a li za cjidzia!añ rewi tali zacy j nych w ra mach pro gra mów fi nan so wa nych ze œro d ków UE.Zwró co na uwa ga na isto t ne zna cze nie pra wa – jego sta bi l noœæ i spó j noœæ.Pu b li ka cja przed sta wia ró ¿ ne pun kty wi dze nia spe cja li stów za j muj"cych siê na codzieñ kszta!to wa niem form archi tekto ni cz nych, jak i prze strze ni urba ni sty cz nej. Po ka -za ne s" ró ¿ ne fo r my i sty le w zmie niaj"cej siê prze strze ni, zw!asz cza pu bli cz nej. Omó -wio ne zo sta!y naj wa¿ nie j sze po jê cia, wska za ne stan dar dy i za sa dy oraz mo ¿ li wo œci re a li -za cji pro gra mów rewi ta li za cji. Po ka za ne ró ¿ ne spo so by roz pa try wa nia i pa trze nia napro ble ma ty kê rewi ta li za cji. Zna le zie nie czê sto no we go za sto so wa nia ist nie j"cych obie k -tów wraz z ich re mon tem i mo de r ni zacj", wpro wa dze nie no wej fun kcji dla prze strze ni,któ ra nie jest do sto so wa na do obe cnych po trzeb czy te¿ po pra wa zde gra dowa ne go œro do -wi ska s" naj czê œciej wy stê puj"cymi dzia!ania mi w za kre sie te ma ty ki rewi ta li za cji.Re a li zuj"c ró ¿ no rod ne za da nia zwi"zane z re wi ta li zacj" ko nie cz na jest ochro na to ¿ sa -mo œci ku l tu ro wej oraz wziê cie pod uwa gê wa r to œci krajo bra zo wych, ku l tu ro wych, za by t -ko wych, sa kra l nych, este ty cz nych. W ra mach rewi ta li za cji pro wa dzo ny jest re monti mo der ni za cja ze spo!ów archi tekto ni cz nych lub urba ni sty cz nych, zde gra do wa nej in fra -stru ktu ry te ch ni cz nej i go spo da r czej, jak i ca!ej stru ktu ry mie j skiej. Nie kie dy do cho dzido po trze by re kon stru kcji zde gra do wa nych obie k tów lub ze spo!ów. Nie jed no krot niena stê pu je zmia na prze zna cze nia lub wpro wa dze nie no wych fun kcji dla ist niej"cychobie któw. Po szu kuj"c no wych roz wi"zañ dla ró ¿ nych obie któw i wy stê puj"cych form,czê sto cen nych archi tekto ni cz nie, ko nie cz na jest prze bu do wa lub ad ap ta cja do no wychpo trzeb w na wi"za niu do star szej lub no wszej hi sto rii rewi tali zowa ne go ob sza ru. 



Na te re nach mie sz ka nio wych g!ów nym ce lem jest po pra wa ja ko œci ¿y cia miesz ka ñ -ców i spo!ecz no œci lo ka l nej. Nie jed no krot nie to od no wa sta rych dzie l nic mie j skich jest prio ry te to wym za da niem dla wie lu sa morz"dów lo ka l nych, jak i dla ich mie sz ka ñ ców.W g!ów nej mie rze do ty czy to np. osie d li z wie l kiej p!yty, zde gra do wa nych te re nówœród mie œcia, ob sza rów pery fe ry j nych. Wed!ug In sty tu tu Roz wo ju Miast oko!o 1/5 ob -sza rów miast Pol ski wy ma ga kom p le kso wych dzia!añ rewi tali zacy j nych i od no wytkan ki mie j skiej. Do ty czy to g!ów nie re jo nów hi sto ry cz nych œród mieœæ, osie d li do -mów wie lo ro dzin nych, sta rych bu dyn ków ko mu na l nych, jak i te re nów po prze my -s !owych. Wie lu mia stom nie zbêd ne jest na da nie no wych fun k cji spo!ecz nych i go spo -da r czych. Bar dzo czê sto pod kre œla siê, ¿e brak rewi ta li za cji mie j skich ob sza rów zde -gra do wa nych jest g!ówn" przy czyn" eks ten syw ne go, nie kon trolo wane go roz wo ju aglo -me ra cji mie j skich, niszcz"cego wa r to œci przy rod ni cze stref pod mie j skich orazwy mu szaj"cego nie ra cjo nal ne wy da t ki na uz bro je nie te re nów, za j mo wa nych cha o ty cz -nie pod za bu do wê mie sz ka niow".Przy zmia nie fun kcji lub mode r ni za cji obie któw nie zbêd ne jest osi"gniê cie ha r mo -nii wpro wa dzo nych no wych kszta!tów oraz do pro wa dze nie do har mo ni za cji oraz in te -gra cji no wej i po zo sta!ej za bu do wy oraz prze strze ni pu b li cz nej. Wraz z ni mi ko nie cz nejest nie jed no krot nie wpro wa dze nie no we go lub zmode rnizo wa ne go uk!adu komu -nika cyj ne go. W wie lu sy tu a cjach uk!ad komu nika cy j ny po wi nien byæ tra kto wa ny jakoele ment do sto so wa nia obs!ugi ob sza ru do jego no wych fun kcji. Jed no cze œ nie to in fra -stru ktu ra dro go wa w zna cz nym sto p niu umo ¿ li wia roz wój na szych ma!ych oj czyznoraz wp!ywa na two rzo ny !ad prze strzen ny oraz nie jed no krot nie ogra ni cze nie pa ra li ¿ukomu nika cyj ne go w go dzi nach szczy tu.W ka ¿ dym przy pa d ku nie zbêd ne jest d"¿e nie do o¿y wie nia pod le gaj"cych zmia niestref miast, jak i in nych ob sza rów rewi tali zo wa nych, któ re czê sto utra ci!y swoj" pie r -wotn" fun kcjê. Nowa funkcja, po win na za pe w niæ eko no miczn" ra cjê bytu po szcze gó l -nym obie ktom i ota czaj"cym je prze strze niom. Po dej mo wa ne dzia!ania po win ny mieæcha ra kter zin te gro wa ny, a rea li zo wa ne za da nia po win ny mieæ cha ra kter prio ry te to wyw dzia!aniach w!adz ró ¿ nych szcze b li – od sa morz"du lo ka l ne go, po przez sa morz"dwo je wó dz twa i po li ty kê rz"du. Au to rzy pod kre œlaj" isto tê dzia!añ rewi tali zacy j nych dla roz wo ju miast i gmin.Przed sta wiaj" ró ¿ ne go ro dza ju sy tu a cje, za rów no na ob sza rach zur bani zo wa nych, jaki in nych wy ma gaj"cych zmian fun kcji, mode r ni za cji czy re kon stru kcji. Wskazuj" po -trze bê two rze nia prze de wszy stkim prze strze ni przy ja z nej cz!owie ko wi, jak i przy sto -so wa nej dla u¿yt ko w ni ków o ró ¿ nych po trze bach. Pod kre œlaj" ko nie cz noœæ wy stê po -wa nia po zy ty w nej, emo cjo na l nej wiê zi cz!owie ka ze zmie nia j"cym siê oto cze niem.Dzia!ania te zwi"zane z o¿y wie niem spo!eczno -go spoda r czym po win ny byæ rea li zo wa -ne zgod nie z za sad" roz wo ju zrów nowa ¿o ne go oraz spo wo do waæ po pra wê sta nu œro do -wi ska przy rod ni cze go wraz z li k wi dacj" lub ogra ni cze niem emi sji za nie czy sz czeñ.Przed sta wio ne sy tu a cje i wzo r ce mog" staæ siê in spi racj" dla wie lu miast i gmin,któ re s" odpo wie dzia l ne za rewi ta li za cjê zde gra dowa ne go ob sza ru na jej te re nie, opra -co wa nie pro gra mu rewi ta li za cji, jak i zarz"dza nie jego re a li zacj".Anna Dzie wu l ska
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Pun kty wi dze nia





Je re mi T. Kró li ko wski

Zwi!zki rewi ta li za cji z ku l tur! prze strze ni
Ku l tu ra to jê zyk, wa r to œci i wzo r ce. Jest to, spo œród wie lu de fi ni cji ku l tu ry, jed naz naj bar dziej zwiêz!ych a jed no cze œ nie wska zuj"ca na pod sta wo we jej ele men ty. Z ko -lei jed na z de fi ni cji ge nius loci mówi, i¿ jest on syn tez" wa r to œci i zna czeñ a wiêc mie j s -ca, w któ rych go od naj du je my i mog" s!u¿yæ za wzo r ce. Dziœ ob ser wu je my w wie lusy tu a cjach zwrot ku tra dy cji jako zbio ru wa r to œci. Jest to jed na z oz nak bra ku sa ty s fak -cji ze wspó!cze s no œci, któ ra wraz z has!em mode r ni za cji nie przy no si zbyt wie lu atrak -cy j nych wzo r ców. Fran cu ski fe no me no log Mi chel Hen ry pi sze, i¿: „…od zacz"tkówcza su wa r to œci re gu luj" lu dz kie dzia!ania, de te r mi nuj" stru ktu ry i fun k cjo no wa niespo!eczeñstw (…). ¯ycie jest uni we r saln" za sad" ewa lu a cji i jest to za sa da je dy na”1.Za rów no w mar ksi z mie jak i we wspó!cze s nym libe rali sty cz nym kapi ta li z mie na -czeln" wa r to œci" jest eko no mia. Eko no mi cz ny i ma te ria l ny wy miar rewi ta li za cji, choæ na dal ocze ki wa ny, nie jest ju¿ wy sta r czaj"cy. W Wa r sza wie ob ser wu je my rewi ta li za -cjê pa miê ci Po wsta nia Wa r sza wskie go. To ona jest Ÿród!em akty w no œci i dzia!añzmie niaj"cych ob li cze mia sta za rów no po przez akty w noœæ mie sz ka ñ ców, jak i fa ktyprze strzen ne. Jest to jed no ze œwia dectw, i¿ co raz czê œciej pro ble ma ty ka rewi ta li za cjipo ja wia siê nie ty l ko w te ch ni cz nych czy na wet spo!ecz nych wy mia rach prze strze ni,lecz ta k ¿e jako rewi ta li za cja po staw lu dz kich i co naj bar dziej isto t ne, rewi ta li za cja to ¿ -sa mo œci. Co raz wy ra Ÿ niej po ja wia siê po trze ba rewi ta li za cji nie ty l ko lo ka l nej i eu ro -pe j skiej, ale te¿ pol skiej to ¿ sa mo œci.Do mi nuj"cy dziœ pry mat eko no mii nad ¿y ciem de kon stru u je hie ra r chiê wa r to -œci, utrud nia jej od twa rza nie. Jan Pawe! II po wie dzia!, i¿ „eko no mia jest dla ku l tu -ry”. Nie oz na cza to, i¿ dla ku l tu ry trze ba po œwiê ciæ eko no miê, wprost od wro t nie toku l tu ra jest mo to rem eko no mii. Ksi"dz Ja nusz St. Pa sierb roz wi ja tê myœl w spo sóbna stê puj"cy: „…eko no mia, jej roz wój jest nie mo ¿ li wy bez ku l tu ry: ku l tu ry su mie -nia, ku l tu ry wspó!¿y cia i wspó!pra cy, bez odpo wie dzial no œci, osz czêd no œci, ucz ci -wo œci – bez mnó stwa cnót, któ re na le¿" do ku l tu ry, bo wiem z na tu ry mo ¿ na byæle ni wym i roz rzu t nym”2. Rów nie¿ eko no mi œci widz" wy miar du cho wy. Ale ksan draJada ch - Se pio!o w ar ty ku le „Eko no mia mie j skie go ge nius loci – czy ge nius loci todo bro pu b li cz ne?” za war!a swo je re fle ksje z wie lo le t nich ba dañ pro wa dzo nychw Szko le G!ów nej Han d lo wej w Wa r sza wie3. Na przyk!ad zie San do mie rza po ka -
1  Hen ry M., Wcie le nie. Fi lo zo fia cia!a, Kra ków 2012, s. 379–380.2  Pa sierb J.St., Ob rót rze czy: rok 1991, Po znañ 1993, s. 80.3  Jada ch - Se pio!o A., Eko no mia mie j skie go ge nius loci – czy ge nius loci to do bro pu b li cz ne? [w:] Ar che,vol. 1(23)2013, s. 42–43.



za!a, ¿e ist nie nie du cha mie j s ca nie jest abs trakcj" i magi", lecz uchwy t nym kon kre -tem.Rewi ta li za cja w dos!ow nym zna cze niu tego s!owa to przy wra ca nie ¿y cia. Wa r toprzy po mi naæ pie r wo t ne zna cze nia, po nie wa¿ czê sto s" wyko rzy sty wa ne od mien nie.Re wi ta li zacj" na zwa no osta t nio pro po zy cjê bu do wy dwu mon stru a l nych od bie -gaj"cych form" i skal" od bli ¿ sze go i da l sze go oto cze nia szkla nych bry! na Osi Sa skiejw Wa r sza wie w po bli ¿u Hali Mi ro wskiej. Pro jekt biu ro w ców ma przy wró ciæ ¿y cietemu mie j s cu. Tu, tak jak i w wie lu in nych sy tu a cjach, brak py tañ o cha ra kter fo r myarchi tekto ni cz nej, po dzia!y, pro po rcje, sy l we tê, re la cje do oto cze nia, o kon tekst, o t!o, o jê zyk form archi tekto ni cz nych i spo sób wy po wie dzi. Staj"c wo bec ta kich sy tu a cjiczê sto bra ku je s!ów4. Trud ne do wy ob ra ¿e nia pro sta c two piramidalnych formzaprojektowanych przez holendersk" pracowniê jest entuzjastycznie przedstawianena forach internetowych.Wa r to wiêc sku piæ uwa gê na po jê ciach jak to uczy ni!a Ewa Ki p ta, pre zes sto wa rzy -sze nia Fo rum Rewi ta li za cji. Przy po mnia!a, i¿ przy wra ca nie prze strze ni do ¿y cia do -ty czy te re nów trud nych i zde gra do wa nych, przy wra ca nych do ¿y cia w imiê in te re sówindy widu a l nych, lecz ta k ¿e wspól no ty, któ ra w ten spo sób przy wra ca na jest do ist nie -nia5. Zna ko mi tym przyk!adem jest rewi ta li za cja za byt ko we go mo stu neo goty c kie gona rze ce By strzy cy w Lu b li nie, któ ry utra ci wszy sw" pie r wotn" funkcjê sta! siê mie j s -cem spo t kañ i wy da rzeñ kul tu ra l nych. Ten przyk!ad po ka zu je, i¿ rewi ta li za cja mo¿ebyæ gr" o su mie do da t niej, w któ rej wszy s cy ucze st ni cy zy skuj" a nikt nie traci. Rewi ta li za cja, wed!ug Ewy Ki p ty, to:1) wspó!pra ca z w!aœci cie la mi i u¿yt kow ni ka mi na za sa dzie par t ne r stwa a nie ty l kopar ty cy pa cji,2) uczy te l nia nie hi sto rii, przy wra ca nie i na da wa nie zna czeñ,3) ucie czka od mo no to nii prze strze ni, two rze nie czy te l nych miejsc,4) usta na wia nie i ko ry go wa nie regu! gry po miê dzy par t ne ra mi w opa r ciu o wez wa nie do wspó!pra cy i twó r cze go my œle nia o mie œcie.Jest to mo del po¿"dany, pod wa ¿aj"cy ste reo ty py i zmu szaj"cy do no we go spo j rze -nia na wie le spraw tak jak na par ty cy pa cjê, któ rej fo r mu!a czê sto sta je siê po wie rz -chow na i nie au ten tycz na.Taka re fle k sja jest nie zbêd na gdy¿, jak za uwa ¿a Ewa Ki p ta, w pra kty ce zbyt czê stomo ¿ na za uwa ¿yæ ucie cz kê od my œle nia. Mo no to nia fun kcjo na l na jest op!aca l na. Z lo -gi ki mo no to nii wy ni ka ogra ni cze nie ma!ej ska li, fra g men ta cja miejsc i fun kcji na jed -no rod ne ob sza ry fun kcjo na l ne i bran ¿o we stre fy wp!ywów. Ur ba ni sty ka sta!a siêsztuk" gro dze nia ró¿ no rod no œci ¿y cia mie j skie go. Po ja wiaj" siê prze ciw sta w ne zja wi -ska – in fla cja i amne zja zna czeñ. Za ni ka wspó!dzia!anie ró ¿ nych form ¿y cia, na stê pu -je ich auto no mi za cja co naj le piej wi daæ w ko mu ni ka cji sa mo cho do wej i rowerowej.Wspó!dzia!anie i dia log po miê dzy mie szka ñ ca mi mia sta, w!ad za mi, in wes to ra -mi, urzê da mi, pla ni sta mi, ur ba ni sta mi, ar chi te kta mi, dzien ni ka rza mi, orga ni za cja -
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4  www.nowa wa r sza wa.pl/szklane -pirami dy-pod- hala mi/, pobr. 10.08.2014 godz. 11.35; www.the ci -ty.com.pl/Ry nek/.../Szklane-pi ramidy- przy-Ogro dzieSa skim, pobr. 10.08.2014 godz. 11.39.5  Ki p ta E., „Re cy kling” – ki l ka uwag o po trze bie rewi ta li za cji, [w:] Ar che, vol. 1(23)2013, s. 8–14.



mi i wszy stki mi pro wa dzi Fo rum Ku l tu ry Prze strze ni w Lu b li nie (pro wa dzo new O œro d ku „Bra ma Gro dz ka – Te atr NN”), któ re go koor dy na to rem jest od 2007 rokuMa r cin Skrzy pek. Z wy kszta!ce nia an gli sta w swej pra cy za wo do wej za uwa ¿y!, jaktrud no zna leŸæ wspó l ny jê zyk, jak ró ¿ nie ro zu mia ne jest tak pod sta wo we po jê cie jakprze strzeñ. Zgod nie z za!o¿e nia mi: „Fo rum upo wsze ch nia ku l tu rê prze strze ni pu b li -cz nej oraz roz wi ja i porz"dku je wie dzê o niej po przez spo t ka nia, pro je kty i dzia!al noœæ me dialn"”6.Ma r cin Skrzy pek de fi niu je ku l tu rê prze strze ni jako hie ra r chiê wa r to œci „wed!ugktó rych cz!owiek prze kszta!ca ota czaj"c" go prze strzeñ lub któ re do strze ga w oto cze -niu na tu ra l nym.” Jego zda niem „Ku l tu ra prze strze ni d"¿y do roz wo ju w cz!owie kupo trzeb wy ¿szych i har moni j ne go ich wspó!ist nie nia. Ku l tu ra prze strze ni od no si siêdo zna ków, któ re cz!owiek od ci ska w prze strze ni i do re la cji, któ re nawi"zuje po przezró ¿ ne jej ele men ty – do re la cji ta kich jak sa c rum, po dziw dla piê k na, sza cu nek dladzie dzi c twa czy tro ska o dru gie go cz!owie ka.” I to co nie zwy kle isto t ne: „Ku l tu raprze strze ni po pra wia hu mor i jed no czy mie sz ka ñ ców”7. W roku 2011 po wsta!a Rada Ku l tu ry Prze strze ni (RKP), któ ra jest spo!ecz nymcia!em do ra d czym Pre zy den ta Mia sta Lu b lin. Rada dzia!a na rzecz pod nie sie nia ja -ko œci prze strze ni Lu b li na, po przez wspie ra nie pre zy den ta opi ni" w spra wach zwi"za -nych z prze strze ni" oraz po dej mo wa nie w!as nych ini cja tyw w tym za kre sie.Po jê cie ku l tu ry prze strze ni za pro po no wa! w roku 2005 lu be l ski ur ba ni sta Ro mu -ald Dy le wski. Oprócz po wy ¿ej wspo mnia nych dzia!añ w wy mia rze spo!ecz nym a na -stê p nie insty tucjo na l nym, ku l tu ra prze strze ni sta!a siê przed mio tem aka de mi c kimwyk!ada nym na kie run ku go spo dar ka prze strzen na na SGGW w la tach 2007–2010.W roku 2009 w gmi nie Mro zy odby!a siê kon fe ren cja na uko wa pod tytu!em „Ku l tu raprze strze ni gmi ny” wspó!orga ni zo wa na przez Urz"d Gmi ny i SGGW w Wa r sza wie8.Od roku 2010 w In sty tu cie Ar chi te ktu ry Krajo bra zu Kato li c kie go Uni wer sy te tu Lu -be l skie go ist nie je Ka te dra Ku l tu ry Prze strze ni. Te wszy stkie œro do wi ska sty mu luj" roz wój ku l tu ry prze strze ni ta k ¿e po przezutrwa la nie w jê zy ku ba dañ nad prze strze ni" po jêæ oczy wi s tych, lecz nie zbyt po -wszech nie sto so wa nych, ze wzglê du na do mi na cjê w nim s!ow ni c twa wy wodz"cegosiê z nauk te ch ni cz nych i przy rod ni czych. Cho dzi o ta kie po jê cia jak „do bro wspó l -ne”, „cz!owiek”, „oby wa tel”, „ku l tu ra prze strze ni”, „po li ty ka archi tekto ni cz na” (do -ku men ty do tycz"ce tej po li ty ki s" przy go to wa ne do le gi s la cji, lecz rz"d nie jestzain tere so wa ny, na wet ni g dzie nie odes!ano bo nie wiedz", któ ry mi ni ster ma siê tymza j mo waæ), „po li ty ka mie sz ka nio wa”, „sieæ osad ni cza”, „mo del ur ba ni za cji”, „wzo r ce ur ba ni za cji”, „cele ur ba ni za cji”, „wa r to œci prze strzen ne”.Pro blem !adu prze strze ni wy ma ga ¿y we go jê zy ka zwi"za ne go z rze czy wi sto œci".Jest mo ¿ li we powi"za nie wszy stkich wy mia rów prze strze ni o czym œwia d czy wie lewy po wie dzi !"cz nie z te kstem Ale ksan dry Jada ch - Se pio!o „Eko no mia ge nius loci”
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za mie sz czo nym w „Ar che”9. Jest to je den z re zu l ta tów wie lo le t nich ba dañ pro wa dzo -nych w SGH. Nie ma mar ksi sto wskie go dy le ma tu eko no mia czy ku l tu ra. Jest py ta niejaka eko no mia? Ku l tu ra na da je sens eko no mii a jak wia do mo dzia!anie nie po win nobyæ po zba wio ne sen su.Wie de ñ ski psy chia tra Vi c tor Frankl przez wolê sen su ro zu mie szcze gó l ny ro dzajpost rze ga nia: „cz!owiek nie ty l ko d"¿y do tego aby post rze gaæ swo je oto cze nie jakosen sown" ca!oœæ, ale ta k ¿e po dej mu je pró bê od na le zie nia w!aœci wej in ter pre ta cji,dziê ki któ rej on sam uja w nia siê jako jed no stka zmie rzaj"ca w ¿y ciu do kon kre t ne gocelu, od któ re go za le ¿y dope!nie nie jego ca!oœcio wej po sta ci (…) – d"¿y do apo lo gia pro vita sua, uspra wied li wie nia w!as nej eg zy sten cji”10. Nie wy sta r czy mó wiæ o rewi ta li za cji i o ku l tu rze prze strze ni. Trze ba py taæ o senstych po jêæ, gdy¿ ina czej stan" siê pu sty mi s!owami. Pol ski so cjo log Flo rian Zna nie cki pod sta wê ku l tu ry wi dzia! w !ad zie wa r to œci11.Bar ba ra Bru ka l ska w swej ksi"¿ce „Za sa dy bu dow ni c twa spo!ecz nych osie d limie sz ka nio wych” wska za!a, i¿ kszta!t i fo r ma prze strze ni za le¿" od ro dza ju sto sun -ków miê dzy lu dz kich, z któ rych ka ¿ dy ina czej kon stru u je hie ra r chiê wa r to œci12. Wy -ró ¿ ni!a trzy typy re la cji: ko le kty wizm, indy wi du a lizm i indy wi du a lizm uspo -!ecz nio ny. Ka ¿ dy z nich ró ¿ ni siê kon cepcj" cz!owie ka i sto sun ku jed no stki dospo!ecze ñ stwa. W kole kty wi z mie jed no stka jest ele men tem wiê kszej ca!oœci i nie mapra wa poza ni" eg zy sto waæ. W indy widu ali z mie ka ¿ dy jest osobn" jed nostk" a po jê ciespo!ecze ñ stwa nie ist nie je. W indy widu ali z mie uspo!ecz nio nym cz!owiek jest osob",któ ra bêd"c wy od rê b nion" jed nostk" roz wi ja siê we wspól no cie a wspól no ta roz wi jasiê dziê ki wol no œci jed no stek. Te typy re la cji miê dzy lu dz kich wy twa rzaj" od mien nefo r my ku l tu ry. W kole kty wi z mie, przy bie raj"cym fo r my to ta li tar ne, jê zyk nie s!u¿yporo zu mie wa niu siê, lecz jest no wo mow" bez zna czeñ, maj"c" na celu utrzy ma niezwa r to œci gru py. W indy widu ali z mie, wspó!cze œ nie okre œla nym jako li be ra lizm s" towy po wie dzi bêd"ce mo no lo ga mi wy ra ¿aj"cymi sy tu a cjê w grze jed no stek. W indy -widu ali z mie uspo!ecz nio nym, któ ry zgod nie z prze ko na nia mi Bru ka l skiej mo ¿ na na -zwaæ per sona li z mem, jê zyk s!u¿y do wy ra ¿a nia my œli i uczuæ, do poro zu mie wa nia siê, do bu do wa nia do bra wspó l ne go. W kole kty wi z mie wa r to œci s" na rzu ca ne od gó r nie.Naj wy¿sz" wa r to œci" jest do bro ogó!u sfo r mu!owa ne przez w!adzê, któ rej musz" siêwszy s cy pod porz"dko waæ. W indy widu ali z mie ka ¿ dy ma swoj" w!asn" hie ra r chiêwa r to œci lub ich nie ma. Je dy nym wspó l nym na rzê dziem okre œlaj"cym wa r toœæ jestpie ni"dz i zysk. W per sona li z mie ist nie je wspó l na hie ra r chia wa r to œci opa r ta o pra wona tu ra l ne. Fo r my jê zy ka i wa r to œci kon kre ty zuj" siê we wzo r cach !adu prze strze ni.W kole kty wi z mie jest to !ad na rzu co ny od gó r nie, któ re mu wszy s cy musz" siê pod -porz"dko waæ. W indy widu ali z mie !ad prze strze ni wy ni ka z gry ryn ko wej i z re gu la cjipra wnych wyko rzy sty wa nych przez ka ¿ de go zgod nie ze swo i mi mo¿ li wo œcia mi.W per sona li z mie prze strzeñ jest kszta!to wa na zgod nie z !adem wol no œci, w któ re go
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9  Jada ch - Se pio!o A., Eko no mia …, op. cit.10  Frankl V., Bóg ukry ty. W po szu ki wa niu osta te cz ne go sen su, Wa r sza wa 2012, s. 140.11  Zna nie cki F., Na uki o ku l tu rze, Wa r sza wa 1971.12  Bru ka l ska B., Za sa dy bu dow ni c twa spo!ecz nych osie d li mie sz ka nio wych, Wa r sza wa 1948.



regu!ach mie œci siê za rów no indy widu a l na eks pre sja, jak i two rze nie zgod ne z du -chem mie j s ca. Tak za ry so wa ne kon se k wen cje wyp!ywaj"ce z okre œlo nych re la cji miê -dzy lu dz kich nie s" roz wa ¿a ne w stu diach nad roz wi"za nia mi pla ni sty czny mii pro je kto wy mi. Bu do wa nie wspól no ty po przez kszta!to wa nie prze strze ni jest s!usz -nym za mia rem, któ ry w pra kty ce nie czê sto jest rea li zo wa ny. Sym bo li cz nym jest fakt,¿e ta ki mi mie j s ca mi sta!y siê mo sty, wspo mnia ny wy ¿ej most w Lu b li nie i mostpo miê dzy Ostro wiem Tu m skim a Œródk" w Po zna niu. Mo ¿ na zna leŸæ je sz cze in -ne przyk!ady, jak zre wita lizo wa ne uli ce: Kra ko wskie Przed mie œcie w Lu b li niei w Wa r sza wie, Hen ry ka Sien kie wi cza w Kie l cach, któ rym w mnie j szym lub wiê k -szym sto p niu przy wró co no cha ra kter wspó l nej prze strze ni pu b li cz nej, lecz nie jest toje sz cze po wszech na pra kty ka. Rewi ta li za cja ryn ku we W!oc!awku spro wa dzi!a siê dowy bru ko wa nia po wie rz ch ni pla cu, po uprzed nim usu niê ciu wiê kszo œci drzew i ro œ -lin no œci13.Per sona li za cja prze strze ni jest wiêc za da niem nie ty l ko w sto sun ku do po zo -sta!oœci po ko mu ni z mie, lecz te¿ po stu la tem, któ ry po wi nien byæ wpro wa dzo ny dowspó!cze s ne go pla no wa nia i pro je kto wa nia, szcze gó l nie na ob sza rach rewi tali zo wa -nych.Po wstaj" nowe za gro ¿e nia. W œro do wi skach na uko wych i ar ty sty cz nych lan so wa -na jest kon ce p cja post huma ni z mu. Oz na cza ona œmieræ cz!owie ka jako oso by lu dz kiej a po wsta nie no wej isto ty sprzê g niê tej z te ch nik", wy po sa ¿o nej w bez po œred nio zin te -gro wa ne z doty ch cza so wym cia!em lu dz kim in stru men ta rium. Kon se k wencj" roz -wo ju ta kiej ten den cji mo¿e byæ nowy to ta li ta ryzm14. Ta kie ujê cie przysz!oœcilu dz ko œci po mi ja wy miar du cho wy nie zbêd ny dla ca!oœcio we go ujê cia prze strze nia o be c ny w ta kich kon ce pcjach jak feno me no lo gia ar chi te ktu ry15 czy te o lo gia prze -strze ni16. Pun ktem wyj œcia do rewi ta li za cji jest re a ni ma cja, iden ty fi ka cja, roz po zna nie, od -kry cie du cha mie j s ca lub na da nie go rewi tali zo wa nym ob sza rom. Nie jest to ty l kome ta fo ra gdy¿ do ge nius loci przy bli ¿a cha ra kter, !ad, porz"dek i ko m po zy cja, rytmcza su, œwiat!o, rze czy, ich stru ktu ra i re la cje. Z!o¿o noœæ tych ka te go rii prze sta je byæskom pli ko wa na, gdy dziê ki uwa ¿ ne mu spo j rze niu do strzec mo ¿ na nie wi dzia l ne wy -mia ry prze strze ni. Sto so wa nie ich w pra kty ce pro je kto wej sta!o siê me tod" re a li zo -wan" w Ka te drze Sztu ki Krajo bra zu SGGW17. Zo sta!a rów nie¿ opra co wa nakon ce p cja za sto so wa nia ka te go rii ge nius loci w pla no wa niu prze strzen nym18. Roz wi -niê cie tego te ma tu jest za gad nie niem od dzie l nym – tu je dy nie na le ¿y zwró ciæ uwa gê,
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13 Por. www.na te mat.pl/111527,w-interne cie-burza-o -betonowy- rynek- we-W!oc la w ku…, pobr. 10.08.2914,godz. 12.15.14  Por. Wo l fe C., Co to jest post hu ma nizm, t!uma cze nie fra g men tu ksi"¿ki What is post hu ma nism, [w:]Te ksty dru gie 1-2/2013.15  Por. Nor berg - S chulz Ch., Ge nius Loci, To wards a Phe nome no lo gy of Ar chi tec tu re, Lon don 1980.16  Por. Jê drze j czak D., Te o lo gia mia sta, [w:] Huma ni sty cz ne ob li cze mia sta, Wa r sza wa 2004, s. 137–156.17  Por. Kró li ko wski J.T. (red.), Wlaz lo-Ma li no wska K., M!odoœæ nad ziej" mia sta, Wa r sza wa 2013; Kró li -ko wski J.T. (red.), Wlaz lo-Ma li no wska K., Plac w ma!ym mie œcie, Wa r sza wa 2014.18  Por. Po ¿a ro wsz czyk M., Me to da iden ty fi ka cji prze strze ni wy ró ¿ nio nych przy po mo cy ka te go rii Ge niusLoci jako na rzê dzie w pla no wa niu prze strzen nym, pra ca in ¿y nie r ska na kie run ku go spo dar ka prze strzen naw SGGW w Wa r sza wie, 2013.



i¿ przy wo!ane po jê cie cha ra kte ru, zwi"zane z sym bo li zacj" i na rracj", wska zu je nazwi"zek du cha mie j s ca, wska zu je my z oso bo wy mi ce cha mi prze strze ni. Zna ko mi tymprzyk!adem s" zda nia Ja nu sza St. Pa sier ba: „…dziœ mia ste cz ko ju¿ siê spa ty no -wa!o…Po ja wi!y siê nie ste ty, ta k ¿e wy so kie domy, za nik!a pie r wo t na, czu!a na krajo -braz, gê sta tkan ka urba ni sty cz na, gdzie lu dzie i domy czu li wza je m nie swo je!okcie”19.Rewi ta li za cja ma sens, je œli ma wy miar sze r szy ni¿ do ra Ÿ na re a li za cja za da nia, je œliœwia do mie jest osa dzo na w ku l tu rze prze strze ni i d"¿y do jej utrwa le nia i prze ka za nia. Rewi ta li za cja po trze bu je ku l tu ry nie ty l ko jako in sty tu cji, lecz rów nie¿ ku l tu ry we -wnê trz nej i ko de ksu re la cji miê dzy lu dz kich. Ku l tu ra ta k ¿e po trze bu je rewi ta li za cji,by nie zmie ni!a siê w slo ga ny o wielo kultu ro wo œci i p!yn no œci wspó!cze s nej cy wi li za -cji. Rewi ta li za cja w swej ko ñ co wej fa zie po win na na daæ prze strze ni roz my tej, roz bi tej, p!yn nej, zde gra do wa nej czy te l nie okre œlo ne fo r my znacz"ce, czy ni"ce z niej w!aœci wemie j s ce ¿y cia cz!owie ka. Nie jest to mo¿liwe bez kultury przestrzeni, tak jak kulturaprzestrzeni nie jest mo¿liwa bez rewitalizacji jêzyka, wartoœci i wzorców.Sum ma ryRevitalisation and culture of humanspaceThe lan gu a ge, va lu es and pat terns are ba sic ele ments of cu l tu re. Revi ta li za tion toof ten is re a li zed only in te ch nic, eco no mic, na tu ral di men sions and so cial are tre a tedin li mi ted sha pe. Revi ta li za tion must to have more deep ba sis in cu l tu re of hu manspa ce de fi ned also in spi ri tu al di men sions such as ge nius loci. This con cept must becru cial ele ment of plan ning and de si g ning. Au t hen tic revi ta li za tion is not po ssi b lewi t ho ut cu l tu re of hu man spa ce, and cu l tu re of spa ce need revi ta li za tion now.Ke y words: cu l tu re of hu man spa ce, revi ta li za tion, ge nius loci, iden ti ty, spa tial va lu es.Bibliografia [1] Brukalska B., Zasady budownictwa spo!ecznych osiedli mieszkaniowych, Warszawa1948. [2] Frankl V., Bóg ukryty. W poszukiwaniu ostatecznego sensu, Warszawa 2012. [3] Henry M., Wcielenie. Filozofia cia!a, Kraków 2012. [4] Jadach-Sepio"o A., Ekonomia miejskiego genius loci – czy genius loci to dobropubliczne?, [w:] Arche, vol. 1(23)2013. [5] Jêdrzejczak D., Teologia miasta, [w:] Humanistyczne oblicze miasta, Warszawa 2004. [6] Kipta E., „Recykling” – kilka uwag o potrzebie rewitalizacji, [w:] Arche, vol. 1(23)2013. [7] Królikowski J.T. (red.), Rothimel B., Juœkiewicz K., Kultura przestrzeni gminy,Warszawa 2010.
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 [8] Królikowski J.T. (red.), Wlazlo-Malinowska K., M!odoœæ nadziej" miasta, Warszawa2013. [9] Królikowski J.T. (red.), Wlazlo-Malinowska K., Plac w ma!ym mieœcie, Warszawa 2014.[10] Norberg-Schulz Ch., Genius Loci, Towards a Phenomenology of Architecture, London1980.[11] Pasierb J.St., Obrót rzeczy: rok 1991, Poznañ 1993.[12] Po¿arowszczyk M., Metoda identyfikacji przestrzeni wyró¿nionych przy pomocykategorii Genius Loci jako narzêdzie w planowaniu przestrzennym, praca in¿ynierskana kierunku gospodarka przestrzenna w SGGW w Warszawie, 2013.[13] Wolfe C., Co to jest posthumanizm, t"umaczenie fragmentu ksi!¿ki What isposthumanism, [w:] Teksty drugie 1-2/2013.[14] Znaniecki F., Nauki o kulturze, Warszawa 1971.
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Piotr Lo rens

Rola ku l tu ry w pro ce sie rewi ta li za cji miast
Wspó!cze s ne pro ce sy roz wo ju miast – za rów no tych aspi ruj"cych do mia na me tro -po lii jak i mnie j szych, pe!ni"cych roz ma i te fun kcje w sie ci osad ni czej – co raz czê œciejwi"¿" siê z za gad nie niem rewi ta li za cji. Po jê cie to bywa na du ¿y wa ne, bar dzo czê stookre œla siê bo wiem za jego po moc" pro ce sy sa na cji czy przy wró ce nia sy ste mów mie j -skich do sta nu pe!nej spra w no œci. Nie za le ¿ nie od tego, w!aœci wie ro zu mia ne pro ce syrewi tali zacy j ne – czy li kom p le kso wa od no wa, ta k ¿e w wy mia rze spo!eczno -eko nomi -cz nym, sta rych dzie l nic mie j skich – zy skuj" co raz wiê cej zain tere so wa nia sa -morz"dów lo ka l nych, spo!ecze ñ stwa, me diów. Dzie je siê tak m.in. z uwa gi na fakt, i¿pro ce sy te – nie za le ¿ nie od po le p sze nia sta nu tech ni cz ne go ist niej"cej sta rej za bu do -wy oraz sa na cji spo!eczno -eko nomi cz nej – przy czy niaj" siê do ochro ny to ¿ sa mo œciku l tu ro wej da ne go ob sza ru, dzie l ni cy, miej s co wo œci – w tym po przez ochro nê isto t -nych wa r to œci krajo bra zu kul tu ro we go1.Po jê cie rewi ta li za cjiBar dzo czê sto po jê ciem rewi ta li za cji okre œla siê dzia!ania, któ re nie maj" z ni" wie -le wspó l ne go. Dla te go te¿, w œlad za sy ste ma tyk" przy jêt" przez Fo rum Rewi ta li za cjii ujêt" w li cz nych pra cach K. Ska l skie go, po ni ¿ej przy to czo no pod sta wo we de fi ni cjeod nosz"ce siê do pro ce sów za chodz"cych w bu dyn kach, bu do w lach, ich ze spo!ach,wre sz cie – w stru ktu rach urba ni sty cz nych:– re mon ty – to przy wró ce nie ta kie go sta nu bu dyn ku lub ze spo!u za bu do wy, jaki ist -nia! na pocz"tku po prze dnie go cy klu jego eks plo a ta cji;– mode r ni za cje – to re mon ty uzu pe!nio ne wpro wa dza niem no wych, le p szych,spra w nie j szych lub na wet do da t ko wych, pod nosz"cych ko m fort, ele men tów wy -po sa ¿e nia;– rewa lo ry za cja – to przy wró ce nie wa r to œci, czy li re mont lub mode r ni za cja obie k -tów o szcze gó l nej wa r to œci za by t ko wej – co wy ma ga prze wa ¿ nie do da t ko wych prac ba da w czych i rea liza cy j nych, maj"cych na celu wy eks pono wa nie wa r to œci za by t -ko wych lub ku l tu ro wych bu dyn ków czy ze spo!ów archi tekto ni cz nych.Na to miast rewi ta li za cja – to po jê cie od nosz"ce siê do kom p le kso wych akcji po -dej mo wa nych w ob sza rach miast, w szcze gó l no œci – w dzie l ni cach sta rych i na ob sza -
1 Wiê cej na ten te mat [w:] Lo rens P., 2004, Rewi ta li za cja urba ni sty cz na jako na rzê dzie w ochro nie krajo -bra zu kul tu ro we go, [w:] I Kon fe ren cja Eko lo gia i Ar chi te ktu ra Wa r szta ty „In wes tu je my w Ju ra tê”, 4–5 czerw -ca, Wyd. Fun da cja Twó r ców Ar chi te ktu ry, Po znañ.



rach wy bra nych, wi"¿"cych dzia!ania po prze dnio wy mie nio ne z dzia!aniem zmie rza-j"cym do o¿y wie nia spo!eczno -go spoda rcze go.Jed no cze œ nie na le ¿y pa miê taæ o ko nie cz no œci nie co in ne go ro zu mie nia po jê ciarewi ta li za cji w od nie sie niu do te re nów mie sz ka nio wych (gdzie po pra wa stru ktu ry fi -zy cz nej wi"¿e siê z dzia!ania mi zmie rzaj"cymi do o¿y wie nia spo!eczno -eko nomi czne -go ze szcze gó l nym uw z glêd nie niem po pra wy sy tu a cji spo!ecz no œci lo ka l nej) orazzde gra do wa nych stru ktur zwi"za nych ze zde gra do wan" in fra stru ktur" te ch niczn"i prze mys!ow" (gdzie kre a cja no wych stru ktur fi zy cz nych wi"¿e siê cza sa mi z re wa lo -ry zacj" hi sto ry cz nej za bu do wy czy te¿ za by t ków te ch ni ki, ale prze de wszy stkimz wpro wa dza niem na te te re ny no wych akty w no œci go spo da r czych oraz kre acj" no -wych spo!ecz no œci lo ka l nych)2.Cele rewi ta li za cjiCele po dej mo wa nia wysi!ku rewi tali zacyj ne go s" od mien ne w ka ¿ dym z opi sa -nych w li te ra tu rze przed mio tu przy pa d ków. Wy ni ka to z od mien nej sy tu a cji i pro ble -mów ka ¿ de go z miast i oœro d ków, po dej muj"cych tego typu dzia!ania. Bar dzo czê stojed nak cele te s" do sie bie po do b ne, lub te¿ do ty kaj" po do bnych za gad nieñ. Mo ¿ nawiêc je gru po waæ w od nie sie niu do za gad nieñ, ja kich pro ce sy rewi ta li za cji do tycz".I tak, wyró¿niæ mo¿na nastêpuj"ce grupy celów rewitalizacji:– urbani styczno -archite ktonicz ne – zwi"zane z re mon tem i mo de r ni zacj" – lub cza -sa mi re wa lo ry zacj" – ze spo!ów archi tekto ni cz nych, w tym mie sz ka nio wych i po -prze mys!owych, a ta k ¿e ze œwia do mym kszta!to wa niem krajo bra zu kul tu ro we goda ne go ob sza ru;3– te ch ni cz ne – zwi"zane z po praw" ja ko œci stru ktur mie j skich – w tym in fra stru ktu -ry te ch ni cz nej i dro go wej;– spo!eczno -eko nomi cz ne – zwi"zane z o¿y wie niem go spo da r czym i od wró ce niemne ga ty w nych ten den cji spo!ecz nych – w tym za ha mo wa nie roz wo ju pa to lo gii;– œro do wi sko we – zwi"zane z po le p sze niem sta nu œro do wi ska na tu ral ne go, li k wi -dacj" za nie czy sz czeñ i emi sji.Wy mie nio ne czte ry gru py ce lów rewi ta li za cji s" wza je m nie ze sob" zwi"zane.Wy ni ka to z wza je mne go wp!ywu na sie bie, np. po pra wy sta nu stru ktur mie j skichi po le p sze nia ja ko œci œro do wi ska czy stwo rze niem wa run ków dla o¿y wie nia spo!ecz -no-eko nomi cz ne go. Oz na cza to, i¿ ka ¿ de z dzia!añ, po dej mo wa nych w ra mach pro ce -su rewi ta li za cji, wi"¿e siê z efe kta mi w in nej sfe rze, a ta k ¿e mo¿e ne ga ty w nie b"dŸpo zy ty w nie wp!ywaæ na ni". Kla sy cz nym przyk!adem jest tu po dej mo wa nie sze ro ko
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2  Wiê cej na ten te mat w: Zu ziak Z.K., 1998, Stra te gie Rewi ta li za cji Prze strze ni Œró d mie j skiej. Poli te ch -ni ka Kra ko wska, Kra ków.3  Cele urbani styczno -archite ktonicz ne pro ce sów rewi tali zacy j nych roz wa ¿aæ mo ¿ na ta k ¿e w od nie sie -niu do kszta!to wa nia ca!ej stru ktu ry mia sta, w tym – ogra ni cza nia jego roz wo ju prze strzen ne go na rzecz in ten -syfi ka cji ist niej"cych ze spo!ów. Wiê cej na ten te mat, w tym – o za sa dach rów no wa ¿e nia roz wo ju miast, [w:]Lo rens P., 2005, Go spo daro wa nie prze strze ni! a po li ty ka rów no wa ¿e nia roz wo ju, [w:] Stu dia Re gio na l nei Lo ka l ne Nr 4(22). Cen trum Eu ro pe j skich Stu diów Re gio na l nych i Lo ka l nych UW. Se k cja Pol ska Re gio nalStu dies As so cia tion. Wy daw ni c two Na uko we SCHOLAR, Wa r sza wa.



za kro jo nych dzia!añ urbanisty czno-ar chitekto nicz nych, nie po pa r tych dzia!ania miw sfe rze spo!ecz nej i eko no mi cz nej. Efe ktem tych pro gra mów – mimo ogro mnychilo œci pie niê dzy wy da nych na re mon ty i mode r ni za cje po szcze gó l nych obie któw i ichze spo!ów – sta!a siê ich po no w na szy b ka de gra da cja. Dla te go te¿ tak isto t nym jest po -dej mo wa nie dzia!añ we wszy stkich sfe rach pro ce sów rewi tali zacy j nych, a w szcze gó l -no œci – w sfe rze spo!ecz nej i ekonomicznej. Wy mia ry pro ce su rewi ta li za cjiNie za le ¿ nie od przy jê tych ce lów rewi ta li za cji, przy go to wa nie tego pro ce su wi"¿esiê z ko nie cz no œci" pod jê cia dzia!añ na wie lu ró ¿ nych po lach. Oz na cza to, ¿e ko nie cz -ne jest dzia!anie inter dyscy plina r ne, wie low"tko we i wie lowy mia ro we. Dzia!ania temo ¿e my skla sy fi ko waæ w obrêbie trzech podstawowych grup:– plani styczno -proje kto wych – zwi"za nych z opra co wa niem sto so w nych pla nówi stra te gii po stê po wa nia;– organi zacyjno -finan so wych – zwi"za nych z ukszta!to wa niem stru ktur or ga ni za cyj -nych pro wadz"cych pro ces rewi ta li za cji oraz z za pe w nie niem nie zbêd nych fun du szy;– promocy jno-in formacy j nych – zwi"za nych z pod jê ciem wspó!pra cy ze spo!ecz no -œci" lo kaln" przy fo r mu!owa niu ce lów i kie run ków pro ce su rewi ta li za cji.Nie zbêd na jest in te gra cja wszy stkich wy ¿ej wy mie nio nych wy mia rów po dej mo -wa nych dzia!añ. Za nie cha nie pod jê cia dzia!añ w któ rym ko l wiek z nich mo¿e za gro -ziæ po wo dze niu ca!ego pro je ktu. Przyk!ado wo – nie po dej mowa nie na czas kon su l ta cji spo!ecz nych i za nie cha nie au ten ty cz nej par ty cy pa cji spo!ecz no œci lo ka l nej (w szcze -gó l no œci w przy pa d ku rewi ta li za cji stru ktur mie sz ka nio wych) mo¿e pro wa dziæ do na -piêæ i kon fli któw, szy b ko prze no szo nych na grunt lo ka l nej po li ty ki, a efe ktem staæ siêmo¿e pa ra li¿ ca!ego pro ce su. Po do b nie z dzia!ania mi organi zacyjno -finan sowy mi– bar dzo czê sto ist niej"ce stru ktu ry zarz"dzaj"ce nie s" w sta nie zarz"dzaæ tak skom -pli kowa ny mi, z!o¿o ny mi przed siêw ziê cia mi i pro gra ma mi. Po wie rze nie im za dañw tym za kre sie mo¿e do pro wa dziæ do opó Ÿ nie nia we wdra ¿a niu pro gra mu, a cza sa mijego za nie cha niu lub je dy nie wy ry w ko wej re a li za cji. To samo od no si siê do kwe stiifi nan so wych – ope ra tor pro ce su rewi ta li za cji musi po sia daæ umie jê t noœæ !"cze nia ró ¿ -nych œro d ków bu d¿e to wych, po mo co wych, pry wa t nych w ce lu za pe w nie nia w!aœci -we go po zio mu fi nan so wa nia po szcze gó l nych przed siê w ziêæ. Ta k ¿e wy miarplani stycz no-pro jekto wy nie jest tu bez zna cze nia – je dy nie okre œle nie w!aœci wej stra -te gii po stê po wa nia, a na stê p nie umie jê t ne prze!o¿e nie jej na pro gra my i pro je kty ope -ra cy j ne, do pro wa dziæ mo¿e do osta te cz ne go su kce su po dej mowa ne go pro ce su4.
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4 Za gad nie nie to bywa czê sto nie do ce nia ne w pro ce sie pla no wa nia pro ce sów rewi tali zacy j nych. Tym -cza sem w!aœci we opra co wa nie sy ste mu zarz"dza nia re a li zacj" pro ce sów sta no wi o szan sach na osi"gniê ciesu kce su i re a li za cjê za mie rzo nych ce lów. Przyk!ado we roz wi"za nia w tym za kre sie omó wio no m.in. w: Lo -rens P., 2005, Pla no wa nie pro ce sów rewi tali zacy j nych – od pla no wa nia prze strzen ne go do zarz!dza nia stra -tegi cz ne go. Do œwia d cze nia gda ñ skie, [w:] Pla no wa nie prze strzen ne a wy rów ny wa nie szans w ob sza rach roz -sze rzo nej Unii Eu ro pe j skiej. Cza so pi s mo Te ch ni cz ne Se ria Ar chi te ktu ra pod red. E. Wêc!awowi cz- Bi l skieji Z. Zu zia ka. Poli te ch ni ka Kra ko wska, Kra ków.



Ty po lo gia ob sza rów pod da wa nych pro ce som rewi ta li za cjiPro ce sy rewi tali zacy j ne po dej mo wa ne s" w od nie sie niu do ca!ego sze re gu ob sza -rów i stru ktur mie j skich. Jak za zna czo no we wstê pie do ni nie j sze go ar ty ku!u, rewi ta -li za cja ist niej"cych stru ktur czê sto kroæ sta no wi al ter na ty wê dla roz wo ju mia stapro wa dzo ne go na zewn"trz ist niej"cych stru ktur. Jed no cze œ nie mó wiæ mo ¿ na o spe -cy fi ce tych pro ce sów, pro wa dzo nych w od nie sie niu do ró ¿ nych ty pów ob sza rów. Ka ¿ -dy z nich cha ra kte ryzu je siê od mien ny mi pro ble ma mi, ce cha mi stru ktu ry fi zy cz neji sto p niem ich de gra da cji, wre sz cie – od mien ny mi ce la mi (ta k ¿e omó wio ny mi po wy -¿ej). Ob sza ry te po dzie liæ mo ¿ na na wie le ró ¿ nych grup. Najw!aœci wszym kry te riumpo dzia!u – przy j mo wa nym ta k ¿e w li te ra tu rze przed mio tu – wy da je siê byæ po dzia! zewzglê du na pe!nion" po prze dnio fun kcjê oraz – w dru giej ko le j no œci – ze wzglê du naokres hi sto ry cz ny ukszta!to wa nia stru ktur. Dru gie isto t ne kry te rium sta no wiæ mo¿eich wie l koœæ i zna cze nie w stru ktu rze mie j skiej. Obie te kla sy fi ka cje przy to czo nopo ni ¿ej. Ty po lo gia ob sza rów w od nie sie niu do pie rwo t ne goprze zna cze nia i ge ne zy po wsta niaW od nie sie niu do pie r wsze go z za pro pono wa nych kry te riów wy ró ¿ niæ mo ¿ naczte ry za sad ni cze gru py ob sza rów zdegradowanych:1) mie sz ka nio we, 2) ko m p le ksy wie lo fun kcyj ne, 3) te re ny zwi"zane z in fra stru ktur" te ch niczn" i prze mys!ow" miast,4) ob sza ry na zy wa ne czê sto „nie u¿y t ka mi mie j ski mi”. Ka ¿ de z nich dzie li siê na sze reg pod grup, omó wio nych po ni ¿ej.Ob sza ry mie sz ka nio we po sia daj" bar dzo zró ¿ ni co wan" cha ra kte ry stykê, za rów -no co do typu stru ktu ry, sta nu w!as no œcio we go, sta nu tech ni cz ne go, jak i na tê ¿e niapro ble mów te ch ni cz nych, spo!ecz nych i eko no mi cz nych. Wyró¿niæ tu mo¿na czteryich g!ówne grupy:– o ge ne zie XVIII - wie cz nej i wcze œ nie j szej (da tuj"ce siê sprzed okre su indu stria l ne -go) – s" to prze wa ¿ nie stru ktu ry œród mie j skie, nie zni sz czo ne przez dzia!ania wo -jen ne czy klê ski ¿y wio!owe, o bar dzo dro b nej a jed no cze œ nie gê stej stru ktu rze za -bu do wy, wy ma gaj"ce czê sto kroæ ko szto w nych dzia!añ rewa lory zacy j nych. Maj"cdu¿y wa lor za by t ko wy – i dziê ki temu po ten cja! roz wo ju fun kcji tu ry sty cz nej– czê sto kroæ wy ma gaj" wpro wa dze nia pod sta wo wych ele men tów in fra stru ktu ryte ch ni cz nej jak ka na li za cja czy sieæ ga zo wa. Przyk!adem tego typu stru ktur mog"byæ hi sto ry cz ne ze spo!y sta ro mie j skie, w tym – czê sto za cho wa ne w mia stach œred -nich i ma!ych,– o ge ne zie XIX - wie cz nej i wczes no -XX-wie cz nej (re li kty mia sta epo ki wczes no -indu stria l nej) – czy li prze wa ¿ nie stru ktu ry ka mie ni co we, cza sa mi wil lo we, sta no -wi"ce esen cjê mia sta ko ñ ca XIX wie ku. Stru ktu ra za bu do wy jest tu prze wa ¿ niezna cz nie bar dziej uporz"dko wa na, choæ zda rzaj" siê sy tu a cje wyj"tko we – jak za -cho wa ne i wy ma gaj"ce pod jê cia kom p le kso wych dzia!añ wnê trza kwa r ta!ów
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wype!nio ne za bu dow" ofi cy now", o ni skim stan dar dzie i nie wie l kich wa lo rachku l tu ro wych. Jed no cze œ nie obe c nie sta no wi" one przed miot zain tere so wa nia„kla sy me tro poli tal nej”5 jako atra kcy j ne mie j s ce za mie sz ka nia b"dŸ lo ka li za cjiroz ma i tych fun kcji – jak sie dzi by firm czy wyspe cjali zo wa ne us!ugi. Przyk!ademtego typu stru ktur mog" byæ za cho wa ne ze spo!y, lo ko wa ne prze wa ¿ nie w mia stach du ¿ych i œred niej wie l ko œci, na ob rze ¿ach ze spo!ów sta ro mie j skich lub w s"sie dz -twie po wstaj"cej in fra stru ktu ry przemys!owej,– o ge ne zie miê dzy wo jen nej – maj"ce ró ¿ ny cha ra kter ze spo!y mie j skie i o wy ra Ÿ niepod mie j skim cha ra kte rze, sta no wi"ce ele ment dzie dzi c twa wcze s ne go mo der ni z -mu i to wa rzysz"cej mu my œli so cja l nej. Dzie dzi c two to rza d ko bywa je sz cze do -strze ga ne, tym bar dziej ¿e ar chi te ktu ra mode rni sty cz na jest do ce nia na g!ówniepo przez swo je sztan da ro we re a li za cje, nie zaœ za kom p le kso woœæ my œli spo!ecz nej,z któr" siê wi"za!a. Jed no cze œ nie wie le z tych obie któw – w szcze gó l no œci do ty czyto za bu do wy jed no ro dzin nej – jest obe c nie przed mio tem zain tere so wa nia jakoatra kcy j ne mie j s ce za mie sz ka nia. Wi"¿e siê to z ca!ko wit" zmian" ich pie rwo t ne -go, so cja l ne go cha ra kte ru6. Przyk!adem tego typu stru ktur mog" byæ za rów no po -je dyn cze osie d la jak i ca!e dzie l ni ce, lo ko wa ne prze wa ¿ nie w mia stach prze -mys!owych, gdzie wy stê po wa!y pro ble my z za pe w nie niem go dzi wych wa run kówza mie sz ka nia dla naj ubo ¿ szych grup spo!ecz nych. Ale ze spo!y tego typu od na leŸæmo ¿e my ta k ¿e w mia stach œred nich i ma!ych, choæ wów czas ska la tych ze spo!ówjest rów nie¿ ka me ra l na. W od nie sie niu do przyk!adów pol skich przyk!ady te wy -stê puj" g!ów nie na te re nach nie zna j duj"cych siê w gra ni cach na sze go kra ju przedwy bu chem II wo j ny œwia to wej7,– o ge ne zie po wo jen nej – prze wa ¿ nie s" to ze spo!y wy ko ny wa ne w ró ¿ nych sy ste -mach pre fa bry ka cji8, czê sto w te ch no lo gii wie l kop!yto wej9, tworz"ce zwa r te, wie l -kie dzie l ni ce mie sz ka nio we, choæ i w tym przy pa d ku mamy do czy nie nia z ca!ymsze re giem grup i pod grup, po sia daj"cych od rêbn" cha ra kte ry stykê (jak np. ze -spo!y urba ni sty cz ne okre su soc rea li z mu). Wy da je siê, ¿e gru pa ta ma naj mnie j szy
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5  Jako „kla sê me tro po li taln"” okre œla siê gru pê lu dzi – mie sz ka ñ ców me tro po lii – o szcze gó l nych za so -bach ka pi ta!u fi nan so we go i kul tu ro we go, lu ksu so wym ty pie kon su m pcji oraz glo ba l nej i eu ro pe j skiej iden ty -fi ka cji ku l tu ro wej. Patrz: Ja!owie cki B., 1999, Wspó"cze s ne prze kszta"ce nia stru ktu ry osad ni czej i prze strze nimie j skiej, [w]: Ko!od zie j ski J., Pa r te ka T. (red.) Cy wi li za cja info rma cy j na a prze kszta"ce nia prze strze ni. Zmia -ny stru ktu ra l ne me tro po lii pol skich, Biu le tyn KPZK PAN, zesz. 186, Wa r sza wa.6  Wiê cej na ten te mat m.in. w: Ciel"tko wska R., Lo rens P., 2000, Ar chi te ktu ra i ur ba ni sty ka osie d li so -cja l nych Gda ñ ska okre su miê dzy wo jen nego, Wy dzia! Ar chi te ktu ry Poli te ch ni ki Gda ñ skiej, Gdañsk.7  Na te re nie przed wo jen nych Nie miec, a ta k ¿e Wo l ne go Mia sta Gda ñ ska, w okre sie miê dzy wo jen nympro wa dzo no za kro jon" na sze rok" ska lê akcjê bu do w lan". W jej efe kcie ta kie mia sta jak Be r lin, Fran k furt,a ta k ¿e Wroc!aw, Szcze cin czy Gdañsk wzbo ga ci!y siê o ca!e nowe dzie l ni ce za bu do wy mie sz ka nio wej o cha -ra kte rze so cja l nym. Patrz ta k ¿e: Schwan B. (red.), 1935, Town Plan ning and Ho u sing Thro u g ho ut the World.Ve r lag Ernst Wa s muth G.M.B.H., Be r lin.8  Ta kich jak wie l ki blok, wie l ka p!yta i in. Patrz ta k ¿e: Re m barz G., 2004, Ja koœæ prze strze ni pu b li cz nejw pro ce sie reur ba ni za cji wie l kich osie d li mie sz ka nio wych na przyk"adach nie mie c kich, roz pra wa do kto r ska(masz. po wie la ny), Wy dzia! Ar chi te ktu ry Poli te ch ni ki Gda ñ skiej, Gdañsk, oraz: Re m barz G., 2005, Ja koœæprze strze ni pu b li cz nych w pro ce sie reur ba ni za cji wie l kich osie d li mie sz ka nio wych, [w]: Ko cha no wski M.(red.) Prze strzeñ pu b li cz na mia sta po stin du stria lnego, Wyd. Ur ba ni sta, Wa r sza wa.9  Nie do ty czy to osie d li i ze spo!ów rea li zo wa nych przed pocz"tkiem lat 70.



z ww. po ten cja! me tro poli tal ny. Jed na k ¿e eks ten sy w ny spo sób za bu do wy owychze spo!ów, a ta k ¿e ich czê sto cen tra l na lo ka li za cja w stru ktu rach obe cnych me tro -po lii10 pre de sty nuj" je do przy jê cia no wych fun kcji, wœród któ rych nie mo ¿ na wy -klu czyæ ta k ¿e i tych o zna cze niu dla roz wo ju ca!ej me tro po lii. Przyk!adem tegotypu stru ktur mog" byæ dzie l ni ce mie sz ka nio we lo ko wa ne pra kty cz nie w ka ¿ dympol skim œred nim i du ¿ym mie œcie, jako ¿e w okre sie po wo jen nym (z wyj"tkiemokre su soc rea li z mu oraz ko ñ ca lat 80.) pra kty cz nie nie rea li zo wa no no wej za bu do -wy mie sz ka nio wej w fo r mie zwa r tych kwa r ta!ów11.Osobn" du¿" grup" te re nów zde gra do wa nych s" ko m p le ksy wie lo fun kcyj ne. Wy -ró ¿ niæ tu mo ¿ na dwie za sad ni cze gru py: – ob sza ry œród mie j skie – prze wa ¿ nie s" to ob sza ry cen tra l nie po!o¿o ne w stru ktu -rach miast, o bar dzo zró¿ ni co wa nej stru ktu rze urba ni sty cz nej. Za zwy czaj s" onesie dzib" roz ma i tych wyspe cjali zo wa nych fun kcji, w tym – o zna cze niu me tro poli -tal nym. Jed no cze œ nie rza d ko siê zda rza, aby ca!e tego typu ob sza ry nosi!y ce chyde gra da cji – za zwy czaj w ich gra ni cach wy stê puj" ró ¿ ne go ro dza ju fra g men tywy ma gaj"ce pod jê cia dzia!añ rewi tali zacy j nych czy ty l ko reno wa cy j nych. Wi"¿"siê one prze de wszy stkim z o¿y wie niem go spo da r czym i z kre o wa niem ob sza rucen tra l ne go w mie œcie. Przyk!adem tego typu stru ktur mog" byæ za rów no obsza -ry od budo wa ne ze zni sz czeñ wo jen nych, jak i za cho wa ne ze spo!y o ge ne zie wcze œ -nie j szej.– ze spo!y krajo bra zo we (w tym spo r to we, re kre acy j ne, da w ne cmen ta rze i in.)– obe j muj"ce ob sza ry o bar dzo ró ¿ nej cha ra kte ry styce, za zwy czaj ogro m nie zró¿ -ni co wa ne we wnê trz nie, ale po!"czo ne lo ka li zacj" w ob rê bie szcze gó l nie ukszta!to -wa ne go ze spo!u krajo bra zo we go – jak np. do li ny mo re no wej czy rze cz nej.Przyk!adem tego typu stru ktur mog" byæ uk!ady zwi"zane z prze bie giem cie kówwod nych, któ rych po szcze gó l ne fra g men ty by!y zago spoda rowy wa ne w ró ¿ nymokre sie i na ró ¿ ne cele. Tym sa mym sta no wi" one kon glo me ra ty ob sza rów o bar -dzo ró ¿ nej cha ra kte ry styce, czê sto kroæ ta k ¿e uzu pe!nia ne o roz ma i te fun kcje tym -cza so we jak ogro dy dzia!kowe.Ko lejn" grup" s" ob sza ry zwi"zane z in fra stru ktur! te ch niczn! i prze mys"ow!miast. Za sad nicz" cech", od ró ¿ niaj"c" je od po prze dnio omó wio nych, jest ich czê sto -kroæ ca!ko wi te opu sz cze nie przez doty ch cza so wych u¿yt ko w ni ków oraz re zy g na cjaz ich akty w ne go wyko rzy sty wa nia na cele te ch ni cz ne czy prze mys!owe, a co za tymidzie – ca!ko wi ta utra ta doty ch cza sowe go zna cze nia. Wyró¿niæ mo¿emy cztery ichpodstawowe kategorie:– ob sza ry po prze mys!owe – w tym re li kty tzw. prze mys!u ciê ¿ kie go, sta no wi"ce nie -gdyœ o by cie eko no mi cz nym da ne go mia sta lub o zna cz nej czê œci jego po ten cja!ugo spo dar cze go, a dziœ po zo sta wio ne na ubo czu prze mian spo!ecz nych i eko no mi -cz nych. W gru pie tej mieszcz" siê obie kty i te re ny lik wi do wa nych urz"dzeñzwi"za nych z go spo dark" ko mu naln". Za zwy czaj s" to du¿e ko m p le ksy te re nów
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10  Wy ni ka ona m.in. z fa ktu, i¿ ze spo!y te lo ko wa no na ob sza rach zni sz czo nych w tra kcie dzia!añ wo jen -nych, lub te¿ wcze œ niej nieza gospo daro wa nych a ulo ko wa nych sto sun ko wo bli sko cen trum mia sta.11  Wy nik!o to z przy jê tej wów czas do ktry ny urba ni sty cz nej, opa r tej na za!o¿e niach „Ka r ty Ate ñ skiej”.



o ró ¿ no rod nej za bu do wie, czê sto kroæ o wa lo rach hi sto ry cz nych. Nie rza d ko te¿ naich te re nie zna j duj" siê re li kty in sta la cji prze mys!owych i li cz ne zanie czy sz cze nia, bêd"ce efe ktem pro wa dzo nych przez wie le lat – a cza sem na wet stu le ci – pro ce sówpro du kcy j nych. Jed no cze œ nie – co isto t ne – od no wa tych te re nów pra wie za wszewi"¿e siê z ko nie cz no œci" kom p le kso wej re a li za cji no wej in fra stru ktu ry te ch ni cz -nej, jako ¿e do ty ch czas fun kcjo nuj"ce sie ci pro je kto wa ne by!y na cele prze -mys!owe i czê sto kroæ nie jest mo ¿ li we ich wy ko rzy sta nie do no wych ce lów12. Wy -mie niæ tu mo ¿ na sze reg pod sta wo wych ka te go rii tych obszarów:! pe!ni"ce fun kcje sk!ado we i ma ga zy no we – s" to te re ny prze wa ¿ nie nie zabu do wa ne lub te¿ za bu do wa ne obie kta mi tym cza so wy mi. S" one sto sun ko wo !atwo po da t -ne na pro ce sy prze kszta!ceñ z uwa gi na brak znacz"cych za nie czy sz czeñ orazko nie cz no œci pro wa dze nia skom pli ko wa nych pro ce sów li k wi da cji in fra stru k -tu ry prze mys!owej. Przyk!adem tego typu stru ktur mog" byæ ze spo!y da w nychspi chle rzy i ma ga zy nów, a ta k ¿e te re ny sk!ado we, np. zwi"zane z fun kcja mipo r to wy mi lub in fra stru ktur" ko le jow",! zwi"zane z prze mys!em lek kim (w tym obie kty i ob sza ry zwi"zane z go spo dark" ko -mu naln") – a wiêc prze wa ¿ nie za bu do wa ne obie kta mi wielko powie rzch niowy -mi, czê sto wie lo piê tro wymi, po zba wio ne jed nak znacz"cych za nie czy sz czeñœro do wi sko wych. Rów nie¿ s" one sto sun ko wo !atwe w ad ap ta cji na cele no wychfunkcji, jedna k¿e ko szty tej ope ra cji (zwi"zane z re wa lo ry zacj" i przy sto so wa -niem do no wych fun kcji da w nej za bu do wy prze mys!owej) s" ju¿ zna cz niewy ¿sze. Przyk!adem tego typu stru ktur mog" byæ ze spo!y da w nych fa brykw!ókien ni czych, sta no wi"cych du¿e, zwa r te ze spo!y w stru ktu rach miastprze mys!owych,! zwi"zane z prze mys!em ciê ¿ kim – o zró¿ ni co wa nej stru ktu rze, czê sto wy ma gaj"ceko szto w nej li k wi da cji in sta la cji prze mys!owych i za nie czy sz czeñ œro do wi sko -wych. Te re ny te wy ma gaj" bar dzo ko szto w nych za bie gów rekul tywa cy j nych,od nosz"cych siê do sa mej za bu do wy jak i grun tu. Jed no cze œ nie prze wa ¿ nie s" to te re ny o zna cz nych po wie rz ch niach, umo ¿ li wiaj"cych ko m p le ksow" re a li za cjêno wych fun kcji o zna cze niu me tro poli tal nym. Przyk!adem tego typu strukturmog" byæ dawne kopalnie, koksownie, huty czy te¿ ra fi ne rie,– ob sza ry po po rto we – te re ny da w nych stru ktur po rto wych i zwi"za nych z nimiprze mys!ów „mo r skich” jak sto cz nie, sk!ady i in. Wa¿n" ich cech" jest si l nyzwi"zek z to ¿ sa mo œci" morsk" miast (choæ ob sza ry te wy stê po waæ mog" ta k ¿ew po sta ci da w nych po rtów rze cz nych). Ich re stru ktury za cja na po ty ka po do b nepro ble my jak w przy pa d ku omó wio nych po wy ¿ej te re nów po prze mys!owych. Jed -no cze œ nie te re ny te s" szcze gó l nie po da t ne na przy jê cie no wych fun kcji o zna cze -niu me tro poli tal nym z uwa gi na ich za zwy czaj cen tra l ne po!o¿e nie w stru ktu rachmiast oraz mo ¿ li woœæ kre a cji wyj"tko we go œro do wi ska mie j skie go zwi"za ne go
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12  Wiê cej na ten te mat: Za!uski D. (2001), Prze kszta"ca nie te re nów po prze mys"owych na fun kcje œród -mie j skie w mia stach pol skich, roz pra wa do kto r ska (masz. po wie la ny), Wy dzia! Ar chi te ktu ry Poli te ch ni kiGda ñ skiej, Gdañsk.



z fron tem wod nym i jego atra kcy j no œci". W gru pie ob sza rów po po rto wych wy ró ¿ -niæ mo ¿ na dwie za sad ni cze ka te go rie13:! ob sza ry o ge ne zie œred nio wie cz nej – sta no wi"ce po zo sta!oœci stru ktur po rto wychI ge ne ra cji (po rtów œred nio wie cz nych). Do pod sta wo wych ich cech za li czyæ na -le ¿y: nie wie l ki ob szar, œci œle powi"zany z mia stem (jego hi sto ry cz nym cen -trum), nie wie l ka iloœæ wiel koku batu ro wych obie któw sk!ado wych (spi chle rze),ma!a iloœæ po zo sta!oœci da w nych urz"dzeñ prze!adun ko wych. Z uwa gi na swoj"lo ka li za cjê te re ny te s" prze wa ¿ nie atra kcy j ne dla roz wo ju przy sta ni ¿e gla r -skich, pro gra mu kome rcy j ne go – han d lo we go, us!ugo we go, ho te lo we go – a ta k -¿e fun kcji re krea cy j nych. Przyk!adem tego typu stru ktur mog" byæ po rtyrze cz ne, ulo ko wa ne w mie j s cach sta no wi"cych zal"¿ki roz wo ju ów cze s nychoœro d ków han d lu morskiego.! ob sza ry o ge ne zie XIX - wie cz nej i wczes no -XX-wie cz nej – sta no wi"ce po zo sta!oœcistru ktur po rto wych II ge ne ra cji (po rtów XIX - wie cz nych lub wczes no -XX-wie -cz nych). Do pod sta wo wych ich cech za li czyæ na le ¿y: du¿y ob szar, s!abopowi"zany z hi sto ry cz nym cen trum mia sta, nie jed no rod noœæ ob sza ru (prze -mie sza nie te re nów po rto wych z prze mys!owy mi, w tym – np. sto cz nio wy mi),sto sun ko wo du¿a iloœæ po zo sta!ych stru ktur i obie któw, w tym urz"dzeñ te ch ni -cz nych, ma ga zy nów itp. Z uwa gi na ww. ce chy te re ny te s" atra kcy j ne dla roz -wo ju fun kcji mie sz ka nio wych, kome r cy j nych (lecz rza d ko o cha ra kte rzecen tro twó r czym), re krea cy j nych czy prze mys!owych. Przyk!adem tego typustru ktur mog" byæ ró ¿ ne go ro dza ju uk!ady o cha ra kte rze na brze ¿o wym, pi r so -wym lub do ko wym, a ta k ¿e – da w ne stocznie.– ob sza ry po wo j sko we – opu sz cza ne przez roz ma i te fun kcje mi li ta r ne, ulo ko wa nem.in. w cen trach miast lub na ich bez po œred nim ob rze ¿u. Za zwy czaj s" to ob sza ryo zna cz nej wie l ko œci, nie rza d ko za bu do wa ne wielo kondyg nacyj ny mi obie kta miko sza ro wy mi. Wy ró ¿ niæ tu jed nak mo ¿ na trzy ich pod sta wo we gru py, z któ rychka ¿ da ma od mienn" cha ra kte ry stykê:! ko m p le ksy da w nych for ty fi ka cji mie j skich – w tym o ge ne zie re ne san so wej i póŸ - nie j szej – sta no wi" przy pa dek szcze gó l ny. Za zwy czaj s"sia duj" ze œcis!ymi cen -tra mi miast, i tra kto wa ne s" jako ich na tu ra l ne za ple cze re kre acy j ne. By waj"wy po sa ¿o ne w roz ma i te dzie!a ob ron ne, w tym np. da w ne ka za ma ty czy sk!ad -ni ce ma te ria!ów bo jo wych. Obie kty te – czê sto lo ko wa ne w pod zie miach lubwewn"trz zie mnych ba stio nów – z trud no œci" przy j muj" nowy pro gram fun k -cjo na l ny (k!opo ty z oœwie t le niem, do pro wa dze niem in fra stru ktu ry, czê sto ta k -¿e nisk" wy so ko œci" po mie sz czeñ itp.). Jed no cze œ nie sta no wi" du¿" atra kcjêtu ry styczn" i przy rod nicz"14, i staj" siê przed mio tem zain tere so wa nia ró ¿ nychpod mio tów zain tere so wa nych ulo ko wa niem na ich te re nie swo jej dzia!al no œci.Przyk!adem tego typu stru ktur mog" byæ za cho wa ne ko m p le ksy for ty fi ka cji
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13  Wiê cej na ten te mat: Lo rens P., 2001, Rewi ta li za cja fron tów wod nych nad mo r skich miast po rto wych,roz pra wa do kto r ska (masz. po wie la ny), Wy dzia! Ar chi te ktu ry Poli te ch ni ki Gda ñ skiej, Gdañsk.14  Co wy ni ka z fa ktu za sie d le nia da w nych ze spo!ów forty fika cy j nych przez np. po pu la cje nie to pe rzy czyte¿ po ja wie nia siê na ich te re nie rza d kich ro œlin.



no wo ¿y t nych, sta no wi"cych nie gdyœ ele men ty sy ste mu for te cz ne go. Od na leŸæje mo ¿ na za rów no na te re nach du ¿ych miast, w XIX wie ku uz na nych za twier -dze, jak i w oœro d kach zna cz nie mnie j szych, a nie gdyœ ta k ¿e sta no wi"cych wa ¿ -ne og ni wo w sy ste mie ob ron nym ca!ych pañstw, ! ko m p le ksy ko sza ro we – to naj bar dziej roz po wszech nio ny typ ob sza rów po wo j -sko wych, i jed no cze œ nie naj le piej na daj"cy siê do przy jê cia no we go pro gra mufun kcjo nal ne go. Za zwy czaj ulo ko wa ne na spo rym ob sza rze, sk!adaj" siê z du -¿ych po wie rz ch ni te re nów otwa r tych (da w ne pla ce æwi czeñ) oraz za bu do wyo cha ra kte rze ko sza ro wym, !atwo daj"cej siê ad ap to waæ do no wych fun kcji.Czê sto kroæ za bu do wa ta ma cha ra kter za by t ko wy, a jej ar chi te ktu ra nosi ce chymonu men tali z mu. Czê stym uzu pe!nie niem tych ko m p le ksów s" pa r te ro weobie kty go spo da r cze, w tym – o cha ra kte rze tym cza so wym. Ze spo!y ko sza ro weby waj" prze kszta!cane na roz ma i te fun kcje, w tym mie sz ka nio we, cen tro twó r -cze, a ta k ¿e – prze mys!owe (od no si siê to do prze mys!ów wy so kiej te ch no lo gii).Przyk!adem tego typu stru ktur mog" byæ za rów no ko m p le ksy gar ni zo no we jaki sta no wi"ce ich nie gdy sie j sze za ple cze te ch ni cz ne i lo gi sty cz ne ze spo!y ga ra ¿y,sta j ni czy ma ga zy ny uz bro je nia i innych materia!ów,! te re ny po li go nów – s" grup" sto sun ko wo rza d ko wy stê puj"cych ob sza rów po wo j -sko wych w stru ktu rach me tro po lii. Cha ra kte ry zuj" siê one sto sun ko wo du¿" po -wie rz ch ni", bra kiem uz bro je nia w in fra stru ktu rê te ch niczn", a ta k ¿e pe w nymod da le niem od in nych te re nów zain wes to wa nych. Jed no cze œ nie czê sto s" to te re -ny o du ¿ych wa lo rach przy rod ni czych, za le sio ne, i przez to sta no wi"ce atra kcyjn" lo ka li za cjê dla pro gra mu mie szka nio we go lub kome r cy j nych fun kcji mie j skich.Przyk!adem tego typu stru ktur mog" byæ ze spo!y le œ ne, da w nych strze l nic czy te re -nów æwi czeñ, sta no wi"cych obe c nie czê sto kroæ wa r to œcio we przy rod ni czo en kla wy,– ob sza ry po ko le jo we – sta no wi"ce ele men ty lik wi do wa nych ele men tów in fra stru k -tu ry ko le jo wej, prze wa ¿ nie zwi"zane z lo ka li zacj" wci"¿ po zo staj"cych w u¿y ciu li -nii i sta cji ko le jo wych:! to wa rzysz"ce dzia!aj"cym dwo r com ko le jo wym – s" zwi"zane z ogra ni cza niemzapo trze bo wa nia ko lei na roz ma i te urz"dze nia obs!uguj"ce, co wi"¿e siê za rów -no ze zmia na mi w te ch no lo gii trans po rtu ko le jo we go jak i ze zmnie j sza niem siêli cz by sa mych prze wo zów. Prze kszta!ca nie tego typu ob sza rów jest u!atwio neich ko rzy st nym po!o¿e niem w stru ktu rze mia sta (prze wa ¿ nie cha ra kte ry zuj"siê one lo ka li zacj" œród miejsk") oraz s"sie dztwem akty w nie wyko rzy sty wa nych ko m p le ksów dwo r co wych i za zwy czaj to wa rzysz"cych im wêz!ów ko mu ni ka cjiindy widu a l nej i zbio ro wej. Przyk!adem tego typu stru ktur mog" byæ obie ktyda w nych sta cji ko le jo wych, ma ga zy nów, te re ny za jê te do ty ch czas przez pe ro ny, tory odstawcze itp.,! te re ny sta cji po sto jo wych, to wa ro wych i rozrz"do wych oraz in fra stru ktu ry ko le jo wej– lo ko wa nych na ob rze ¿ach stru ktur œród mie j skich i prze mys!owych, a obe c nie lik wi do wa nych z uwa gi na zmia ny tech nolo gi cz ne w trans po rcie. Prze wa ¿ nie s" to du¿e ko m p le ksy zde gra do wa nych te ch ni cz nie to ro wisk, obs!uguj"cych nie -gdyœ ca!e dzie l ni ce prze mys!owe czy po rto we, wci"¿ je sz cze s"sia duj"ce z aktyw -

Rola ku l tu ry w pro ce sie rewi ta li za cji miast 27



nie wyko rzy stywa ny mi li nia mi ko le jo wy mi. Mimo swo jej lo ka li za cji nape ry fe riach in ten sy w nie u¿y t ko wa nych stru ktur po przez swoj" za zwy czajznaczn" wie l koœæ s" wy god nym mie j s cem dla roz wo ju no we go, znacz"cego pro -gra mu mie j skie go o cha ra kte rze zin te gro wa nym. Przyk!adem tego typu stru k -tur mog" byæ roz ma i te ko m p le ksy loko moty wo w ni, wa go no w ni, ko m p le ksy„ma ga zy nów na ko!ach” itp.,! te re ny lik wi do wa nych li nii i dwo r ców ko le jo wych – sta no wi"cych ca!e uk!ady prze -strzen ne wraz z to wa rzysz"c" in fra stru ktur" jak sta cje i dwo r ce, te re ny to ro wisk itp. Ich trans fo r ma cja jest prze wa ¿ nie u!atwio na ca!ko wit" li k wi dacj" utrud -nieñ dla roz wo ju no we go pro gra mu mie j skie go p!yn"cych z eks plo a ta cji li niiko le jo wych, choæ obie kty i ob sza ry te zlo kali zo wa ne s" prze wa ¿ nie z dala odg!ów nych cen trów ¿y cia mie j skie go. Mimo to – po do b nie jak te re ny sta cji po -sto jo wych i to wa ro wych – po przez swoj" wie l koœæ s" w spo sób na tu ra l ny pre de -sty nowa ne do przy jê cia no we go, znacz"cego pro gra mu fun kcjo nal ne go.Przyk!adem tego typu stru ktur mog" byæ lik wi do wa ne lo ka l nie li nie ko le jo wewraz z ca!ymi kom p le ksa mi sta cy j ny mi, a ta k ¿e – nie li cz nie co pra wda w Pol scewy stê puj"ce – dwo r ce czo!owe.Osta t ni" wre sz cie ka te go ri" ob sza rów zde gra do wa nych s" ró ¿ ne go ro dza ju nie u¿yt -ki mie j skie. Ge ne ra l nie te re ny te mo ¿ na scha rakte ry zo waæ jako zago spo daro wa netym cza so wo lub nieza gospo daro wa ne w ogó le, a ich ge ne za wy ni kaæ mo¿e z ca!egosze re gu sy tu a cji. W opa r ciu o ich ana li zê wy ró ¿ niæ mo ¿ na na stê puj"ce ich grupy:– te re ny zni sz czo ne w tra kcie dzia!añ wo jen nych i nie odbu do wa ne – któ re s" cha -ra kte ry sty cz ne dla miast do tkniê tych znacz"cymi zni sz cze nia mi w tra kcie osta t -niej wo j ny œwia to wej. Ich obe c ny stan wy ni ka nie tyle z nie chê ci do pod jê cia pro -ce sów ich roz wo ju, co ra czej z bra ku po mys!u lub in wes to rów. Jed no cze œ nie sta no -wi" one obe c nie bar dzo atra kcyjn" ofe r tê lo ka li za cyjn", jako ¿e ulo ko wa ne s" za -zwy czaj w ob rê bie ob sza rów hi sto ry cz nych œród mieœæ miast lub na ich ob rze ¿achi prze wa ¿ nie (choæ nie jest to regu!") po sia daj" do stêp do mie j skiej in fra stru ktu ryte ch ni cz nej. Przyk!adem tego typu stru ktur mog" byæ po zo staj"ce w ru inie lubnieza gospo daro wa ne fra g men ty hi sto ry cz nych stru ktur œród mie j skich lub re li ktyza bu do wy prze mys!owej.– te re ny po zo sta wio ne sa my mi so bie w tra kcie pro ce sów wspó!cze s ne go roz wo jumiast – ka te go ria ta obe j mu je ró ¿ ne go ro dza ju „re sztów ki” prze wi dy wa ne dozago spoda ro wa nia na te re ny zie lo ne lub jako re ze r wy dla da l sze go roz wo ju, np.fun kcji mie sz ka nio wych i prze mys!owych, któ ry to roz wój ni g dy nie nast"pi!.Wi"¿" siê one z ob sza ra mi wie l kich dzie l nic mie sz ka nio wych i prze mys!owych,rea li zo wa nych w okre sie po wo jen nym. Rów nie¿ i one po sia daj" za zwy czaj do stêpdo mie j skiej in fra stru ktu ry te ch ni cz nej i sta no wiæ mog" atra kcyjn" pro po zy cjê lo -ka li za cyjn" dla roz ma i tych no wych fun kcji o zna cze niu me tro poli tal nym.Przyk!adem tego typu stru ktur mog" byæ ob sza ry pla no wa nych nie gdyœ – w epo cere a li za cji wie l kich dzie l nic mie sz ka nio wych – obie któw i za!o¿eñ o cha ra kte rzepu b li cz nym, na któ re przez ca!e dzie siê cio le cia re zer wo wa no w pla nach zago -spoda ro wa nia prze strzen ne go sto so w ne lo ka li za cje, a któ re ni g dy nie po wsta!y.
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Za pre zen towa na po wy ¿ej ty po lo gia ma cha ra kter uni wer sa l ny, co oz na cza ¿e mo¿e nie uw z glêd niaæ ró ¿ ne go ro dza ju spe cy fi cz nych ob sza rów wy stê puj"cych w da nymoœrodku.Ty po lo gia ob sza rów w od nie sie niu do wie l ko œci i zna cze niaw stru ktu rze miejskiejWszy stkie z wy mie nio nych po wy ¿ej grup ob sza rów po dzie liæ mo ¿ na wed!ug dru -gie go z przy jê tych kry te riów – czy li ska li i zna cze nia w stru ktu rze miast. Wy ró ¿ niæ tumo ¿ na trzy podstawowe kategorie:– po je dyn cze bu dyn ki i zwi"zane z nimi dzia!ki, sta no wi"ce ele ment tkan ki mia sta– a wiêc ze spo!y sta no wi"ce ele ment ci"g!ej tkan ki mie j skiej, i nie bêd"ce sa mo -dzie l nym ele men tem stru ktu ry mie j skiej;– wy od rê b niaj"ce siê za!o¿e nia i ze spo!y urba ni sty cz ne, sk!adaj"ce siê z wie lu ty pówstru ktu ry, bêd"ce jed na k ¿e ele men tem ci"g!ej tkan ki mia sta, w tym – obe j muj"ceca!e kwa r ta!y mie j skie;– z!o¿o ne ko m p le ksy, obe j muj"ce sze reg roz ma i tych za!o¿eñ o ró ¿ nej ko m po zy cjii pie r wo t nym prze zna cze niu, tworz"ce ca!e dzie l ni ce mie j skie.Ka ¿ dy z tych ty pów sta no wiæ mo¿e przed miot zain tere so wa nia roz ma i tych in sty -tu cji kul tu ra l nych, a ta k ¿e in sty tu cje te przy czy niæ siê mog" do po wo dze nia rea li zo -wa nych w ich ob rê bie programów przekszta!ceñ.Dzia!ania i pro je kty kul tu ra l ne bêd"ce ele men tem pro ce sówrewi ta li za cjiDzia!ania ze sfe ry ku l tu ry – w tym wi"¿"ce siê z roz ma i ty mi przed siêw ziê cia mi arty -sty cz ny mi – s" doœæ czê stym ele men tem pro gra mów rewi ta li za cji zde gra do wa nychstru ktur mie j skich. W wie lu przy pa d kach re a li za cja tych dzia!añ wi"¿e siê z kre acj" no -wych ele men tów pro gra mu mie j skie go – w tym cen trów ku l tu ry, sal kon ce r to wychi wi do wi sko wych, mu ze ów, cen trów dzia!al no œci ar ty sty cz nej i wie lu in nych. Maj" oneogro m ne zna cze nie dla po wo dze nia ca!ych pro ce sów rewi ta li za cji, jako ¿e przy czy niaj"siê do bu do wa nia ró¿ no rod no œci pro gra mo wej i spo!ecz nej prze kszta!ca nych te re nów.Wy ni ka to m.in. z fa ktu, i¿ obie kty te – a w szcze gó l no œci ad ap to wa ne na po trze by dzia!al -no œci ar ty sty cz nej hi sto ry cz ne acz czê sto kroæ zde gra do wa ne obie kty na te re nach rewi -tali zo wa nych – czê sto gro madz" oso by za j muj"ce siê ró ¿ ny mi ro dza ja mi dzia!al no œci– w tym np. gru py awan gar do we. Jed no cze œ nie – z uwa gi na wspó!cze s ne ten den cjew dzia!al no œci ar ty sty cz nej wy ma gaj"ce akty w ne go zaan ga ¿o wa nia wi dza – do re a li za cji tych pro je któw an ga ¿o wa na jest spo!ecz noœæ lo ka l na. Do ty czyæ to mo¿e za rów no osóbza mie sz kuj"cych te ob sza ry, jak i np. pra co w ni ków lik wi do wa nych b"dŸ re stru ktury -zowa nych zak!adów prze mys!owych. Pro je kty te przy czy niaæ siê ta k ¿e mog" do o¿y -wie nia lo ka l nych tra dy cji, na daj"cych rewi tali zo wa nym ob sza rom szcze góln" to ¿ sa moœæ15.
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15  Patrz ta k ¿e: Lo rens P. (2006), Te ma ty za cja prze strze ni pu b li cz nej mia sta. Wy daw ni c two Poli te ch ni kiGda ñ skiej, Gdañsk.



Wœród pro je któw zwi"za nych z dzia!al no œci" ku l tu raln" i ar ty styczn", rea li zo wa -nych na te re nach zde gra do wa nych, wy ró ¿ niæ mo ¿ na dwie pod sta wo we gru py: tzw.pro je kty „twar de” oraz „miêk kie”. Po dzia! ten wy ni ka z ro dza ju przed siê w ziêæ, ja kies" w ich ra mach rea li zo wa ne. I tak, pro je kty „twar de” zwi"zane s" za zwy czaj z re a li -zacj" ja kiejœ no wej in fra stru ktu ry s!u¿"cej pro wa dze niu dzia!al no œci ar ty sty cz nej.W ich ra mach od na leŸæ mo ¿e my ta kie dzia!ania jak, np. kre a cja no wych prze strze niwy sta wo wych, prze strze ni pra co w ni, au dy to riów i sal wi do wi sko wych. W efe kcietwo rzo ne s" nowe prze strze nie dla dzia!al no œci ró ¿ no ra kich osób i in sty tu cji na te re -nach rewi tali zo wa nych, co przy czy nia siê do wzro stu atra kcy j no œci te re nów pod da -wa nych pro ce som rewi ta li za cji. Na to miast pod po jê ciem pro je któw „miêk kich” kry je siê re a li za cja ró ¿ no rod nych dzia!añ ar ty sty cz nych na te re nach zde gra do wa nych – ta -kich jak fe sti wa le, spe kta kle ró ¿ ne go ro dza ju, ple ne ry itp. Dzia!ania te przy czy niaj"siê do „os wo je nia” przez spo!ecz noœæ miejsk" ob sza rów rewi tali zo wa nych, któ rychczê stym problemem jest alienacja ze struktury miejskiej. Jednoczeœnie dzia!ania takie stanowi" czêsto forpocztê opisanych powy¿ej projektów „twardych” lub inwestycjio cha ra kte rze komercyjnym.Przyk!ady wi"za nia pro gra mów rewi ta li za cji stru ktur mie j skichz dzia!ania mi w sfe rze kulturyPro gra my rewi ta li za cji urba ni sty cz nej s" w mia stach pol skich do pie ro na eta pieprzy go to wa nia lub za czy naj" byæ wdra ¿a ne. Dla te go te¿ – oma wiaj"c za gad nie nie roliku l tu ry w pro ce sie rewi ta li za cji miast – wy pa da siê odwo!aæ do re a li za cji z kra jów Eu -ro py Za chod niej16. Do pie ro na tym tle mo ¿ li wym jest opi sa nie przyk!adów rea li zo wa -nych w Pol sce oraz opi sa nie mo ¿ li we go znaczenia projektów ze sfery kulturyw po wo dze niu ich realizacji.Re a li za cja pra kty cz nie ka ¿ de go wiê ksze go pro je ktu rewi tali zacyj ne go w kra jachEu ro py Za chod niej wi"za!a siê z przy go to wa niem dzia!añ w sfe rze ku l tu ry. Do ty czyto za rów no dzia!añ o za siê gu re gio na l nym jak i zwi"zanych z odnow" pojedynczychobiektów. Jed nym z naj bar dziej zna nych pro gra mów kom p le kso wej rewi ta li za cji w ska liwrêcz re gio na l nej jest dzia!anie pod jê te w od nie sie niu do re stru ktury za cji zag!êbiaprze mys!owe go Nie miec – tzw. Zag!êbia Ru hry. W ra mach tego za kro jo ne go na wie lelat przed siê w ziê cia zrea li zo wa no ca!y sze reg pro je któw, wœród któ rych wy mie niæna le ¿y ad ap ta cjê ko m p le ksu da w nej ko pa l ni Ze che Zol l ve re in w Es sen na cen trumde si g n -u i mu ze um hi sto rii re gio nu, jak i pro jekt Land scha f t sPark Du i s burg Nordw Dui s bu r gu. Ten osta t ni pro jekt zwi"zany jest z kre acj" par ku kul tu ro we go na ba zieda w nej huty, ad ap to wa nej w ca!oœci na po trze by ku l tu ry i re kre a cji. 
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16  Odwo!aæ siê tu mo ¿ na do bo ga tej li te ra tu ry przed mio tu. Patrz m.in.: Co l qu ho un I., 1995, Ur ban Re ge -ne ra tion. An In ter na tio nal Per spe c ti ve, B.T. Ba t s ford Ltd., Lon don, a ta k ¿e: van den Berg L., van der Meer J.,Ot ga ar A., 1999, The At tra c ti ve City. Ca ta lyst for Eco no mic De ve lo p ment and So cial Revi ta li za tion. Eu ro pe an In sti tu te for Com pa ra ti ve Ur ban Re se arch, Rot ter dam.



W od nie sie niu do po je dyn czych obie któw wy mie niæ mo ¿ na ca!y sze regprzyk!adów, z któ rych naj wiê ksze zna cze nie dla o¿y wie nia przy leg!ych te re nów mog" mieæ m.in.:– ko m p leks Tate Mo dern Gal le ry w Lon dy nie – czy li ad ap ta cje da w nej ele ktro w nina cen trum wy sta wien ni cze, sta no wi"ce jed no cze œ nie ele ment pro gra mu o¿y wie -nia po!ud nio we go wy brze ¿a Ta mi zy;– sala kon ce r to wa Har bo r lights Cen ter w Bo sto nie – czy li obiekt wi do wi sko wy,o cha ra kte rze cza so wym, sta no wi"cy ele ment pro ce su prze kszta!ceñ da w nych te -re nów po rto wych w Bo sto nie (tzw. So uth Bo ston Pro ject);– re a li za cja sali kon ce r to wej Kai ser spe i cher w Ha m bu r gu – czy li pla no wa na nowasala kon ce r to wa nad bu do wa na na za cho wa nym hi sto ry cz nym spi chle rzu po rto -wym, sta no wi"ca ele ment rewi ta li za cji ob sza ru Ha fen Ci ty.Przyk!adów tego typu wy mie niæ mo ¿ na wie le. Do wodz" one isto t no œci za gad nie -nia obe cno œci dzia!añ w sfe rze ku l tu ry w pro ce sie rewi ta li za cji urba ni sty cz nej miast.Sta no wi" one ta k ¿e dobr" bazê dla bu do wy po do bnych pro je któw w od nie sie niu domiast pol skich, w któ rych znacz"ce przed siê w ziê cia rewi tali zacy j ne s" do pie ro na eta -pie przy go to wa nia. Rza d ko te¿ my œli siê o kom p le kso wych prze kszta!ce niach ca!ychze spo!ów urba ni sty cz nych, zna cz nie czê œciej zaœ – o po je dyn czych obie ktach i nie -wie l kich ich ze spo!ach.Przyk!ady dzia!añ pla no wa nych i rea li zo wa nych w Pol sceW od nie sie niu do ziden tyfi ko wa nych w Pol sce przyk!adów wy mie niæ mo ¿ na ju¿parê pro je któw o cha ra kte rze pi lo to wym, w ra mach któ rych prze wi dzia no re a li za cjêdzia!añ w sfe rze ku l tu ry – w tym za rów no pro je któw „twar dych” jak i „miêk kich”.Wie le z nich rea li zo wa nych jest w Gda ñ sku. Obok Ga le rii Ze w nê trz nej wy mie niæ tuna le ¿y trans fo r ma cjê da w nych te re nów sto cz nio wych („M!ode Mia sto”) oraz for ty fi -ka cji mie j skich (tzw. „He we lia num”).Pie r wszy z nich – to rea li zo wa ny w Gda ñ sku pro jekt „M!ode Mia sto”, obe j muj"cyrewi ta li za cjê ko m p le ksu te re nów po sto cz nio wych (!"cz nie ponad 70 ha). Zgod niez przy jê ty mi za!o¿e nia mi ob szar ten staæ siê ma no wym cen trum ca!ej me tro po lii trój -mie j skiej, obe j muj"c ca!e spe ktrum roz ma i tych no wych pro po zy cji pro gra mo wych,g!ów nie o cha ra kte rze ko mer cy j nym17. Co jed nak in te re suj"ce, w jego ra mach prze wi -dzia no re a li za cjê ca!ego sze re gu przed siê w ziêæ zwi"za nych z ku l tur", w tym– z dzia!ania mi arty sty cz ny mi. Pro je kty i przed siê w ziê cia te przy goto wy wa ne s" ju¿te raz, za nim je sz cze pro ces kome rcy j ne go in wes to wa nia siê na do bre roz pocz"!. Na li -œcie rea li zo wa nych pro je któw zna leŸæ mo ¿e my m.in. bu do wê Euro pe j skie go Cen -trum Soli da r no œci oraz roz bu do wê ist niej"cego ju¿ uk!adu Dro gi do Wol no œci– za!o¿e nia pub li cz ne go o cha ra kte rze sym bo li cz nym, maj"cego upa miê t niaæ wy da -rze nia zwi"zane z oba le niem ko mu ni z mu i od zy ska niem wol no œci. Ale tym bar dzoisto t nym dla ca!ej me tro po lii trój mie j skiej dzia!aniom to wa rzysz" ta k ¿e re a li za cje
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17  Patrz ta k ¿e: Ko cha no wski M., Ko cha no wska D., 2005, M"ode Mia sto jako klu czo wy ob szar roz wo jo wyŒró d mie œcia Gda ñ ska, [w]: M"ode Mia sto z. 1. Wyd. Sy ne r gia 99 Sp. z o.o., Gdañsk.



zwi"zane z kre o wa niem no we go wi ze run ku prze strze ni po sto cz nio wej o wy mia rzeczy sto ar ty sty cz nym. Wy mie niæ tu mo ¿ na m.in. po wsta nie tzw. „ko lo nii ar ty stów”,gru puj"cej roz ma i tych twó r ców oraz ulo ko wa nie siê w bu dyn ku da w nej szko!y za wo -do wej In sty tu tu Sztu ki Wy spa. Jed no cze œ nie na te re nie M!od ego Mia sta rea li zo wa -nych jest wie le im prez o cha ra kte rze ogól nodo stê p nym, w tym kon ce r ty i przed -sta wie nia ple ne ro we. Naj bar dziej znacz"cym by! tu kon cert Jean Mi che la Jarre’aw 25. ro cz ni cê po wsta nia „Soli da r no œci”. Jed na k ¿e – z pun ktu wi dze nia su kce suca!ego pro gra mu rewi ta li za cji – s" dzia!ania zmie rzaj"ce do an ga ¿o wa nia spo!ecz no -œci lo ka l nej, za mie sz kuj"cej te re ny bez po œred nio s"sia duj"ce z te re nem sto cz ni, w roz -ma i te dzia!ania ar ty sty cz ne. Tym sa mym osi"gane s" roz ma i te cele spo!ecz ne, wa ¿ nez uwa gi na su kces ca!ego pro ce su18.Dru gim wa ¿ nym gda ñ skim pro je ktem rewi tali zacy j nym jest ko m p leks da w nychfor ty fi ka cji mie j skich tzw. Gro dzi ska, ulo ko wa ne go w bez po œred nim s"sie dztwieDwo r ca G!ów ne go PKP. Obe j mu je on ok. 20 ha te re nu, z cze go lwi" czêœæ sta no wi"da w ne for ty fi ka cje z okre su pru skie go, obe c nie pod da wa ne pro ce so wi od no wy19. Jed -no cze œ nie s" one ad ap to wa ne (przy wy ko rzy sta niu fun du szy Unii Eu ro pe j skiej) naPo mo r skie Cen trum Pre zen ta cji Na uki i Te ch ni ki „He we lia num”, maj"ce staæ siêpie r wszym na Po mo rzu tzw. Scien ce par kiem. In te gra l nym ele men tem pro je ktu s"dzia!ania zmie rzaj"ce do pre zen ta cji „¿y wej hi sto rii”, zwi"zane g!ów nie ze szcze góln"hi sto ri" tego mie j s ca. Jed no cze œ nie ob szar fo r tu jest sie dzib" m.in. sto wa rzy szeñ ku l -ty wuj"cych tra dy cje wo j sko we ró ¿ nych epok – m.in. ry ce r skie oraz napo le o ñ skie.Rów no cze œ nie po stê pu je od no wa ku ba tur da w nych for ty fi ka cji, ob jê ta – nie za le ¿ nieod fi nan so wa nia ze Ÿró de! poza bu d¿e to wych – pro gra mem „Promesa MinistraKultury”. Po do b ne pro je kty i przed siê w ziê cia rea li zo wa ne s" ta k ¿e w in nych mia stach Pol -ski. Wy mie niæ tu na le ¿y m.in. ta kie przy pa d ki jak wa r sza wska „Fa bry ka Trzci ny”(cen trum dzia!añ kul tu ra l nych i ar ty sty cz nych ulo ko wa ne w od no wio nej da w nej fa -bry ce na Pra dze), po zna ñ ski „Sta ry Bro war” (cen trum han d lo we wy kre o wa ne namie j s cu da w ne go bro wa ru, obe j muj"ce m.in. sze reg in sty tu cji zwi"za nych z ku l tur")czy !ódzk" „Ma nu fa ktu rê” (w za!o¿eniach podobn" do projektu poznañskiego, choærealizowan" na wiêksz" skalê). PodsumowanieJak wy ni ka z pre zen to wa nej pra cy, pro gra mo wa nie pro ce sów rewi ta li za cji urba ni -sty cz nej wy ma ga po dej œcia wie low"tko we go. Wie l kie zna cze nie dla ich po wo dze niama zaan ga ¿o wa nie spo!ecz no œci lo ka l nej, „os wa ja nie te re nu” i przy ci"gniê cie zain -tere so wa nia in nych mie sz ka ñ ców mia sta i przy je z d nych, a w kon se k wen cji – in wes to -
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18  Wiê cej na ten te mat m.in. w: Seba sty a ñ ski R. (2005), Ko lo nia ar ty stów w M"odym Mie œcie. Dzia"aniakul tu ra l ne i ar ty sty cz ne, [w]: M"ode Mia sto z. 1. Wyd. Sy ne r gia 99 Sp. z o.o., Gdañsk.19  Wiê cej na ten te mat: Lo rens P. (2005), Pla no wa nie pro ce su rewi ta li za cji Kwa r ta"u Gro dzi sko w Gda ñ -sku (stu dium przy pa d ku), [w]: Pa r te ka T. (red.), Trans fo r ma cja zde gra do wa nych stru ktur prze strzen nych me -tro po lii pol skich. Biu le tyn KPZK PAN, z. 223, Pol ska Aka de mia Nauk, Ko mi tet Prze strzen ne go Zago spoda -ro wa nia Kra ju, Wa r sza wa. 



rów kome r cy j nych go to wych za in wes to waæ w pro je kty trwa le od mie niaj"cewi ze ru nek mie j s ca. W pro ce sie tym nie oce nion" po moc" staæ siê mog" ró ¿ nie za kro -jo ne pro je kty kul tu ra l ne i ar ty sty cz ne, w tym za rów no zwi"zane z kre acj" no wychin sty tu cji i miejsc jak i o bar dziej efe me ry cz nym cha ra kte rze. Jed no cze œ nie zde gra do -wa ne ob sza ry, obie kty, dzie l ni ce, udo stê p nia ne na cele dzia!al no œci ar ty sty cz nej,s" czê sto kroæ je dyn" mo ¿ liw" prze strze ni" re a li za cji ró ¿ no ra kich pro je któw – w szcze -gó l no œci o charakterze awangardowym.SummaryThe role of culture in the process of urbanregenerationThe ar ti c le de als with the role of cu l tu re and cul ture -re la ted pro jects wi t hin thesco pe of ur ban re ge ne ra tion pro grams. This to pic was pre sen ted wi t hin thefra me work of the ty po lo gy of di stres sed ur ban are as and oppo r tu ni ties of the irtrans fo r ma tion. It con c lu des with pre sen ta tion of the po ssi b le in flu en ce of cu l tu ralpro jects on the process of shaping the cultural landscape of the city.Ke y words: revi ta li za tion, cu l tu re, cu l tu ral lan d s ca pe, pu b lic spa ces.Bibliografia [1] Van den Berg L., van der Meer J., Ot ga ar A., The At tra c ti ve City. Ca ta lyst for Eco no micDe ve lo p ment and So cial Revi ta li za tion. Eu ro pe an In sti tu te for Com pa ra ti ve Ur banRe se arch, Rot ter dam 1999. [2] Ciel!tko wska R., Lo rens P., Ar chi te ktu ra i ur ba ni sty ka osie d li so cja l nych Gda ñ skaokre su miê dzy wo jen nego. Wy dzia" Ar chi te ktu ry Poli te ch ni ki Gda ñ skiej, Gdañsk2000. [3] Co l qu ho un I., Ur ban Re ge ne ra tion. An In ter na tio nal Per spe c ti ve, B.T. Ba t s ford Ltd.,Lon don 1995. [4] Ja"owie cki B., Wspó!cze s ne prze kszta!ce nia stru ktu ry osad ni czej i prze strze ni mie j -skiej, [w]: Ko"od zie j ski J., Pa r te ka T. (red.), Cy wi li za cja info rma cy j naa prze kszta!ce nia prze strze ni. Zmia ny stru ktu ra l ne me tro po lii pol skich, Biu le tynKPZK PAN, z. 186, Wa r sza wa 1999. [5] Ko cha no wski M., Ko cha no wska D., M!ode Mia sto jako klu czo wy ob szar roz wo jo wyŒró d mie œcia Gda ñ ska, [w]: M!ode Mia sto z. 1. Wyd. Sy ne r gia 99 Sp. z o.o., Gdañsk 2005. [6] Lo rens P., Rewi ta li za cja fron tów wod nych nad mo r skich miast po rto wych, roz pra wa dok -to r ska (masz. po wie la ny). Wyd. Ar chi te ktu ry PG, Gdañsk 2001. [7] Lo rens P., Rewi ta li za cja urba ni sty cz na jako na rzê dzie w ochro nie krajo bra zu kul tu ro -we go, [w:] I Kon fe ren cja Eko lo gia i Ar chi te ktu ra Wa r szta ty „In wes tu je my w Ju ra tê”,4–5 cze r w ca. Wyd. Fun da cja Twó r ców Ar chi te ktu ry, Po znañ 2004. [8] Lo rens P., Go spo daro wa nie prze strze ni" a po li ty ka rów no wa ¿e nia roz wo ju, [w:] Stu dia Re gio na l ne i Lo ka l ne Nr 4(22). Cen trum Eu ro pe j skich Stu diów Re gio na l nych i Lo ka l -
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nych UW. Se k cja Pol ska Re gio nal Stu dies As so cia tion. Wyd. SCHOLAR, Wa r sza wa2005. [9] Lo rens P., Pla no wa nie pro ce sów rewi tali zacy j nych – od pla no wa nia prze strzen ne godo zarz"dza nia stra tegi cz ne go. Do œwia d cze nia gda ñ skie, [w:] Pla no wa nie prze strzen -ne a wy rów ny wa nie szans w ob sza rach roz sze rzo nej Unii Eu ro pe j skiej. Cza so pi s moTe ch ni cz ne Se ria Ar chi te ktu ra pod red. E. Wêc"awowi cz- Bi l skiej i Z. Zu zia ka. Wyd. PKKra ków 2005.[10] Lo rens P., Pla no wa nie pro ce su rewi ta li za cji Kwa r ta!u Gro dzi sko w Gda ñ sku (stu diumprzy pa d ku), [w]: Pa r te ka T. (red.), Trans fo r ma cja zde gra do wa nych stru ktur prze strzen -nych me tro po lii pol skich. Biu le tyn KPZK PAN, z. 223, Wa r sza wa 2005.[11] Lo rens P., Te ma ty za cja prze strze ni pu b li cz nej mia sta. Wyd. PG, Gdañsk 2006.[12] Re m barz G., Ja koœæ prze strze ni pu b li cz nej w pro ce sie reur ba ni za cji wie l kich osie d limie sz ka nio wych na przyk!adach nie mie c kich, roz pra wa do kto r ska (masz. po wie la ny).Wyd. Ar chi te ktu ry PG, Gdañsk 2004.[13] Re m barz G., Ja koœæ prze strze ni pu b li cz nych w pro ce sie reur ba ni za cji wie l kich osie d limie sz ka nio wych, [w]: Ko cha no wski M. (red.), Prze strzeñ pu b li cz na mia sta po stin -du stria lnego. Wyd. Ur ba ni sta, Wa r sza wa 2005.[14] Schwan B. (red.), Town Plan ning and Ho u sing Thro u g ho ut the World. Ve r lag ErnstWa s muth G.M.B.H., Be r lin 1935.[15] Seba sty a ñ ski R., Ko lo nia ar ty stów w M!odym Mie œcie. Dzia!ania kul tu ra l ne i ar ty sty cz -ne, [w]: M!ode Mia sto z. 1. Wyd. Sy ne r gia 99 Sp. z o.o., Gdañsk 2005.[16] Za"uski D., Prze kszta!ca nie te re nów po prze mys!owych na fun kcje œród mie j skie w mia -stach pol skich, roz pra wa do kto r ska (masz. po wie la ny). Wyd. Ar chi te ktu ry PG, Gdañsk2001.[17] Zu ziak Z.K., Stra te gie Rewi ta li za cji Prze strze ni Œró d mie j skiej. Wyd. PK, Kra ków 1998.
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Ma rek Bu dzy ñ ski

Konflikt pomiêdzy reprywatyzacj! a u¿ytecznoœci!publiczn! i kultur! przestrzeni
Od zy ski wa nie te re nów skomu nali zo wa nych opa r te jest o ca!kiem now" in ter pre -ta cjê prawn" celu pub li cz ne go – jest nim obiekt ku ba tu ro wy i do jazd do nie go. Domi dro ga.Od zy ski wa nie te re nów skomu nali zo wa nych, a na stê p nie za bu do wa nych wg okre -œlo nych za sad urba ni sty cz nych, w któ rych obok domu i dro gi wy stê puj" te re ny „zie -le ni”, spo r tu, oœwia ty, wy po czyn ku itp. opie ra siê o tê sam" in ter pre ta cjê. W zwi"zku z czym na sze pra wo in ter pre tu je, ¿e one zo sta!y sko muna lizo wa ne bez -pra w nie, bo nie s!u¿" ce lo wi pub li cz ne mu. S"d wg opi nii wa ¿ ne go urzêd ni ka Mia staSto!ecz ne go Wa r sza wy we wszy stkich wy pa d kach przy zna je pra wo w!as no œci by!ymw!aœci cie lom. Mia sto nie mo¿e ich po no w nie wy ku piæ, bo s"d uzna!, ¿e nie jest toteren celu publicznego.Nie po tra fiê w to uwie rzyæ, ale na Ur sy no wie P!n. w Wa r sza wie znam dwa ta kieprzy pa d ki. Bu r mistrz tej dzie l ni cy mówi, ¿e jest ich ki l ka dzie si"t. I choæ jest bu r mi -strzem sto ki l ka dzie si"t ty siê cz ne go mia sta, wy bra nym w wo l nych wy bo rach, nie jeststron" w tych spra wach. Pie r wsza czêœæ dzie l ni cy Ur sy nów – Ur sy nów P!n. zwa nejrów nie¿ sta rówk", po sia da wy ra zist" stru ktu rê miejsk" opart" o za sa dê trzech krzy -¿uj"cych siê ci"gów – pie sze go obu do wa ne go obu stron nie domami (tzw. „uli cz kê”),dro gi jezdnej z parkingami oraz pie sze go obu do wa ne go obu stron nie do ma mi (tzw.„uli cz kê”), dro gi je z d nej z par kin ga mi oraz ci"gu zieleni (ryc. 1).Uk!ad tych trzech ci"gów krzy ¿uj"c siê pod ró ¿ ny mi k"tami two rzy cha ra kte ry -styczn" stru ktu rê prze strze ni mie j skiej Ur sy no wa P!n. Jej in ten sy w noœæ jest oko!o15 ra zy wiê ksza od œred niej wa r sza wskiej tzn., ¿e gdy by Wa r sza wa by!a tak in ten sy w nie za bu do wa na jak Ur sy nów P!n. to jej sze ro koœæ wy no si!aby 1,5 km, a nie 25 km (ryc. 2). Po œro d ku ta kie go ci"gu zie le ni fi r ma W!oda rze wska wy ku pi!a te ren od w!aœci cie lii po uzy ska niu po zwo le nia z Urzê du Mia sta Sto!ecz ne go Wa r sza wy bu du je za bu do wêmie sz ka niow" o wiê kszej in ten syw no œci ni¿ za bu do wa ota czaj"ca. Na par kin gu pod -zie mnym na 300 sa mo cho dów. Brak dro gi do ja z do wej. Mie sz ka ñ cy pro te stuj". Ja te¿.Bu r mistrz te¿. S"d nie zmie nia de cy zji. Pre zy dent rozpocz"! negocjacje. DŸwigi i ciê -¿a rów ki je¿d¿" (ryc. 3).Po wsta je py ta nie, jak to mo ¿ li we by s"d (Pol ska jest po do b no pa ñ stwem pra wa)móg! wy daæ de cy zjê re pry waty za cyjn" dla te re nów zie le ni, któ re by!y czê œci" funk -cjo naln" osie d la mie szka nio we go z ca!" pe w no œci" bêd"cego ce lem pu b li cz nym?



Spo sób u¿y t ko wa nia tych te re nów by! zde ter mino wa ny w roku 1974 pro je ktemza!o¿eñ techni czno-e konomi cz nych (od po wied nik aktu a l ne go pro je ktu bu dow la -ne go). Na ja kiej pod sta wie Mia sto Sto!ecz ne Wa r sza wa wyda!o po zwo le nie na bu do -wê, zmie niaj"ce za sad ni czo wa run ki za mie szki wa nia lu dziom w ota czaj"cejza bu do wie, a na stê p nie wy ko na!o plan mie j s co wy san kcjo nuj"cy za bu do wê na tymte re nie?To szo kuj"ce, ale na pra wdê szo ku je i wpro wa dza w na strój pe!nego prze ra ¿e niakon sta ta cja, ¿e in ter pre ta cja pra w na tzw. œwiê te go pra wa w!as no œci sto so wa na przezs"dy admi ni stra cyj ne w Pol sce po wo du je mo ¿ li woœæ de stru o wa nia i tak s!abo funk cjo -nuj"cego sy ste mu oœwia ty. Ten dru gi przy pa dek ur sy no wski to re pry waty za cja te re nu 
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Ryc. 1. Sy stem te re nów zie lo nych Ur sy no wa Pó!no c ne go
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Ryc. 2. Ur sy nów Pó!no c ny

Ryc. 3. Bu do wa no we go ze spo!u mie szka nio we go na te re nach zie lo nych Ursynowa



szko!y nr 319 przy ul. ZWM. Fun kcjo nuj"cy ju¿ 40 lat te ren spo r to wy szko!y mo¿ew ka ¿ dym mo men cie zo staæ za bu do wa ny. Za le ¿y to ty l ko od no we go w!aœci cie la. Po -do b no Mia sto nie mo¿e nic zro biæ. A mo¿e Sejm móg!by usta no wiæ ra cjo naln" in ter -pre ta cjê pra wa w!as no œci? Prze cie¿ w!as noœæ w kra jach tzw. Za chod niej Eu ro pyrów nie¿ zo bo wi"zuje do po staw pro spo!ecznych.¯ycie opie ra siê na nie zwy kle sub te l nych za le ¿ no œciach czyn ni ków je two rz" -cych. Œwiê ta w!as noœæ musi pod le gaæ tym ko s mi cz nym za le ¿ no œciom, ina czej ni sz -czy ¿y cie.Nie da w no zo sta!a wy da na ksi"¿ka prof. zw. dr. hab. Hu be r ta Iz de b skie go pt. „Ide -o lo gia i zago spoda ro wa nie prze strze ni”. Zga dzam siê, ¿e po win na byæ obo wi"zkow"le ktur" po li ty ków, pra wni ków, ur ba ni stów, ar chi te któw i wszy stkich za j muj"cych siê prze kszta!caniem (gospodark") przestrzeni.Ko ñ co wa czêœæ mo je go wyst"pie nia to cy tat z ksi"¿ki H. Iz de b skie go „Ide o lo giai zago spoda ro wa nie prze strze ni” ze str. 147:Wre sz cie spo ty ka siê ta kie kon sty tucy j ne sfo r mu!owa nia w przed mio cie w!as no œci pry wa t -nej, któ re na ka zuj" ko rzy sta nie z pra wa w!as no œci w spo sób zgod ny z in te re sem pu b li cz nym(art. 17 ust. 1 kon sty tu cji Gre cji, art. 105 kon sty tu cji £otwy, § 32 kon sty tu cji Esto nii). Tegotypu sfo r mu!owa nie („ko rzy sta nie z mie nia mo¿e pod le gaæ re gu la cji usta wo wej w za kre sie,w ja kim jest to ko nie cz ne ze wzglê du na in te res ogó l ny”) za wie ra te¿ ka r ta praw pod sta wo -wych Unii Eu ro pe j skiej (art. 17 ust. 1 zda nie trze cie).Na tym tle sfo r mu!owa nia Kon sty tu cji RP do tycz"ce w!as no œci (w szcze gó l no œci, „w!as -noœæ mo¿e byæ ogra ni czo na ty l ko w dro dze usta wy i ty l ko w za kre sie, w ja kim nie na ru sza onaisto ty pra wa w!as no œci” – art. 64 ust. 3, któ ry wi"¿e siê z, de kla ruj"cym ogó l nie tê osta t ni" za -sa dê, art. 31 ust. 3, zgod nie z któ rym ogra ni cze nia w za kre sie ko rzy sta nia z kon sty tucy j nychpraw mog" byæ usta na wia ne ty l ko wte dy, gdy s" ko nie cz ne w demo kra ty cz nym pa ñ stwiedla je go bez pie cze ñ stwa lub porz"dku pub li cz ne go, b"dŸ dla ochro ny œro do wi ska, zdro wiai mo ra l no œci pu b li cz nej albo wol no œci i praw in nych osób) mog" wy daæ siê ma!o wy ra zi stei bli ¿ sze bar dziej tra dy cy j nym roz wi"za niom od po wia daj"cym pie r wsze mu z ana li zo wa nychpo dejœæ do isto ty w!as no œci.Prze pi sy Kon sty tu cji RP nie umo ¿ li wiaj" wprost od nie sie nia siê na ich pod sta wie do sfe rypla no wa nia i zago spoda ro wa nia prze strzen ne go. Tym nie mniej ta k ¿e z nich mo ¿ na zde ko do -waæ okre œlo ny spo sób pod cho dze nia ta k ¿e do tej sfe ry. By!a ju¿ mowa o tym, ¿e wyw!asz cze -nie (ro zu mia ne sze rzej ni¿ kla sy cz na in sty tu cja pra wa admi ni stra cyjne go, oz na cza onobo wiem w ra mach dys po zy cji art. 21 Kon sty tu cji RP za sad ni czo wszelk" po staæ po zba wie nia w!as no œci, w tym mo ¿ li wo œci ko rzy sta nia z isto ty pra wa w!as no œci) jest dopu sz cza l na za„s!usz nym od szko do wa niem”, a za tem jak ju¿ by!o zasy gna lizo wa ne, nie ko nie cz nie ekwi wa -len t nym (art. 21 ust. 2 Kon sty tu cji RP). Prze de wszy stkim jed nak w!as noœæ pry wa t na jestza kwa lifi kowa na jako je den z trzech fi la rów spo!ecz nej go spo dar ki ryn ko wej (art. 20 Kon sty -tu cji RP), a to, zw!asz cza w kon te k œcie za sa dy spra wied li wo œci spo!ecz nej wska za nej w art. 2 Kon sty tu cji RP, musi oz na czaæ odes!anie do, zro dzo nej w RFN nie bez zwi"zku ze spo!ecz -nym na ucza niem Ko œcio!a kato li c kie go, kon sty tucy j nej kon ce pcji w!as no œci jako fun k cjispo!ecz nej – w!as no œci, któ ra „zo bo wi"zuje”.
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Sum ma ryThe conflict between the re-privatization of the public interestand culture spaceRe co ve ring of muni ci pa li zed gro unds is ba sed on com p le te ly new le galin ter pre ta tion of pu b lic goal. This is ob ject cu ba tu re and ac cess to it. Ho u se and way.This is sho c king, very sho c king and in tro du ce the im pres sion of hor ror of le galin ter pre ta tion so cal led sa c red law of pro per ty used by Admi ni stra ti ve Co urts re sultin po ssi bi li ty of de stru c tion ci ty’s stru c tu re and edu ca tion’s sy stem which is wor kingso we akly. In opi nion of Ci ty’s of fi cials is not po ssi b le to do any t hing with it. May bePa r lia ment can esta b lish ra tio nal le gal in ter pre ta tion. Pro per ty in Wes tern Eu ro peco un tries is ob li ga ted for com mon at ti tu des. Life is de pen dent on ex tre me ly sub tlere la tion be twe en his ele ments. So cal led sa c red pro per ty must de pend on this co s micre la tions, ot he r wi se de stro ys life.Ke y words: re- priva ti za tion, pu b lic spa ce, cu l tu re of hu man spa ce, ow ne r s hip, city.
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Wa l de mar Sie mi ñ ski

Stan regulacji rewitalizacji w prawie polskim
Ska la de gra da cji miast w Pol sceUsta wo we re gu la cje pra w ne usta na wia siê zwy kle w wy pa d kach pro ble mów, któ reprzez po wszech noœæ wy stê po wa nia na szcze b lu lo ka l nym na bie raj! zna cze nia ogól no -kra jowe go. Do ta kich pro ble mów za li czyæ na le ¿y de gra da cjê spo"eczno - go spo darcz!i prze strzenn! du ¿ej czê œci sku pisk mie j skich w Pol sce. W pod su mo wa niu swych ba -dañ za ko ñ czo nych w 2010 roku kra ko wski In sty tut Roz wo ju Miast zi den tyfi ko wa",,… w Pol sce ok. 120 tys. ha te re nów wy ma gaj!cych rewi ta li za cji, tj. ok. 22% ogó"u te -re nów zain wes to wa nych w pol skich mia stach. Naj wiê kszy udzia" maj! te re ny hi sto -ry cz nych œród mieœæ (ok. 52%), a na stê p nie te re ny po prze mys"owe (ok. 20%)i blo ko wi ska (ok. 12%). Naj wiê kszy po ziom de gra da cji za so bów zo sta" za no to wa nyw woj. do lnoœl!skim i lu bu skim, a ta k ¿e w wo je wó dztwach Pol ski Pó"no c nej. Je œlicho dzi o mia sta, to naj wy ¿szy po ziom ich de gra da cji ob se r wu je siê w woj. œl!skimi do lnoœl!skim, ale ta k ¿e w woj. zacho dnio pomo r skim, "ódz kim, ma zo wie c kim i lu -be l skim. Naj wiê ksze na gro ma dze nie pro ble mów spo"ecz nych ob se r wu je siê na ob sza -rach œród mieœæ”1.To samo Ÿród"o sza cu je, ¿e: ,,Szcze gó l nie gro Ÿ nie wygl!da de gra da cja za so bówmie sz ka nio wych. W za stra szaj!co szy b kim te m pie rosn! po trze by re mon to we sta rych bu dyn ków ko mu na l nych. Pro blem ten do ty czy g"ów nie wo je wództw za chod nich.Naj wiê cej, bo ok. 39% sta rych wie lo ro dzin nych bu dyn ków, zna j du je siê w woj. do lno -œl!skim, 36% w opo l skim, 30% w wiel ko po l skim, 26% w œl!skim, 24% w po mo r skimi 23% w kuja wsko- pomo r skim. W woj. pod la skim sta re za so by wie lo ro dzin ne sta no -wi! za le d wie 4%, w œwiê to krzy skim 7%, w lu be l skim 8%, a w pod kar pa c kim 9%”2.Po za ini cjo wa niu pro gra mu rewi ta li za cji w Wa r sza wie (pie r wszy upro sz czo nypro gram rewi ta li za cji po wsta" tu w 2005 roku): ,,Pro ce sem rewi ta li za cji ob jê te jest do -ty ch czas 11,6% po wie rz ch ni sto li cy, na któ rym to ob sza rze za mie sz ku je bli sko 38%lud no œci mia sta”3.

1 Rewi ta li za cja miast pol skich jako spo sób za cho wa nia dzie dzi c twa mate ria l ne go i du cho we go orazczyn nik zrów nowa ¿o ne go roz wo ju. Pod su mo wa nie pro je ktu; IRM; Kra ków 2010; rozdz. 1 au to r stwa Z. Zio -bro wskie go.2 Zio bro wski Z., … op. cit.3 Wa r sza wskie spo j rze nie na rewi ta li za cjê; Urz!d m.st. Wa r sza wy 2009 r.



Mie j skie ob sza ry zde gra do wa ne je sz cze do nie da w na nie by"y w Pol sce post rze ga -ne jako do tkli wa ba rie ra roz wo ju miast. Pro blem ten pró bo wa"y roz wi!zaæ ty l ko nie -któ re, nie li cz ne mia sta, co zana li zo wa no w opra co wa nym w 2005 roku w In sty tu cieGo spo dar ki Prze strzen nej i Mie szka lni c twa w Wa r sza wie stu dium ,,Rewi ta li za cjamiast – dzia"ania sa morz!dów lo ka l nych”4. Pod wp"ywem akce sji Pol ski do UE i sto -p nio we go ini cjo wa nia w na szym kra ju po li ty ki mie j skiej za czy na siê do strze gaæ brakrewi ta li za cji mie j skich ob sza rów zde gra do wa nych jako g"ówn! przy czy nê eks ten syw -ne go, nie kon trolo wane go roz wo ju aglo me ra cji mie j skich (ur ban sprawl) niszcz!cegowa r to œci przy rod ni cze stref pod mie j skich, wy mu szaj!cego nie ra cjo nal nie wie l kie wy -da t ki na uz bro je nie te re nów za j mo wa nych cha o ty cz nie pod za bu do wê mie sz ka niow!na te re nie sub ur bii. Zja wi ska te s! zwi!zane z pa ra li ¿em trans po rtu (w go dzi nach„szczy tów”), pog"êbia niem siê wy mia ru prze strzen ne go nie rów no œci spo"ecz nych nate re nach metro poli ta l nych i z wie lu in ny mi pa to lo gia mi. Bêd!c de mon stracj! eks ten -sywn! sty lu roz ro stu tkanki miejskiej s! one tym samym zaprzeczeniem modeluintensywnego (skierowanego do wewn!trz) rozwoju miasta, traktowanego jakonajbardziej po¿!dany w koncepcjach rozwoju zrównowa¿onego.„Isto t nym wa run kiem su kce su w dzie dzi nie rewi ta li za cji s! do brze dzia"aj!cein sty tu cje rz!dowe, re gio na l ne i lo ka l ne, a ta k ¿e pry wa t ne agen cje, któ re w spo sóbsko ordy no wa ny mog! po bu dzaæ, zarz!dzaæ i re a li zo waæ za pla no wa ne dzia"ania rewi -tali zacy j ne. Nie bez zna cze nia jest sta bi l noœæ i spó j noœæ pra wa. Ko nie cz na jest ta k ¿ein ter we n cja pu b li cz na na wszy stkich po zio mach zarz!dza nia. Naj wiê cej wysi"ku wy -ma ga roz wi!zy wa nie pro ble mów spo"ecz nych”5.Sy tu a cja legi sla cy j na dzia!añ rewi tali zacy j nych w PolsceRewi ta li za cja zde gra do wa nych ob sza rów mie j skich sta"a siê przed mio tem du ¿ychpro gra mów ogól no kra jo wych oraz zo sta"a ujê ta w ramy pra w ne od lat 50. XX wie kuw USA, od lat 70. w Nie mczech, a ta k ¿e we Fran cji i Wielkiej Brytanii.W Pol sce jako pie r wsze pró bo wa"y j! podj!æ sa mo dzie l nie sa morz!dy ta kich miastjak So pot, Bie l sko - Bia"a, Lu b lin, Kra ków, Szcze cin, P"ock od dru giej po"owy lat 90.XX wie ku. So pot, dziê ki w"as nej ini cja ty wie i od ro bi nie szczê œcia, stwo rzy" pe wienwzór po stê po wa nia rewi tali zacyj ne go i go wdro ¿y". Jego ini cja ty wa w"asna po le ga"ana przy jê ciu mie j skie go pro gra mu rewi ta li za cji, za gwa ran towa niu wspól no tom mie -sz ka nio wym, ¿e je ¿e li zaci!gn! kre dy ty ban ko we na re mon ty swych bu dyn ków i mie -sz kañ to mia sto bê dzie sp"aca"o od se t ki od zaci!gniê tych na ten cel po ¿y czek,zna le zie nie ban ku udzie laj!cego wspól no tom mie sz ka nio wym kre dy tu na najko -rzyst nie j szych dla nich wa run kach, za ku pie niu przez gmi nê bu dyn ku, któ ry s"u¿y jak ro ta cy j ny dla mie sz ka ñ ców ko le j no re mon to wa nych bu dyn ków. Wszy stkie tedzia"ania ujê te by"y w So po cie w ramy pra wa mie js co we go czy li pod jê te w fo r mieuchwa" przez radê miasta. Uda"o siê je wdro¿yæ w ¿ycie, dziêki czemu Sopot jest dziœjedynym miastem polskim prawie ca"kowicie zrewitalizowanym.
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4  Rewi ta li za cja miast – dzia!ania sa morz"dów lo ka l nych; IG PiM; W-wa 2005; red. T. To pcze wska.5  Zio bro wski Z., … op. cit.



£ut szczê œcia, jaki mia" So pot, po le ga" na tym, ¿e uchwa"y rady tego mia sta nie zo -sta"y za kwe stio nowa ne w try bie nad zo ru przez Re gio naln! Izbê Ob ra chun kow!. W sto -sun ku do in nych miast chc!cych pod!¿yæ œcie¿k! So po tu RIO za sto so wa"yfor mali sty cz ne po dej œcie pra w ne za ka zuj!ce gmi nom udzie la nia po mo cy wspól no tommie sz ka nio wym (w fo r mie sp"aty od se tek od kre dy tów zaci!gniê tych przez nie na re -mon ty ge ne ra l ne), dla te go gdy¿ gmi ny nie s! in sty tu cja mi banko wo-po rêcze niowy mi. Mimo tych k"ód rzu ca nych pod nogi akcjom rewi ta li za cji w mia stach, ta k ¿e ta kiemia sta jak Szcze cin, Lu b lin i P"ock do pra co wa"y siê w"as nych, ory gi na l nych me todrewi ta li za cji i wpro wa dza"y je stopniowo do praktyki.Na szcze b lu cen tra l nym ,,w Pol sce, w celu stwo rze nia pod staw pra wnych or ga ni -za cji i re a li za cji przed siê w ziêæ rewi tali zacy j nych w ra mach wspó"pra cy se kto ra pu -bli cz ne go i pry wa t ne go, pod jê to w 1992 r. pra ce nad od po wied ni! ustaw!. Opra co wa -no ko le j ne wer sje pro je ktu usta wy o ró ¿ nych na zwach (,,o re no wa cji i roz wo ju miast”– 1992 r., ,,o re no wa cji i mode r ni za cji za bu do wy mie j skiej” – po"owa lat 90., ,,o re no -wa cji i mode r ni za cji ob sza rów za bu do wa nych” – 1997 r., ,,o pro gra mach rewi ta li za -cji” – 2002 r.). ¯aden z wy mie nio nych pro je któw usta wy nie zo sta" skie ro wa ny doSe j mu. Pro po zy cje do tycz!ce stru ktu ry orga niza cy j nej jed no stki wdra ¿aj!cej pro -gram rewi ta li za cji w tych pro je ktach by"y ró ¿ ne, a mia no wi cie: – Zwi!zek Re no wa cyj ny jako spó"ka z ogra ni czon! odpo wie dzial no œci! (pro jektz po"owy lat 90.).– Wspól no ta Re no wa cyj na; nie okre œlo no jed nak jej fo r my pra wnej (pro jekt z 1997 r.).– To wa rzy stwo Od no wy jako spó"ka pra wa han d lo we go – akcy j na lub z ogra ni czon! odpo wie dzial no œci! (pro jekt z 1992 r.).W cze r w cu 2004 roku Mi ni ster In fra stru ktu ry za akce p to wa" za"o¿e nia do (ko le j -ne go) pro je ktu usta wy o rewi ta li za cji ob sza rów mie j skich. W za"o¿eniach przyjêto,¿e: ! gmi na jest pod mio tem odpo wie dzia l nym za rewi ta li za cjê zde gra dowa ne go ob sza -ru na jej te re nie, ! do gmi ny na le ¿y opra co wa nie pro gra mu rewi ta li za cji i zarz!dza nie jego re a li zacj!,! gmi na ma obo wi!zek wspie ra nia dzia"añ rewi tali zacy j nych in nych pod mio tów,szcze gó l nie w za kre sie or ga ni za cji pro ce su i wyko rzy sty wa nia do stê p nych œro d kówwspa r cia fi nan so we go.Gmi na mia"a ko or dy no waæ pro ces rewi ta li za cji po przez Pe"no mo c ni ka ds. Rewi -ta li za cji, usta no wio ne go przez wó j ta, bu r mi strza lub pre zy den ta albo powo"ane gow dro dze kon ku r su. Spo"eczn! kon tro lê nad przy go to wa niem i prze bie giem pro ce surewi ta li za cji oraz dzia"al no œci! koor dy na to ra mia"a za pe w niæ Rada ds. Rewi ta li za cji,z"o¿o na z rad nych i eks per tów oraz przed sta wi cie li pa r t ne rów spo"ecz nych i go spo -da r czych (zg"oszo nych przez lo kaln! spo"ecz noœæ). Zarz!dza nie re a li zacj! pro gra murewi ta li za cji gmi na mog"a – wed"ug Za"o¿eñ – po wie rzyæ w"as nej ko mó r ce orga niza -cy j nej lub wy braæ jed no stkê ze w nêtrzn! o fo r mie pra wnej zgod nej ze sto so wa ny miakta mi pra wny mi w tym za kre sie”6.
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6 To pcze wska T., … op. cit.



W chwi li obe cnej (lata 2013–2014) pro je kty re gu la cji pra wnych do tycz!cych pro -ce sów rewi ta li za cji s! obe c ne w pra cach nad Ko de ksem sca laj!cym pra wo bu do w la nei pra wo pla no wa nia prze strzen ne go (po do b no po œwiê ca siê im ca"y Dzia" Ko de ksu).Po ja wi" siê rów nie¿ pro jekt usta wy o rewi ta li za cji ob sza rów zdegradowanychautorstwa Zwi!zku Miast Polskich. Mimo, opi sa ne go wy ¿ej, sta nu ,,pra wnej nie wa ¿ ko œci” za pocz!tko wa no od mo men -tu akce sji Pol ski do UE znacz!ce dzia"ania rewi tali zacy j ne w mia stach w ra mach rea li -zo wa nych w kra ju pro gra mów uni j nych: w okre sie 2004–2006 w ra machZin te gro wane go Pro gra mu Ope racy j ne go Roz wo ju Re gio nal ne go (ZPORR), a w okre -sie 2007–2013 w ra mach Re gio na l nych Pro gra mów Ope ra cy j nych (RPO). W pro gra -mach uni j nych przy jê to okre œlon! me to dy kê kie ro wa nia pro ce sa mi rewi ta li za cji,opart! o pro gra mo wa nie ope ra cy j ne (œred nio okre so we). G"ówne pun kty tej me to dy kito sporz!dza nie w da nym mie œcie d"ugoo kre so we go Lo ka l ne go Pro gra mu Rewi ta li za -cji (LPR) ar ty ku"uj!cego: a) cele rewi ta li za cji; b) kry te ria spra w dzaj!ce re a li za cjê ce -lów; c) kry te ria wy"ania nia ob sza rów zde gra do wa nych; d) za sa dy diag no zo wa niade gra da cji ob sza rów wy ma gaj!cych rewi ta li za cji; e) za sa dy przy j mo wa nia kon kre t nych pro je któw rewi tali zacy j nych do Lo ka l ne go Pro gra mu Rewi ta li za cji w da nym mie œcie.W okre sie 2004–2008 w tak pro gra mo wa nych dzia"aniach rewi tali zacy j nych zdo -by"o dofi nan so wa nie uni j ne na swo je pro je kty rewi tali zacy j ne (178 pro je któw)113 miast. Pod su mo wa nie wy ni ków dzia"añ rewi tali zacy j nych w mia stach w okre sie2007–2013 nie jest je sz cze osta te cz nie uko ñ czo ne. Pre mier D. Tusk za po wia da, ¿ew okre sie lat 2014–2020 rz!d chcia"by prze zna czyæ na rewi ta li za cjê miast ok. 25 mld z".By"yby one na kie ro wa ne prze de wszy stkim na re wi ta li zacjê ob sza rów zde gra do wa -nych œród mieœæ. Ope ra cji tej nie da siê do brze prze pro wa dziæ bez ko nie cz nej fu zji pro gra mo wa niarewi ta li za cji (opi sa ne go w skró cie wy ¿ej) ze sporz!dza niem pla nów zago spoda ro wa -nia prze strzen ne go dla ob sza rów zde gra do wa nych. W chwi li obe cnej ob sza ry zde gra -do wa ne w mia stach pla nów zago spoda ro wa nia prze strzen ne go prze wa ¿ nie niepo sia daj!, gdy¿ nie op"aca"o siê ich ro biæ dla te re nów kwa lifi ko wa nych ,,jako nie roz -wo jo we”. Poza tym w obe c nie obo wi!zuj!cej usta wie o pla no wa niu i zago spoda ro wa -niu prze strzen nym po jê cie rewi ta li za cji w ogó le nie wy stê pu je. W za wa r tych w tejusta wie prze pi sach do tycz!cych try bu sporz!dza nia Stu dium w art. 10 ust. 2 pkt 14mówi siê o ko nie cz no œci wska za nia w stu dium ,,ob sza rów wy ma gaj!cych prze -kszta"ceñ, reha bi li ta cji lub reku l ty wa cji”, a wiêc ob sza rów o wy ra Ÿ nych ce chachnie"adu prze strzen ne go. Po nie wa¿ prze pi sy usta wy wy ma gaj! rów nie¿, by w stu diumuw z glêd niæ usta le nia stra te gii roz wo ju gmi ny, to czê sto je dyn! szans! na to by pro ble -ma ty ka rewi ta li za cji po ja wi"a siê w stu dium jest jej obe cnoœæ w stra te gii roz wo ju gmi -ny. Dla po zio mu ni ¿ sze go ni¿ po ziom Stu dium – dla mie j s co wych planówzagospodarowania przestrzennego – nie ma w polskich uregulowaniach prawnych¿adnych wytycznych nakazuj!cych uwzglêdnianie specyfiki przekszta"cania obszaruzdegradowanego.Spó j rz my te raz na to, do cze go sy tu a cja ta do pro wa dza pla no wa nie prze strzen nenp. w Wa r sza wie. W Stu dium uwa run ko wañ i kie run ków zago spoda ro wa nia prze -
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strzen ne go m.st. Wa r sza wy po roz dzia le XX po œwiê co nym ob sza rom na ra ¿o nymna nie bez pie czeñ stwo po wo dzi i osu wa nia siê mas zie mnych na stê pu je roz dzia" XXIpo œwiê co ny ,,Ob sza rom wy ma gaj!cym prze kszta"ceñ oraz reha bi li ta cji lub reku l ty -wa cji”. Ten licz!cy ok. jed nej stro ni cy roz dzia" wska zu je za rów no te re ny dzi kich wy -sy pisk œmie ci, jak i zde gra do wa ne ob sza ry po prze mys"owe oraz te re ny wy ma gaj!cereha bi li ta cji, w tym rewa lo ry za cji za by t ko wych uk"adów urba ni sty cz nych oraz te re ny dóbr ku l tu ry wspó"cze s nej. Mo¿e nie dzi wiæ, ¿e sporz!dza ne nie za le ¿ nie od sie biedo ku men ty tj. Stu dium i Lo ka l ny Upro sz czo ny Pro gram Rewi ta li za cji (LPR)m.st. Wa r sza wy wska zuj! w du ¿ej czê œci te same ob sza ry, u¿y waj!c do okre œle nia po -trze b nych dla nich dzia"añ od mien nych nazw. Na le ¿y zwró ciæ jed nak uwa gê na to,¿e w LPR wska zu je siê na po trze bê rewi ta li za cji ob sza rów zde gra do wa nych w Stu -dium zupe"nie po mi niê tych, jak np. zde gra do wa ne ze spo"y za bu do wy jed no ro dzin -nej i wie lo ro dzin nej ni skiej w tzw. Ur su sie Sta rym i w Sta rych W"ochach, czynie któ rych po do bnych ob sza rów Dzie l ni cy Wa wer i Weso"a. Ró ¿ ni ca ta wy ni kaz u¿y wa nia do iden ty fi ka cji ob sza rów zde gra do wa nych ró ¿ nych kry te riów. Kry te riaspo"ecz ne i eko no mi cz ne sto so wa ne w pro gra mach rewi ta li za cji nie s! bra ne poduwa gê w stu dium. Ist nie je ki l ka po wo dów, dla któ rych za gad nie nie rewi ta li za cji ob sza rów mie j skichpo win no byæ w stu dium uw z glêd nia ne sze rzej ni¿ dot!d. Doty ch cza so we roz po zna nie ob sza rów zde gra do wa nych w Wa r sza wie prze pro wa dzo ne w ra mach wa r sza wskie goLPR wska zu je, ¿e stan de gra da cji jest udzia"em ki l ku na stu pro cent po wie rz ch ni mia -sta za mie sz ka"ej przez ki l ka set ty siê cy mie sz ka ñ ców. Ta kie go zja wi ska nie mo ¿ naana li zo waæ na tym sa mym po zio mie co zja wi ska dzi kich wy sy pisk œmie ci7.Pod su mo wa niePro ces de gra do wa nia siê (prze cho dze nia w stan kry zy so wej za pa œci) roz ma i tychczê œci ob sza rów miast ma pra wdo podo b nie cha ra kter sta"y i na le ¿y nañ byæ przy go to -wa nym m.in. po przez po sia da nie re gu la cji pra wnych sto so wa nych w ta kich sy tu a -cjach. Obe c na du¿a ska la de gra da cji ob sza rów mie j skich w Pol sce bie rze siê prze dewszy stkim z na ros"ej je sz cze w okre sie PRL tzw. luki re mon to wej. Sza cu je siê, ¿ew PRL-u na re mon ty i od na wia nie sub stan cji mie j skiej wy da wa no oko"o 3% kwotprze zna czo nych wów czas na nowe zain wes to wa nie w mia stach. Jest chara ktery sty cz -ne, ¿e ska la de gra da cji mie j skiej jest naj wiê ksza w Pol sce Za chod niej. Tu¿ po II wo j nieœwia to wej mia sta w tej czê œci kra ju od zna cza"y siê do brym sta nem zain wes to wa nia.Ich obe c na de gra da cja wy ni ka prze de wszy stkim z za nie dbañ re mon to wych, co do ty -czy prze de wszy stkim sub stan cji mie sz ka nio wej w tych mia stach.Ska la spo"ecz nej de gra da cji na te re nach sku pisk mie j skich, któr! w oma wia nychtu taj na wstê pie ba da niach kra ko wskie go IRM oce nio no jako rów nie groŸn! i du¿!jak de gra da cjê sub stan cji mie sz ka nio wej w mia stach, jest wy ni kiem trans fo r ma cjiustro jo wej – po ja wie nia siê w mia stach (i na ra sta nia) zja wisk bez ro bo cia i pau pe ry za -
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7 Sie mi ñ ski W., So s no wski P.: Rewi ta li za cja a pla no wa nie prze strzen ne w Wa r sza wie; Wa r sza wskiespo j rze nie na rewi ta li za cjê; Biu le tyn nr 3; li sto pad 2012; Urz!d m.st. Wa r sza wy.



cji czê œci lud no œci mie j skiej. Na ra sta niu spo"ecz nej de gra da cji czê œci lud no œci mie j -skiej sprzy ja"o (i sprzy ja na dal) prze ko na nie elit rz!dz!cych, ¿e pro ble my spo"ecz neroz wi!¿! siê same, przede wszystkim na skutek dzia"ania tzw. niewidzialnej rêkirynku. Wy pra co wa ne i przy jê te usta wo wo me cha ni z my za po bie ga nia de gra da cji mie j -skiej (czy li re gu la cje pro ce sów rewi ta li za cji) musz!, jako bar dzo wa¿n! czêœæsk"adow!, za wie raæ me cha ni z my fi nan so wa nia pro ce sów rewi ta li za cji. Jest ja s ne, ¿epa ñ stwo, na wet w naj bo ga t szych kra jach, nie jest w sta nie samo sfi nan so waæ nie zbêd -nych dzia"añ rewi tali zacy j nych. W Pol sce mu si my mieæ, poza tym, œwia do moœæ, ¿eœro d ki uni j ne wyko rzy sty wa ne obe c nie m.in. na rewi ta li za cjê miast, nie bêd! p"yn!æwiecznie. Bardzo siê zmniejsz! prawdopodobnie ju¿ po 2020 roku. Spo so by fi nan so wa nia rewi ta li za cji w mia stach na le ¿y oprzeæ na ist niej!cych ju¿w bo ga t szych kra jach Za cho du wzo r cach w tej dzie dzi nie. Sto su je siê tam, w tej dzie -dzi nie, tzw. za sa dy tery toria li za cji. Rz!d cen tra l ny ini cju je pro gra my rewi tali zacy j ne,prze zna cza na nie ogra ni czo ne œro d ki, o któ re kon ku ruj! naj le piej przy go to wa ne pro -gra my i pro je kty mie j skie. Pro gra my mie j skie, kon ku ruj!ce o sub sy dia rz!dowe, oce -nia siê m.in. z pun ktu wi dze nia tego na ile po tra fi! zwi!zaæ z do ta cja mi cen tra l ny miœro d ki lo ka l ne (sa morz!dowe i in wes ty cje kapita"u prywatnego), wywo"uj!c w tensposób efekty dŸwigni finansowej (efekt synergii).Wa ¿ nym, ale z regu"y po mi ja nym w pol skich pro je ktach legi sla cy j nych, ele men -tem re gu la cji pro ce sów rewi ta li za cji w mia stach po win ny byæ spra wy spo"ecz ne.W Nie m czech usta wo wo przy jê to tzw. plan spo"ecz ny jako nie zbêd ny ele ment spo so -bu pro wa dze nia rewi ta li za cji w mia stach. Re gu la cje do tycz!ce problemów spo -"ecznych powinny braæ pod uwagê:– za po bie ga nie nad mie r nej spe ku la cji grun ta mi/nieru cho mo œcia mi na te re nachrewi tali zo wa nych, – ochro nê s"ab szej eko no mi cz nie czê œci lud no œci ob sza ru rewi tali zowa ne go, – za po bie ga nie upa d ko wi nie któ rych dro b nych form dzia"al no œci go spo da r czej(us"ug) na ob sza rach ju¿ zrewi tali zo wa nych, – za po bie ga nie przew"asz cza niu przez w"aœci cie li nie ru cho mo œci zwy ¿ ki wa r to œciich nie ru cho mo œci po rewi ta li za cji w sy tu a cji, gdy nie ucze st ni czy li oni w pro ce sierewi ta li za cji. Stan dar dem jest obe c nie za pe w nie nie udzia"u lud no œci w pro ce siepro gra mo wa nia i prze pro wa dza nia rewi ta li za cji. Rewi ta li za cja jest kom p le kso wym dzia"aniem za po bie gaj!cym de gra da cji rów no -cze œ nie w trzech sfe rach: eko no mi cz nej, spo"ecz nej i prze strzen nej. Wa ¿ nym ele men -tem re gu la cji pra wnych rewi ta li za cji po win no byæ wiêc powi!za nie pro gra mo wa niai p la no wa nia w tych trzech sfe rach, co musi zna leŸæ wy raz w za pe w nie niu od po wied -nie go spo so bu iden tyfi ko wa nia i roz wi!zy wa nia po trzeb rewi tali zacy j nych w aktachpla no wa nia prze strzen ne go (w stu dium i w mie j s co wych planach zagospodarowaniaprzestrzennego), co jak dotychczas, nie ma miejsca.
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SummaryRevi ta li za tion of sta te re gu la tion in Po lish lawIn Po land the re were se ve ral fa i led at tempts to cre a te laws re gu la ting therevi ta li za tion of ho u sing esta tes. Due to lack of re le vant re gu la tions the re arefol lo wed the pro ce du res which are used in ac qu i ring the funds from the UE bu d geton revi ta li za tion pro grams. When the EU fi nan ced pro ject will di mi nish af ter year2020, the imp le men ta tion of domestic regulations will be required.Ke y words: revi ta li za tion of de gra ded ur ban are as, re gu la tions re gar dingrevi ta li za tion, fi nan cing revi ta li za tion pro jects.Bibliografia[1] Sie mi ñ ski W., To pcze wska T., Rewi ta li za cja miast w Pol sce przy wspa r ciu fun du sza miUE w la tach 2004–2008. Di fin, Wa r sza wa 2009.[2] To pcze wska T., Sie mi ñ ski W., Ur ban Revi ta li sa tion in Po land. IG PiM; Wa r sza wa 2012.[3] Sie mi ñ ski W., Pu b lic di s cus sion in spa tial plan ning. Man and En vi ron ment, Wa r sza wa2012.[4] Sie mi ñ ski W., So s no wski P., Rewi ta li za cja a pla no wa nie prze strzen ne w Wa r sza wie.Wa r sza wskie spo j rze nie na rewi ta li za cjê; Biu le tyn nr 3; li sto pad 2012; Urz!d m.st. Wa r -sza wy.[5] To pcze wska T. (red.), Rewi ta li za cja miast – dzia!ania sa morz"dów lo ka l nych. IG PiM,Wa r sza wa 2005.[6] Cza r ne cki B., Sie mi ñ ski W., Kszta!to wa nie bez pie cz nej prze strze ni pu b li cz nej. Di fin,Wa r sza wa 2004.
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Wa l de mar Wa w rzy niak

Rewitalizacja to¿samoœci cz!owieka jako warunekrewitalizacji to¿samoœci przestrzeni
Rewi ta li za cja – s!owo dziœ mod ne, budz"ce emo cje. Wa ¿ ny jest nie ty l ko aspekt fi -zy cz ny, ma te ria l ny np. rewi ta li za cja krajo bra zu, wsi, mia sta itd.Na rewi ta li za cjê mo ¿ na i trze ba spo j rzeæ sze rzej – trze ba uw z glêd niæ rewi ta li za cjêto ¿ sa mo œci Po la ków. Wa run kiem rewi ta li za cji prze strze ni jest rewi ta li za cja pol skie go my œle nia o prze strze ni, o œro do wi sku. Na le ¿y prze pro wa dziæ rewi ta li za cjê rozs"dkui ro zu mu, rewi ta li za cjê god no œci, wza je mne go sza cun ku do sie bie i do in nych, doswo jej pra cy i do pra cy in nych lu dzi. Na le ¿y prze pro wa dziæ po wszechn", pu b liczn"dys ku sjê, nie zga dzaæ siê bez kry ty cz nie na obce wzo r ce, któ re czê sto po wstaj" w od -mien nych od na szych uwa run ko wa niach.Za nie poko je ni sta nem na szej prze strze ni – tej na tu ra l nej i tej „zhu mani zo wa nej”,mie j skiej orga ni zu je my dzie si"tki kon fe ren cji krajo wych i miê dzyna ro do wych,maj"c nad ziejê, ¿e przy ich po mo cy uz dro wi my œwiat…Nie po kój ten wy ra ¿o no na Kon gre sie Ar chi te ktu ry Pol skiej we wrze œ niu 1998 r.w Gda ñ sku, co przed sta wio no w ra po r cie „Pol ska prze strzeñ. Kry ty cz na oce na sta nu” au to r stwa arch. Krzy szto fa Chwa li bo ga. Po do b ne pro ble my po ru szo no na kon fe ren -cji „Ku l tu ro wa i cywi liza cy j na to ¿ sa moœæ Po la ków” w Spa le (wrze sieñ 2013), po œwiê -co nej tej sa mej spra wie oraz na kon fe ren cji „Rewi ta li za cja i ku l tu ra w roz wo julo ka l nym” w Wa r sza wie (li sto pad 2013).Same tytu!y tych kon fe ren cji wska zuj", ¿e orga ni za to rzy maj" œwia do moœæ, i¿ na -le ¿y roz pocz"æ (!) pra cê od pod staw – od zmia ny men ta l no œci czy te¿ hie ra r chii wa ¿ -no œci ele men tów maj"cych wp!yw na oto cze nie.Rewi ta li za cjê prze strze ni na le ¿a!oby roz pocz"æ od rewi ta li za cji – przy wró ce niaran gi i zna cze nia, w ¿y ciu spo!ecz nym, lo gi ki, ro zu mu. Przy zwo i to œci i rozs"dkua prze de wszy stkim sen su dzia!ania. ¯ycie spo!ecz ne nie mo¿e byæ orga ni zo wa nei tra kto wa ne, jak ma ry na rze w chybocz"cej siê !odzi w czasie sztormu.Cz!owie ko wi – oby wa te lo wi ko nie cz ne jest po czu cie sta bi li za cji, pe w no œci ju trai sta!e uczu cie sen su swe go dzia!ania, w któ rym mo¿e za zna czyæ swoj" indy widu a l -noœæ, tro skê o swoj" ro dzi nê, o swo je oto cze nie. Wa ¿ ny jest wzajemny szacuneki akceptacja.Wa ¿ nym ele men tem spó j no œci ku l tu ro wej jest tra dy cja w ró ¿ nej ska li: czas pra cy,czas i mie j s ce wy po czyn ku, tra dy cja uw z glêd niaj"ca wieœ, mia ste cz ko, mia sto i sto li -cê…, pieœñ, taniec, zabawa…



Oskar Han sen: „Prze strzeñ to jest jê zyk… prze strzeñ to jest œro dek wy po wie dze -nia idei. To jest œro dek, za po moc" któ re go fo r mu!uje siê cz!owieka”.Tak, prze strzeñ jest demo kra ty cz na, je ste œmy w niej wszy s cy.S" krajo bra zy na pa waj"ce nas dum" i ra do œci", mi!oœci do przy ro dy – te¿ tej ufo r -mo wa nej rêk" cz!owie ka i s" ta kie, któ re budz" od ra zê i przy gnê bie nie, gra nicz"ce zestra chem – jed ne i dru gie s" dzie!em cz!owie ka. To spra wa wy bo ru?Wa run kiem rewi ta li za cji na szej prze strze ni jest rewi ta li za cja to ¿ sa mo œci pol skiejprze strzen ni. Jed nym z wa ¿ nych ele men tów jest wie dza i na uka o ar chi te ktu rze.Ar chi te ktu ra jest efe ktem umi!owa nia m"dro œci. Jej nie od zown" czê œci" jest my -œle nie filo zo fi cz ne. Ist nie je fi lo zo fia ar chi te ktu ry. Te ch ni ka s!u¿y do urze czywi st nie -nia ma rzeñ i wy ob ra ¿eñ. Wa ¿ na jest umie jê t noœæ do ko na nia osi"gniêæ ar chi te ktu rypol skiej, jej pod staw inte le ktua l nych, twó r czo œci archi tekto ni cz nej i ja s no zde fi nio -wa nej aksjo lo gii prze strze ni.Pod sta wo wym za da niem na uki w dzie dzi nie ar chi te ktu ry aktu a l nie jest rewi ta li -za cja to ¿ sa mo œci ar chi te ktu ry pol skiej i jej pod staw inte le ktua l nych. Na le ¿y przyj"æpo sta wê otwa r te go dia lo gu i akce p ta cji ró¿ no rod no œci po staw my œlo wych i twó r czychza wa r tych ta k ¿e w jej zrea li zo wa nych dzie!ach archi tekto ni cz nych.Piê k ne s" s!owa fi ñ skie go ar chi te kta Al va ra Aa l to „ka ¿ dym no wym pro je ktem pi -sze dzie siêæ ksi"g filo zo fi cz nych”.Pod su mo wa niePoza wy mia rem ma te ria l nym i te ch ni cz nym rewi ta li za cja obe j mo waæ po win narów nie¿ prze strzeñ we wnêtrzn" cz!owie ka, jego to ¿ sa moœæ. W to czo nych od wie lu latdys ku sjach po ja wia siê pro blem za le ¿ no œci po miê dzy archi tekto ni cz nym kszta!temoto cze nia a jego inte le ktua lny mi pod sta wa mi. Te pod sta wy mog" byæ opa r te o ja s nookre œlon" to ¿ sa moœæ wy ra ¿aj"c" spre cy zo wan" hie ra r chiê wa r to œci. Li cz ne przyk!ady wska zuj", i¿ jed nym z pod sta wo wych za dañ wspó!cze s no œci jest rewi ta li za cja pol skiejto ¿ sa mo œci po przez od two rze nie pa miê ci i wzo r ców.Sum ma ryRevitalization of human identity as a condition for therevitalization of the identity of the spaceBe y ond ma te rial and te ch ni cal di men sions, revi ta li za tion con cern also in nerspa ce of hu man be ing, his iden ti ty. From many ye ars in di s cus sions ap pe ars pro blemof re la tions be twe en ar chi tec toni cal en vi ron ment and his in tel lec tu al ba sis. Thisba sis can be sup po r ted by cle a r ly de fi ned iden ti ty which id ex pres sed in pre ci sehie ra r chy of va lu es. Many exa m p les shows that one of im po r tant con tem po ra ry go alsis revi ta li za tion of Polish identity by reconstruction of memory and patterns.Ke y words: revi ta li za tion, iden ti ty, in ner spa ce, Po lish ar chi tec tu re, in tel lec tu alba sis.
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Przy wra ca nie prze strze ni lu dz kiej





Sta nis!aw Bo che ñ skiAnna Bo cheñ ska - Ska!ecka

Wspó!cze s ne spo!ecz ne za gro ¿e nia !aduprze strzen ne go ob sza rów krajo bra zo wych.Rewi ta li za cja po staw lu dz kich
Osta t nie æwie r æ wie cze to okres isto t nych zmian spo!eczno -go spoda r czych w na -szym kra ju. Wp!ywaj" one na kszta!to wa nie ogó l nie ro zu mia ne go !adu prze strzen ne -go i ar chi te ktu ry. Aby dzia!ania te pro wa dzo ne by!y przy naj mniej w spo sóbpo pra w ny, pier wszo pla no wa win na byæ rewi ta li za cja cz!owie ka (pro je ktan ta czy pla -ni sty, urzêd ni ka i in wes to ra – de cy den ta). Po ru sza ny przez nas te mat jest sze ro kii wie low"tko wy, dla te go ogra ni czy li œmy przed sta wio ne pro ble my do, na szym zda -niem, naj wa¿ nie j szych. Dzia!aj"c jako na uczy cie le aka de mic cy i na uko w cy w dzie dzi -nie pla no wa nia i ar chi te ktu ry oraz ar chi te ktu ry krajo bra zu, a ta k ¿e czyn niprojektanci – mamy jak siê wydaje, szersze spektrum wystêpuj"cych zagro¿eñ czyproblemów do rozwi"zania.Ce lem pra cy jest przed sta wie nie wspó!cze s nych za gro ¿eñ !adu prze strzen ne go ob -sza rów krajo bra zo wych, okre œle nie ich przy czyn i za rys dzia!añ naprawczych. Kszta!cenie planistów i architektówW kszta!ce niu pla ni stów i ar chi te któw osta t nio wie le siê zmie ni!o. Sze reg zmian jestoczy wi s tych i s!usz nych. Czêœæ z nich jest jed nak co naj mniej dys ku sy j na. Za czni j myod naj pro stszych. Uma so wie nie stu diów wy ¿szych spo wo do wa!o zwiê ksze nie li cze b -no œci stu den tów przy pa daj"cych na na uczy cie la aka demi c kie go na tzw. æwi cze niachpro je kto wych. Kie dyœ by!o ma ksy ma l nie 6–7 osób, a te raz oko!o 15. Czas po œwiê co nystu den to wi na za jê ciach jest 2-kro t nie kró t szy. Æwi cze nia pro je kto we to prze cie¿ pod -sta wa. Nie kszta!cimy naukow ców- proje ktan tów ty l ko proje ktan tów- prakty ków, alete¿ urzêd ni ków - zarz"dzaj"cych, do ra d ców po li ty ków itd. Ró ¿ nie jest te¿ z tzw. pod -staw" pro gra mow" wspóln" dla kie run ków pla ni sty cz nych i archi tek to ni cz nychw kra ju. W wie lu szko!ach wœród ka dry na uczaj"cej prze wa gê sta no wi" ju¿ nie czyn ni pro -je ktan ci lecz hi sto ry cy ar chi te ktu ry. Wspó l nie z samo dzie l ny mi pra cow ni ka mi tzw.przed mio tów po mo c ni czych sta no wiæ za czy naj" zde cy do wan" wiê kszoœæ de cy zyjn"ucze l nia nych rad wy dzia!u. Czêœæ przed mio tów two rzo na jest wiêc w spo sób czê stoprzy pa d ko wy, a nie dla opty ma li za cji pro ce su dyda kty cz ne go. Zbyt ma!y jest wp!yw



na kszta!ce nie or ga ni za cji pracoda wców- proje ktan tów czy sto wa rzy szeñ, co wpi su jesiê w mod ny ostatnio temat „nieprzystosowania profilu studentów do dzia!añbiznesowych”.Cie ka wym pro ble mem jest za gad nie nie wspo ma ga nia kom pute ro we go pro ce supro je kto wa nia. Co raz bar dziej daje siê za uwa ¿yæ jego glo ry fi ka cjê i za po mi na nie,¿e pro je kto we pro gra my kom pu te ro we to ty l ko na rzê dzie. Ko m pu ter nie po wi nienni g dy zo staæ wspó!pro je ktan tem, co cza sa mi zda rza siê ju¿ w bran ¿ach kon stru kcy j -nej czy in sta lacy j nych. Czê sto myœl" ju¿ tak stu den ci – przy szli pro je ktan ci. Nie masiê wiêc co dzi wiæ, ¿e tak to za czê li po j mo waæ in wes to rzy (szybciej, wiêcej, taniej – toprzecie¿ tworzy komputer a nie cz!owiek).Nie po koi wpro wa dzo ny ki l ka lat temu tzw. dwu sto p nio wy sy stem kszta!ce nia naWy dzia!ach Ar chi te ktu ry tzn. in ¿y nier – ma gi ster. Byæ mo¿e jest s!usz ny w in nychdzie dzi nach kszta!ce nia. Nie nam oce niaæ. W na szej wy da je siê u!omny. Pie r wszy sto -pieñ (3,5 roku) to zbyt ma!o cza su dla po zna nia pe!nego za kre su wie dzy pro je kto wej,zw!asz cza ¿e stu dent obci"¿ony jest w tym okre sie sze re giem tzw. przed mio tów pod -sta wo wych. Pó Ÿ niej se mestr tra co ny jest na niby in ¿y niersk" pra cê dy p lo mow". Dru -gi sto pieñ ko ñ czy siê pra wdzi wym dy p lo mem tzn. ma gi ste r skim. Ist nie je te¿po ten cja l ne nie bez pie czeñ stwo, ¿e w przysz!oœci ci 3,5-le t ni in ¿y nie ro wie zaczn" siêdo ma gaæ przy naj mniej ogra ni czo nych upra w nieñ do pro je kto wa nia ar chi te ktu ry, np. wspó l nie z in ¿y nie ra mi bu dow ni c twa. Tego typu pró by mia!y i maj" ju¿ mie j s ce1.Po stê puj"cy od ki l ku lat roz dzia! kszta!ce nia archi tekto nicz ne go i pla ni sty czne go(go spo dar ka prze strzen na) rów nie¿ nie jest ko rzy st ny dla po zio mu wy kszta!ce nia na -ro du. Da w niej oba te kie run ki by!y na Wy dzia!ach Ar chi te ktu ry przy wspó l nej pod -sta wie pro gra mo wej. Obe c nie kie run ki go spo dar ki prze strzen nej po wstaj" jakood rê b ne pra kty cz nie na wszy stkich ucze l niach. Mamy œwia do moœæ, ¿e w osta t nich la -tach za gad nie nia pla ni sty cz ne uleg!y isto t ne mu zwiê ksze niu. Jed nak wy da je siê, ¿ew po d sta wo wym nu r cie za wsze zwi"zane s" in te gra l nie z ar chi te ktur". Prze strzeñ jesttrój wy mia ro wa. Pro je ktan ci 2-wy mia ro wi, po stu diach z go spo dar ki prze strzen nej,mog", na szym zda niem, co naj wy ¿ej wspó!pra co waæ z archi tekta mi-pla nista mi w ze -spo!ach utwo rzo nych do kon kre t nych za dañ pro je kto wych. Tym cza sem w dzia!a -niach pra kty cz nych po wo du je to ju¿ sze reg z!ych zja wisk zmie rzaj"cych do cha o suprze strzen ne go. Co raz wiê cej urzêd ni ków zwi"za nych z kszta!to wa niem prze strze nile gi ty mu je siê w!aœ nie dy p lo mem go spo da rek prze strzen nych. Czêsto te¿ ju¿ tacyprojektanci otrzymuj" samodzielne zlecenia na opracowania projektowe,dotycz"cych przecie¿ planowanych za!o¿eñ architektonicznych trójwymiarowych.A mo¿e w cza sie kry zy su i ni¿u demo gra ficz ne go, któ ry co raz bar dziej do skwie raucze l niom na le ¿a!oby po sta wiæ na ja koœæ? W osta t nich la tach stu dia wy ¿sze w zna cz -ny spo sób siê uma so wi!y, a spo wo do wa!o to m.in. te¿ ob ni ¿e nie ich po zio mu. Stu den -ta mi zo sta li „m!odzi lu dzie”, któ rzy wcze œ niej ze wzglê du na po sia dan" wie dzê

54 Sta nis!aw Bo che ñ ski, Anna Bo cheñ ska - Ska!ecka

1 W cza so pi œmie bran ¿o wym wy da wa nym przez Izbê Ar chi te któw Rze czpo spo li tej Za wód: Ar chi tektnr 04/2013/#34 zna j duj! siê ob sze r ne ar ty ku"y do tycz!ce aktu a l nych pro je któw zmian w obo wi!zuj!cym pra -wie do tycz!cych ogra ni cze nia upra w nieñ, a ta k ¿e ma te ria"y ar chi wa l ne pre zen tuj!ce sy tu a cjê w okre sie miê -dzy wo jen nym (Ge ne za ogra ni czeñ upra w nieñ), s. 16–23.



i po ziom inte le ktua l ny nie mie li pra wa nimi zo staæ. W kra jach Eu ro py Za chod niejist nie je sze reg szkó! archi tekto ni cz nych. Jed nak np. sko ñ cze nie ucze l ni we Flo ren cjito nie to samo co szko!y w Pa le r mo. Byæ mo¿e po win na po wstaæ ucze l nia archi tekto -ni cz na, gdzie tra fia li by stu den ci z po zo sta!ych szkó! o tym pro fi lu na pod sta wie se le k -cji do ko ny wa nej po 1-2 roku stu diów – naj le p si. Uczy li by w niej naj le p si pra kty cykrajo wi – a mo¿e te¿ za gra ni cz ni (æwi cze nia pro je kto we). Po zo sta!e przed mio ty przyokre œlo nej i skonsultowanej ze œrodowiskiem architektonicznym podstawie pro gra -mo wej – by!yby przedmiotem konkursu wœród kadry naukowej.Przed sta wi li œmy po wy ¿ej do dys ku sji, na szym zda niem, pod sta wo we u!omno œciwspó!cze s ne go kszta!ce nia ar chi te któw i pla ni stów. Od nich siê bo wiem ca!oœæ pro -ble mów za czy na i wi"¿e siê z za gad nie nia mi rozwa¿anymi dalej.Dzia!alnoœæ naukowaNie jest nie zna ny ar chi te ktom pogl"d, ¿e po nie wa¿ kszta!to wa nie prze strze ni jestsztuk" to nie mo ¿ li we jest upra wia nie jej jako na uki. S"d ten jest fa!szy wy, a po twier -dzeñ tezy jest wie le. Po do b nie jak: moda, wzo r ni c two prze mys!owe, ju bi le r stwo i sze -reg in nych, mo ¿ na uo gó l niæ: 5% ar chi te ktu ry to rze czy wi œcie sztu ka, a 95% to le p szelub go r sze rze mios!o. Nauk" sto so wan" rz"dz" inne pra wa ni¿ ba da nia mi pod sta wo -wy mi. Dla te go wi dzi my ucie cz kê na uko w ców ar chi te któw w kie run ku ba dañ o czy -telnych pod sta wach, np. do hi sto rii ar chi te ktu ry. Wpro wa dzo ny spo sób oce nypra co w ni ków na uko wych (pun kty za pu b li ka cje), po wy ¿sze tren dy na si la. Na uka za -czy na byæ ilo œcio wa. Ja koœæ, jak wie my re gu lo waæ ma pre sti¿ pub li ka to ra, np. li stafila del fi j ska. Jed nak i tu jak w wiê kszo œci dzie dzin ¿y cia spo t kaæ mo ¿ na ko me r cjê czy -li swo i sty ta ry fi ka tor ko sztów pu b li ka cji. Na uka jest obci"¿ona zna cz nie wiê kszymry zy kiem nie osi"gniê cia wy zna czo ne go celu ni¿ ja ka ko l wiek dzia!al noœæ bi z ne so wa.Jej osi"gniêæ nie da siê za de kre to waæ. Pro wa dzo na w dzie dzi nie ar chi te ktu ry jest do -da t ko wo utru d nio na po przez jej spe cy fi kê, tzn. pra coch!on noœæ czyn nej twó r czo œciarchi tekto ni cz nej. Ogó l nie wia do mym jest, ¿e nasz kraj prze zna cza na na ukê i kszta!ce nie sto sun ko -wo ma!y pro cent PKB. Te ten den cje mog" siê na si laæ w zwi"zku z kry zy sem go spo -da r czym i ni ¿em demo gra fi cz nym na ucze l niach. S!usz ne s" g!osy œro do wisk go spo -da r czych, któ re mówi" o nie naj le p szym kszta!ce niu stu den tów i nik!ym powi"za niuprac badaw czo- nau ko wych z po trze ba mi go spo dar ki. Win ne wy daj" siê obie stro ny,ale ta k ¿e brak re gu la cji, np. przez pa ñ stwo wspó!pra cy na uki i bi z ne su. Na uko w cy s"wie cz nie niedo inwes to wa ni, a przed siê bio r stwa nie maj" isto t nych za chêt, np. po da t -ko wych, aby pro wa dziæ wspó!pra cê z ucze l nia mi. W budo w ni c twie ma so wym, np.mie sz ka nio wym, mo ¿ na zna leŸæ li cz ne pro ble my, któ rych opty ma li za cja do pro wa -dzi!aby do: zmnie j sze nia ko sztów, skró ce nia cza su re a li za cji i wie lu in nych. Kie dyœtego typu ba da nia siê pro wa dzi!o, obe c nie pra wie ju¿ nie. Wy dzia!y Ar chi te ktu ry niemaj" za ple cza w po sta ci la bo ra to riów ba da w czych. Poza kom pu te ra mi, nie s" pra kty -cz nie wy po sa ¿o ne w oprzyrz"do wa nie. Przyk!adem niech bê dzie bu dow ni c two ener -goo sz czêd ne. Ze wzglê du na per ma nen t ne za ostrza nie wspó!czyn ni ków zu ¿y cia

Wspó!cze s ne spo!ecz ne za gro ¿e nia !adu prze strzen ne go ob sza rów krajo bra zo wych 55



ene r gii – bu dy nek sta no wi ogro m ny po li gon dla ba dañ. Wysi!ek ba da w czy kon cen -tru je siê g!ów nie na izo lacy j no œci prze gród i tzw. sy ste mach akty w nych. Dzia!aj" tug!ów nie bran ¿e: bu dow ni c two i in sta la cje. Jed no stki te s" wy po sa ¿o ne w la bo ra to riai od po wied nie sprzê ty oraz na rzê dzia. Ca!y za kres za gad nieñ zwi"za nych z tzw. bu -do wni c twem pa sy w nym pro wa dzo ny jest w!aœci wie in tui cy j nie, bo wiem jego pro je k -to wa nie to do me na ar chi te kta. Ana li zuj"c tren dy wy stê puj"ce w pro je kto wa niu tego typu do mów w in nych kra -jach za uwa ¿a siê co raz wiê cej bu dyn ków tzw. dy na mi cz nych2. Wska zy wa li œmy tenkie ru nek ju¿ da w niej3. Na sze spe ku la cje m.in. z wy ¿ej wy mie nio nych przy czyn mia!yjedynie charakter teoretyczny.Biu ro kra cja urzêd ni czaPrze pi sy re gu luj"ce za sa dy dzia!al no œci spo!eczno -go spoda r czej cz!owie ka, co jestoczy wi ste, s" nie zbêd ne. Ta k ¿e wsku tek zmie niaj"cej siê rze czy wi sto œci, w tym: kie -run ków roz wo ju czy prio ry te tów pa ñ stwa, zro zu mia!a jest ich ewo lu cja. De cy duj"cywp!yw na ich kszta!to wa nie maj" urzêd ni cy, a tzw. kon su l ta cje spo!eczne to czêsto„gra pozorów”.W pro ce sach pro je kto wych zmor" te¿ s" czê ste ich zmia ny – cza sem szy b sze ni¿roz wi"za nie du ¿e go te ma tu pro je kto we go. Nie do sko na!oœci pra wa plani styczno --budow lane go do pro wa dzi!y do swo i ste go pa ra li ¿u de cy zyj ne go. Pro ce sy za twier dze -nia pro je któw do re a li za cji uleg!y kil ku krot ne mu wyd!u¿e niu. Mniejsz" wagêprzyk!ada siê do jego ja ko œci, a wiêksz" do spe!nie nia co raz wiê kszych i czê sto ab sur -da l nych wy mo gów fo r ma l nych – bo ty l ko urzêd nik jest w sta nie to zwe ry fi ko waæ. Czy two rzo na obe c nie ko le j na i po do b no du¿a zmia na pra wa w tym za kre sie coœ zmie ni?W"tpi my. Mu sia!by siê zmie niæ cz!owiek i in sty tu cje to pra wo tworz"ce. Mie j my nauwa dze wy po wie dzia ne kie dyœ przez ks. Jó ze fa Ti sz ne ra4 „Cz!owiek wy cho wa nyw du chu lo ja l no œci dla pra wa, w du chu ab so lut ne go ku l tu usta woda w cze go, mo¿e nie -kie dy byæ cz!owie kiem lo ja l nym, ale te¿ g!êbo ko nie ety cz nym. (…). W takimcz!owieku zosta!o podciête naturalne wyczucie wartoœci (…): na pewne wartoœci niereaguje w ogóle, na inne reaguje w sposób spaczony”. Nie po wstan", na szym zda niem, w kra ju dzie!a archi tekto ni cz ne wy bi t ne, bo -wiem brak pro ce dur fo r ma l nych uzy ska nia dla nich po zwo le nia na bu do wê. Wy stê -puj"cy pa ra li¿ i kult for ma li z mu w przed mio to wych prze pi sach – pró bê stwo rze niata kie go pro je ktu zdu si w za ro d ku. Stwo rze nie œcie ¿ek legi sla cy j nych dla ar chi te ktu rybêd"cej t" pra wdziw" sztuk" wy da je siê mo ¿ li we. De cy zje win ny byæ prze nie sio nez biu ro kra cji na, np. eks per tów z wy ¿szych ucze l ni archi tekto ni cz nych czy sto wa rzy -szeñ twórczych. W jakiœ sposób nale¿a!oby tak¿e uwzglêdniæ konsultacje spo!eczne.
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2  Ku ja wski W. (2013), Biu ro wiec, któ ry od dy cha, [w:] Za wód Ar chi tekt nr 3/2013, Wa r sza wa.3  Bo che ñ ski S., Ein fluss der uni kon ven tiona len Ener gie que l ken aut ar chi te ktur, 6 In ter na tio nalen son -nen fo rum, Be r lin 1988; s. 421.4  Ti s ch ner J. (1994), Œwiat lu dz kiej nad ziei. PWN, Wa r sza wa 1994.



 Zbyt du¿e sfor mali zo wa nie wy ma gañ sta wia nych przez urzêd ni ków pro je ktan -tom i inne omó wio ne da lej po wo duj" ob ni ¿e nie ja ko œci pro je któw. Dla te go po przezzmnie j sze nie ba rier biuro kra ty cz nych dba j my o te 95% ar chi te ktu ry jak" sta no wi rze -mios!o archi tekto ni cz ne. Przegl"daj"c w!asne pu b li ka cje z wcze œ nie j szych lat (kon fe -ren cja 2006, wy daw ni c two 2012) stwier dza my, ¿e „pro ce du ry urzêd ni cze” w da l szymci"gu siê wyd!u¿aj" i nic nie zmie ni!o siê na le p sze5. W pra wie plani stycz no-bu dowla -nym, jak siê wy da je po trze b na jest re wo lu cja. Przy czyn kiem do ta ko wej, mog!oby byæ zupe!nie odmienne tworzenie podstawowego aktu prawa planistycznego jakim jestplan miejscowy.W da l szym ci"gu pla ny te po wstaj" tak jak za da w nych lat tzn. pla ni œci pró buj"prze wi dzieæ przysz!oœæ – pro je ktuj"c fun kcje po szcze gó l nych te re nów w gra ni cachpla nu. Zmie ni!y siê uwa run ko wa nia spo!eczno -go spoda r cze i tego prze wi dzieæ siê nie da. Pol ska jest kra jem roz wi jaj"cym siê, a na wet sta raj"cym siê zbli ¿yæ przy naj mniejw tym zakresie do wiod"cych pañstw Europy.Doty ch cza so we pro ce du ry s" po wa¿n" prze szkod". Tra ci my sze reg in wes ty cjiz po wo du nie zgod no œci ich fun kcji z obo wi"zuj"cym pla nem mie j s co wym. Ewen tu a l -na zmia na pla nu jest ko szto w na i d!ugo trwa!a. Po stu lu je my, o czym mó wi li œmy ju¿w 2006 roku zmia nê po dej œcia w two rze niu pla nów z okre œla nia fun kcji ob sza rów naokre œla nie za ka zów fun kcji6. Wy da je siê, ¿e w pla ni sty ce na le ¿y wró ciæ do stu diów za -gad nieñ zwi"za nych z ko m po zycj" ur ba ni styczn" i tzw. trze cim wy mia rem. Obe c niei g!ów nie z po wo du osz czê dza nia przez sa morz"dy zle caj"ce œro d ków fi nan so wych za -gad nie nia te s" pra kty cz nie w two rze niu pla nów po mi ja ne. Z tych sa mych po wo dównie wy ko nu je siê ju¿ obecnie dla wybitnie wartoœciowych obszarów planów czystudiów szczegó!owych, co kiedyœ by!o standardem.Jak s"dzi my pla no wa nie ne ga ty w ne na po zio mie pla nu mie js co we go by!oby mniejko szto w ne od obe cne go. Za osz czê dzo ne œro d ki z po ¿y t kiem dla !adu prze strzen ne gomog!yby zo staæ zago spo daro wa ne na roz wi niê cie stu diów trze cie go wy mia ru i ko m -po zy cji urba ni sty cz nej czy elementów planu szczegó!owego.Praktyka projektowaWp!yw na ni" maj" omó wio ne wy ¿ej za gad nie nia zwi"zane z: kszta!ce niem, nauk" i ba rie ra mi biuro kraty cz ny mi. Ka ¿ de z nich, mog!oby byæ kanw" od rê b nej pu b li ka -cji. Pod kre œl my po no w nie: nie glo ryfi ku j my je dy nie ar chi te ktu ry przez du¿e „A”,a d ba j my o ja koœæ tej ma so wej. Pod sta wo wym pro ble mem wy da je siê po stê puj"capau pe ry za cja za wo du ar chi te kta. In sty tu cje pa ñ stwo we choæ tworz" pra wo, to czê stoto pra wo same !ami". Przyk!adem jest zna ne roz porz"dze nie do tycz"ce mi ni ma l nychcen w prze ta r gach na in wes ty cje pu b li cz ne7. Jest na gmin ne nie bra nie pod uwa gêw po stê po wa niach prze ta r go wych. Ofe r ty, któ re w osta t nim cza sie wy gra!y prze ta r gi
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5  Bo che ñ ski S., Pro ble my pro je kto wa nia tworz!cego ar chi te ktu rê na te re nie o szcze gó l nych wa lo rachkrajo bra zo wych czy uz dro wi sko wych. Wyd. PWr, Wroc"aw 2012.6  Ibid.7  Roz porz!dze nie Rady Mi ni strów z 2.10.2001 r. i 3.07.2006 r. ws. szcze gó"owych za sad fi nan so wa niain wes ty cji i bu d¿e tu pa ñ stwa.



s" czê sto kil ka kro t nie mnie j sze od wy li czo nych zgod nie ze wska Ÿ ni kiem tego roz -porz"dze nia. A przyk!ad nie ste ty idzie z góry. Dla te go nie ma siê co dzi wiæ, ¿e je sz czeni ¿ sze ceny do tycz" in wes to rów pry wa t nych. Ko mi sje prze ta r go we nie prze strze -gaj"ce pra wa win ny byæ poci"gniê te do odpo wie dzial no œci, a ta k ¿e prze ta r gi „z urzê -du” unie wa ¿ nio ne. Jest kry zys. Na ry nek pra co bio r ców wchodz" nowe ro cz ni kidyp lo mo wa nych pro je ktan tów, któ rzy po ki l ku la tach zdo by waj" upra w nie nia dosamo dzie l ne go pro je kto wa nia. Ogó l nie zna ny i sze ro ki jest pro blem w Pol sce bra kupra cy dla m!od ego po ko le nia. Wy da je siê on jed nym z pod sta wo wych czyn ni kówpau pe ry za cji na sze go za wo du. Z dru giej stro ny trud no siê dzi wiæ am bi t nym„m!odym lu dziom” na do ro b ku, któ rzy za wszelk" cenê walcz" o zle ce nia, gdzie wa ¿ -ny jest za rów no aspekt twó r czy jak i fi nan so wy. Omówione powy¿ej dzia!ania w kon -se k wen cji gro¿" zapaœci" architektury. Sprawa jest sygnalizowana przez organizacjearchitektów. Nie maj" one jednak wp!ywu na wprowadzenie zmian, a w!adzapañstwowa problemem wydaje siê nie byæ zainteresowana. W pla no wa niu prze strzen nym, a ta k ¿e w ar chi te ktu rze po wa¿n" ba rie rê sta no wi"wa run ki zwi"zane ze spe!nie niem wy mo gów ochro ny œro do wi ska. Przyk!adem niechbê dzie wspó!cze s ny uk!ad komu nika cy j ny kra ju, gaz !up ko wy i sze reg in nych. Chc"cdo go niæ w roz wo ju kra je Eu ro py Za chod niej po win no siê pra gma ty cz nie wy wa ¿yæs!usz ne wy ma ga nia zwi"zane z ochron" œro do wi ska, jak po trze by gospodarki,turystyki czy w koñcu cz!owieka – mieszkañca. Kra je Eu ro py Za chod niej bu do wa!y po tê gê go spo darcz" w cza sach gdy o tak roz -bu do wa nych prze pi sach œro do wi sko wych nie by!o mowy. Pro ce du ra ra po r tów i de cy -zji œro do wi sko wych jest dla pro je ktan tów i uci"¿li wa, i cza soch!onna. Zmu sza doza trud nia nia „spe cja li stów” wy ko nuj"cych tak" do ku men ta cjê za zwy czaj wg sza b lo -nów. Dla te go, czy nie wy da je siê pro stsze, aby urz"d zwi"zany ze œro do wi skiem przywspó!udzia le, np. sa ne pi du i in nych urzê dów okre œla! wska Ÿ ni ki zwi"zane z ochron"œrodowiska niezbêdne do spe!nienia w procesie projektowym.Wy da wa!o siê, ¿e przy zmia nie ustro ju poli ty cz ne go pa ñ stwa jest mo ¿ li we prze j -œcie spo!ecze ñ stwa do wy ¿szych form go spo dar ki ryn ko wej. Za po mnia no, ¿e roz wi -niê te go spo dar ki po wsta wa!y la ta mi. Sku mu lo wa!y ogro m ny ka pi ta!, któ re gow na szym kra ju brak. Œro do wi sko ar chi te któw nie ma ta kich za wo do wych kart prze -ta r go wych jak cho æ by le ka rze czy pra wni cy. Mó wi my tu o tzw. za wo dach za ufa niapub li cz ne go. Dla te go jak siê wy da je, re gu la to rem mo¿e byæ ty l ko pa ñ stwo. Trze ba ja -s no po wie dzieæ, ¿e w Pol sce mamy obe c nie do czy nie nia z form" ustro ju zbli ¿on" dotych, ja kie wy stê puj" w kra jach, tzw. trze cie go œwia ta. Do ty czy to sze re gu dzie dzin¿ycia – tak¿e architektury i kszta!towania !adu przestrzennego, który coraz czêœciejstaje siê bez!adem. Inwestor – decydentOso ba, lub gru pa osób zle caj"ca pro jekt, a pó Ÿ niej re a li za cjê in wes ty cji ma pod sta -wo wy wp!yw na prze bieg pro ce su pro je kto we go, a pó Ÿ niej re a li za cji. Sku pi my siê nain wes to rach krajo wych, choæ dzia!aj"cy na ryn ku bu do w la nym in wes to rzy za gra ni cz -
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ni z cza sem za czy naj" dzia!aæ w na szych re a liach, a nie prze no siæ pozytywne wzorce,np. z Unii Europejskiej.Daj" siê za uwa ¿yæ dwie g!ówne po sta wy. Pie r wsza z nich to „eko no mi cz na”. In -wes tor za wsze l ka cenê tnie ko szty pro ce su pro je kto we go i pó Ÿ niej w mnie j szym sto p -niu re a li za cji. Jest oczy wi ste, ¿e do pe w nych gra nic ob ni ¿a nie ko sztów jest uza-sa d nio ne. Jed nak po ich prze kro cze niu ma to pod sta wo wy wp!yw na ja koœæ pro je ktu,z któ re go czê sto te¿ wy ni ka ja koœæ re a li za cji. W!aœ nie ci in wes to rzy uwa ¿aj", ¿e pro -je k tu je ko m pu ter (szy b ko, ta nio, du¿o), a cz!owiek to do da tek obs!uguj"cy ko m pu ter.Dru ga po sta wa jest bar dziej skom pli ko wa na. Spa rame try zo waæ j" mo ¿ na na stê -puj"co: in wes tor je œli po sia da œro d ki fi nan so we na re a li za cjê in wes ty cji czy na wetwiê cej, lub je œli z in nych po wo dów ma w!adzê czy pre sti¿ – uwa ¿a sie bie za g!ów ne gopro je ktan ta (ar chi te kta), a ten „pra wdzi wy” s!u¿y je dy nie do prze la nia jego wi zji napa pier. Jako przyk!ad przy po mni my dwa pro je kty. Pie r wszy to zrea li zo wa ny w Su de -tach (Ka r pacz) ho tel „Go!êbie wski”. Bar dzo du¿a ku ba tu ro wo in wes ty cja w naj piêk -nie j szej lo ka li za cji miej s co wo œci za rz"d 250 mln. z!. Zo sta! „pod ni"” zmie nio ny planmie j s co wy tego fra g men tu mia sta. Jed nak nie zo sta!a wy bu do wa na na wet zgod niez tym pla nem. Na sza „po li cja bu do w la na” na ka zu je roz bie raæ ma!e in wes ty cje sa mo -wo l nie zbu do wa ne, np. do bu do wê wc i !azien ki (TV pro gram E. Ja wo ro wicz), na to -miast brak jej po mys!u na sa mo wo lê w Ka r pa czu. A mo ¿ na by!oby ina czej. Du¿aku ba tu ra w gó rach to wy zwa nie twó r cze. Przy ta kich œro d kach fi nan so wych na re a li -za cjê – w!aœci wie za pro je kto wany i zrea li zo wa ny obiekt móg!by ra zem ze swo im in -wes to rem przejœæ do hi sto rii. Trze ba by!o po prze dziæ re a li za cjê ki l ko ma kon ce pcja mi i wy braæ naj lepsz". Dru gi z obie któw zo sta! za pro je kto wany lecz nie zrea lizo wa ny.Czê sto do nie go wra ca my pa miê ci". To „Œwi"ty nia Bo ¿ej Opa trz no œci” w Wa r sza wieau to r stwa prof. M. Bu dzy ñ skie go. Pro jekt sta no wi! prze!om w po dej œciu do za!o¿eñsa kra l nych. Nie mie œci! siê jed nak chy ba w ka no nie fo r my ko œcio!a pre fe ro wa nejprzez na sze du cho wie ñ stwo. Po wsta! pro jekt prze ciê t ny i tra dy cy j ny.In wes to rzy po wy ¿szych obie któw, jak siê wy da je, stwo rzy li ga tu nek nie prze kony -wal ny. Dy wa go wa nie czy da li by siê prze ko naæ obe c nie wy da je siê bez przed mio to we.To ju¿ jed nak za le ¿y od kon kre t ne go pro je ktan ta i za da nia. Pró bê prze ko na niado swo ich prze my œleñ podj"æ po win no siê za wsze. W skra j nych przy pa d kach i przyisto t nych ró ¿ nych ocze ki wa niach in wes to ra i projektanta ten ostatni powinien mieæodwagê rezygnacji z projektu.Do samorz"dów lo ka l nych i urzê dów za twier dzaj"cych pro je kty na da nym te re niewin na na le ¿eæ rola popu lary zo wa nia za sad kszta!to wa nia za bu do wy wpi suj"cej siêw mie j s co wy krajo braz: ku l tu ro wy i przy rod ni czy, zw!asz cza w œro do wi sku in wes to rów.Na znacz"ce pro je kty re a li za cji, co z tego, ¿e na pry wa t nej dzia!ce i za pry wa t neœro d ki, po win ny byæ orga ni zo wa ne kon ku r sy. Uw z glêd nia!yby one po stu la ty in wes -to ra, lecz ta k ¿e ogó l ne loka liza cy j ne. Prze strzeñ jest bo wiem pu b li cz na. Spa ce ruj"ci wê druj"c po Kar ko no szach, w oko li cach Œnie ¿ki, Bia!ego Jaru, z ka ¿ de go mie j s cawi dzi my mon strum ho te lu „Go!êbie wski”. Tak nie po win no byæ. Pro blem by!by te¿z!ago dzo ny, gdy by w ta kich lo ka li za cjach by! obli gato ry j ny wy móg re a li za cji planuszczegó!owego zagospodarowania poprzedzaj"cego konkretn" realizacjê.
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Kszta!to wa nie w!aœci wych po staw in wes to rów to per ma nen t na dzia!al noœæ popu -lary zato r ska, a w skra j nych wy pa d kach sta no w czoœæ urzê dów w egze k wo wa niuwczeœniej ustalonych zasad.Ar chi te ktu ra krajo bra zu – kszta!to wa nie krajo bra zujako jed na z za sad roz wo ju zrów nowa ¿o ne goMinê!o dwa dzie œcia lat od kon fe ren cji w Rio de Ja ne i ro8, pod czas któ rej sfo r -mu!owa no do ku ment „Agen da 21” wy zna czaj"cy kie run ki dzia!añ nie zbêd nych dopod jê cia, na prze!omie XX i XXI wie ku, aby po wstrzy maæ za gro ¿e nia dla tzw. psy -cho s fe ry9. Od wie lu lat pro wa dzo ne s" ba da nia i po wstaj" pu b li ka cje, któ re przed sta wiaj"wy ni ki do œwia d czeñ do tycz"cych per ce pcji oto cze nia czy sze rzej od czuæ este ty cz nych cz!owie ka na ota czaj"cy go krajo braz10. Na ich pod sta wie naj ogó l niej mo ¿ na stwier -dziæ, ¿e kszta!to wa nie prze strze ni ¿y cia cz!owie ka po win no po le gaæ na two rze niumiejsc i prze strze ni, z któ ry mi mo¿e on nawi"zaæ po zy tywn" wiêŸ emo cjo naln"11.Za gad nie nie to, na szym zda niem, po win no byæ jed nym z isto t nie j szych dla nas – pro -je ktan tów, po nie wa¿ per ce p cja oto cze nia, w któ rym siê ¿yje jest jed nym ze œro d kówdo zna nia, isto t nych dla lu dz kie go sa mo po czu cia, od czuæ moral no-e stety cz nychi prze ko nañ12. Z tego pun ktu wi dze nia wspó!cze s ne pla no wa nie prze strzen ne zmie -rzaj"ce do kszta!to wa nia prze strze ni dla ¿y cia lu dzi w wa run kach zrów nowa ¿o ne goroz wo ju nie mo¿e po mi jaæ ich roz wo ju psy chi cz ne go13. Zwró ce nie uwa gi na tenaspekt zwi"zany jest bez po œred nio z po ru sza ny mi od pe w ne go cza su za gad nie nia mizwi"za ny mi z este ty zacj" ku l tu ry wspó!cze s nej i ¿y cia co dzien ne go, a w szcze gó l no œcipro ble ma mi este ty cz ny mi œro do wi ska na tu ral ne go i urba ni sty czne go (este ty ka mia -sta)14. Po wy ¿sza pro ble ma ty ka po ru sza na jest czê sto w ra mach dys cy p li ny na uko wejjak" jest ar chi te ktu ra krajo bra zu. Dla wie lu osób, rów nie¿ wspó!cze s nych pro je ktan -tów (ar chi te któw) pol skich, „po ja wie nie siê” za wo du ar chi te kta krajo bra zu ko ja rzo ne jest prze de wszy stkim z po wsta niem w ci"gu osta t nich ki l ku na stu lat kie run ku:
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8  W 1992 roku pod pa tro na tem Na ro dów Zjed no czo nych odby"a siê w Rio de Ja ne i ro kon fe ren cja pt.„Szczyt Zie mi”. Pod czas tej kon fe ren cji sfo r mu"owa ni miê dzy in ny mi do ku ment pt. „Agen da 21”, któ ry sta -no wi zbiór za le ceñ i wy ty cz nych dla dzia"añ, któ re win ny byæ pod jê te na prze"omie XX/XXI wie ku dla za -pe w nie nia zrów nowa ¿o ne go roz wo ju (za gad nie nia do ty czy"y kwe stii spo"eczno -eko nomi cz nych i ochro nyœro do wi ska na tu ral ne go).9  Na za gro ¿e nia tej sfe ry cz"owie ka zwra caj! co raz czê œciej uwa gê przed sta wi cie le ró ¿ nych dys cy p linna uko wych: fi lo zo fo wie, an tro polo go wie, so cjo lo go wie, psy cho lo go wie, ar chi te kci i ar chi te kci krajo bra zu,jak rów nie¿ pi sa rze i ar ty œci, por. Böhm A. (2006), Pla no wa nie prze strzen ne dla ar chi te któw krajo bra zuo czyn ni ku ko m po zy cji, Ka ra ków: PK, Ri chling A., So lon J. (2011), Eko lo gia Krajo bra zu. PWN, Wa r sza wa.10  Por. np. Ri chling A., So lon J. (2011), Eko lo gia krajo bra zu. PWN, Wa r sza wa.11  Böhm A., Pla no wa nie prze strzen ne dla ar chi te któw krajo bra zu o czyn ni ku ko m po zy cji, Wyd. PK, Kra -ków 2006.12  Stan kie wicz B. (2006). Za"o¿e nia me to dy cz ne stu dium krajo bra zo we go w ujê ciu per ce pcji krajo bra zu,[w:] Pro ble my rewi ta li za cji w go spo da r ce prze strzen nej XXI wie ku (red. W. Cza r ne cki), Bia"ystok: Wyd.WSFiZ w Bia"ym sto ku, s. 157–167.13  Böhm A., Pla no wa nie prze strzen ne dla ar chi te któw krajo bra zu o czyn ni ku ko m po zy cji. Wyd. PK, Kra -ków 200614  Por. np. Dzie mi dok B. (2009), G"ówne kon tro we r sje este ty ki wspó"cze s nej. PWN, Wa r sza wa.



ar chi te ktu ra krajo bra zu na pol skich ucze l niach wy ¿szych. Jed nak tra dy cja kszta!to -wa nia krajo bra zu, ochro ny prze strze ni otwa r tych i sze ro ko ro zu mia ne go oto cze niabu dyn ków w na szym kra ju jest o wie le d!u¿ sza15. Wy sta r czy przy po mnieæ, ¿e wy bi t ny pol ski ar chi tekt i ur ba ni sta Ta de usz To!wi ñ ski by! pro pa ga to rem ar chi te ktu ry krajo -bra zu16. Ju¿ w okre sie II Rze czypo spo li tej fun kcjo no wa!y inter dyscy plina r ne ze spo!y: ar chi te któw – pla ni stów, so cjo lo gów, ge o gra fów, ar ty stów, hi sto ry ków i przy rod ni -ków, któ re opra co wy wa!y pod sta wy pra w ne maj"ce za gwa ran to waæ za cho wa niemiejsc wa r to œcio wych (ku l tu ro wo i przy rod ni czo) w nie zmie nio nym sta nie17. Pro cesroz wo ju ar chi te ktu ry krajo bra zu i wy ko rzy sta nia dla jej ce lów na rzê dzi pla ni sty cz -nych zo sta! za ha mo wa ny przez wy buch II wo j ny œwia to wej. Jak po ka zu je hi sto ria pod no sze nie siê stan dar du eko nomi cz ne go spo!ecze ñ stwama wp!yw na zwiê ksza nie zain tere so wa nia atra kcyjn" prze strze ni" szcze gó l nie dlapo trzeb re kre a cji i sze ro ko ro zu mia ne go „wo l ne go cza su cz!owie ka”. Ju¿ przedII wojn" œwia tow" w!aœnie Ta de usz To!wi ñ ski zwra ca! uwa gê na eko no mi cz neaspe kty wa lo rów krajob ra zo wych i pod kre œla!, ¿e atra kcy j noœæ wi do ko wa bez po œred -nio przek!ada siê na atra kcy j noœæ eko no miczn" da ne go te re nu18. Wzrost lub ob ni ¿e -nie wa r to œci eko no mi cz nej krajo bra zu ze wzglê du na po wsta wa nie w nim kon kret-nych in wes ty cji, któ re z ko lei po wo duj" zmia ny w oce nie jego atra kcy j no œci wi zu a l nej (este ty cz nej i wi do ko wej) sta no wi jed no z wa ¿ nie j szych za gad nieñ w go spo da r ce prze -strzen nej. Wzmian ko wa ne w ni nie j szym ar ty ku le dwa obie kty: zrea li zo wa ny i nie -zrea lizo wa ny s" przyk!ada mi in wes ty cji, któ re wy war!y „piê t no” na oto cze nie,w któ rym mia!y po wstaæ19 i po wsta!y. Ze wzglê du na swoj" fun kcjê i lo ka li za cjê mog!y staæ siê dzie!ami wy bi t ny mi, któ re przy czy nia!yby siê do wzro stu wa r to œci eko no mi -cz nej, ale te¿ este ty cz nej krajo bra zu, w któ rym za ist nia!y. W ob li czu zmian, któ re za chodz" w na szym co dzien nym ¿y ciu, a ta k ¿e w sfe rzeku l tu ry i sztu ki – jej ro zu mie niu, post rze ga niu i od bio rze – ko nie cz ne wy da je siêprze anali zo wa nie zja wisk este ty cz nych poza sztuk". Mamy tu na my œli (prze de wszy -stkim, ze wzglê du na dzia!al noœæ w ob sza rach zwi"zan" z ar chi te ktur" i ar chi te ktur"krajo bra zu): wzrost roli zna ków, ob ra zów i sym bo li w spo!ecze ñ stwie kon sum pcy j -nym, za po moc" któ rych re kla ma i moda oraz me dia ele ktro ni cz ne kszta!tuj" i mo de -luj" na sze pra gnie nia i ma rze nia20. Tu po zwo li my so bie za cy to waæ Fi li pa Sprin ge ra(któ ry zacz"! ki l ka lat temu pi saæ o krajo bra zie i fo to gra fo waæ prze strzeñ, czym w du -¿ym sto p niu przy czy nia siê, ¿e roz ma wia siê o ar chi te ktu rze i krajo bra zie w Pol sce nie ty l ko na kon fe ren cjach na uko wych): „Nie ma dróg. S" tory ru chu, po któ rych mog"
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15  W 1929 roku w ra mach Szko"y G"ów nej Go spo da r stwa Wie j skie go w Wa r sza wie zo sta" utwo rzo nyZak"ad Ar chi te ktu ry Krajo bra zu i Par koz na w stwa.16  To"wi ñ ski T. (1963), Ur ba ni sty ka T. 3, Zie leñ w ur ba ni sty ce. Wyd. ZU PW, Wa r sza wa 1963.17  Böhm A., Pla no wa nie prze strzen ne dla ar chi te któw krajo bra zu o czyn ni ku ko m po zy cji, Wyd. PK, Kra -ków 200618  To"wi ñ ski T. (1963), Ur ba ni sty ka T. 3, Zie leñ w ur ba ni sty ce. Wyd. ZU PW, Wa r sza wa 1963.19  Choæ obiekt nie zo sta" zrea li zo wa ny, sam jego pro jekt wywo"a" wie l kie po ru sze nie w œro do wi sku pro -je ktan tów, ale ta k ¿e spo"ecze ñ stwa, co spo wo do wa"o po no w ne ana li zy pro je któw, któ re po wsta"yw przesz"oœci, dys ku sjê do tycz!c! ar chi te ktu ry sa kra l nej, a ta k ¿e „fo r my, pol skiej du cho wo œci”. Mo ¿e my na -szym zda niem stwier dziæ, ¿e pro jekt ten wy war" „piê t no” na oto cze niu.20 Dzie mi dok B., G"ówne kon tro we r sje este ty ki wspó"cze s nej. PWN, Wa r sza wa 2009.



siê prze mie sz czaæ od bio r cy tre œci umie sz czo nych na no œ ni kach. Na tych to rach niema kor ków. Jest ma cierz ru chu BIT – szko da cza su na jej t!uma cze nie. Ca!y ten œwiatpod porz"dko wa ny jest wi do cz no œci. Nie ma do mów, fa bryk, drzew, p!otów, wzgórzi do lin. S" prze szko dy – wszy stko, co sta je na dro dze miê dzy od biorc" a no œ ni kiem,i wszy stko, co skra ca tor ru chu, z któ re go mog" byæ wi do cz ne no œ ni ki”21. Pra wdo -podo b nie wie lu z nas, gdy wygl"da przez okno swo je go domu, mie sz ka nia lub je dziedrog" w swo jej miej s co wo œci do pra cy lub na wa ka cje w pol skie góry lub nad mo rzemo¿e zo ba czyæ taki „krajo braz no œ ni ków”. Cy tuj"c za Bo h da nem Dzie mi do kiem22W. We lsha, ¿e: „ (...) ko lo sa l na, po wie rz chow na i na trê t na este ty za cja na krê caj"cakon su m pcjê pro wa dzi z regu!y do rów nie „gi gan ty cz nej an este ty za cji”, do mo no to niii w kon se k wen cji do swo i ste go znie czu le nia na bo dŸ ce este ty cz ne, do stê pie nia wra ¿ -li wo œci este ty cz nej, co unie mo ¿ li wia kon tem p la cjê este tyczn" tych wszy stkich ata -kuj"cych cz!owie ka !ad no œci”23. Jak wie my rewi ta li za cja: jest kom p le kso wympro ce sem od no wy, z!o¿o nym i wie lop!asz czy z no wym, ob sza ru zur bani zowa ne go,któ re go prze strzeñ, fun kcje i sub stan cja uleg!y pro ce som de gra da cji wywo!uj"cymstan kry zy so wy unie mo ¿ li wiaj"cy lub utrud niaj"cy roz wój spo!eczno -go spoda r czytego ob sza ru oraz zrów no wa ¿o ny roz wój ca!ego mia sta24. Rewi ta li za cja wy ma ga sta -ran ne go przy go to wa nia, ba dañ, ana liz oraz dys ku sji i kon sek wen t nych dzia!añ. Sto -suj"c pe w ne go ro dza ju me ta fo rê rewi ta li za cji do cz!owie ka: twó r cy i od bio r cy wy da jesiê, ¿e w pro ce sie jego „rewi ta li za cji” na le ¿y po wró ciæ do dzia!añ, któ re by!y sto so wa -ne ju¿ w przesz!oœci, np. w ob sza rze jego edu ka cji lub za po moc" no wych œro d kówi na rzê dzi je wzmo c niæ i pog!êbiæ (edu ka cja archi tekto ni cz na na eta pie przed szko l -nym i wczes no szko l nym). Od no wa mo¿e zo staæ prze pro wa dzo na ty l ko w wy ni kukon sek wen t nych dzia!añ pro wa dzo nych dwu to ro wo za rów no w od nie sie niu do twór -ców- rzemie œlni ków oraz odbior ców-u ¿ytkow ni ków przy udzia le (wspa r ciu) w!adzyusta wo da w czej. PodsumowaniePrzed sta wi li œmy sze reg, i bar dzo zró¿ ni co wa nych za gro ¿eñ i pro ble mów, w kszta!- to wa niu !adu prze strzen ne go wy ni kaj"cego z uwa run ko wañ pro ce sów pro je kto wych,któ re stwo rzy! bez po œred nio cz!owiek. Zwi"zane one s": z kszta!ce niem ar chi te któw,ar chi te któw krajo bra zu i pla ni stów, nauk" i kadr" na uczaj"c", biu ro kracj" urzêd nicz" i bol"czka mi pra kty ki pro je kto wej. Chcie li œmy zwró ciæ szcze góln" uwa gê na po dej -œcie g!ów nie krajo we go in wes to ra pry wa t ne go czy urzêd ni ka – de cy den ta in wes ty cjipu b li cz nych, zasy gna li zo waæ pro ble my do tycz"ce ar chi te ktu ry krajo bra zu (jakoodrêbnej dyscypliny), która w naszym kraju przebija siê do powszechnej œwiadomoœci ogó!u.
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21  Opis tego „krajo bra zu” po cho dzi z roz dzia"u pt. „Je steœ ty l ko spo j rze niem”, Sprin ger F. (2013), Wan naz ko lu mnad!. Re po r ta ¿e o pol skiej prze strze ni, Wo"owiec: Wyd. Cza r ne, s. 173–174, roz dzia" opo wia da o pro -ble mie obe cno œci re klam w prze strze ni miast, wsi i te re nów otwa r tych w Pol sce.22  Dzie mi dok B., G"ówne kon tro we r sje este ty ki wspó"cze s nej, PWN, Wa r sza wa 2009.23  Ibid s. 15–316.24  Por. de fi ni cje rewi ta li za cje, np. www.che l mek.pl, za: An dre a sem Bil le r tem, do stêp 19.10.13.



O wy ¿ej wy mie nio nych spra wach czê sto dys ku tu je my w sze ro kim gro nie zain tere -so wa nych: proje ktan tów- prakty ków, na uko w ców, dzia!aczy sto wa rzy szeñ i or ga ni za -cji po zarz"do wych, urzêd ni ków i in wes to rów. Czêœæ osób przy zna je nam ra cjê.Opo nen ci, gdy nie maj" ju¿ ar gu men tów mery to ry cz nych naj czê œciej twierdz", ¿eprze cie¿ tak jest w Unii Eu ro pe j skiej i to sta no wi ich przy zwo le nie na trwaj"cy stan.Z tym stwier dze niem nie spo sób dys ku to waæ. Wy ni ka z nie go, ¿e po nie wa¿ tak jestw Eu ro pie to zwa l nia nas od my œle nia, aby by!o le piej. Tym bar dziej, ¿e ana li zuj"coko li cz no œci i efe kty wpro wa dza nych zmian, maj"cych swój pocz"tek w Unii Eu ro pej -skiej, mo ¿e my za uwa ¿yæ, ¿e nie wszy stkie s" w na szym in te re sie.Sto sun ki spo!ecz ne staj" siê co raz bar dziej odhu mani zo wa ne. Wy gry waj" lu dzienie ko nie cz nie naj le p si, lecz bez wzglêd nie walcz"cy o re a li za cjê swo ich ce lów i nie ¿y -cz li wi dla in nych lu dzi. Z pe w no œci" kszta!tuje to ta kie, a nie inne oto cze nie cz!owie -ka, o któ rym w kon te k œcie na szych za wo dów mó wi my. Prze ro sty biu ro kra cjiw pro je kto wa niu, ale te¿ na uce – po wy ¿sze trud no œci po wiê kszaj". Ocze ki wa ny nowyko deks plani stycz no-bu dowla ny daje nad zie jê na le p sze. Do ty czy to zw!asz cza czê œcido ku men ta cji pro je kto wej, któ ra mia!a byæ za twier dza na w urzê dzie. Zna my jed nakty l ko za!o¿e nia ogó l ne, a jak mówi" „dia be! tkwi w szcze gó!ach”.Re a su muj"c, w oma wia nych po wy ¿ej kwe stiach i aby do ko na!a siê ich rewi ta li za -cja zmie niæ siê musi cz!owiek. Jego spo sób my œle nia i dzia!ania. Nie jest to !atwyi szy b ki pro ces. Wy ni kaj"ce z nie go zmia ny bêd" po ¿y te cz ne dla in nych lu dzi, sto sun -ków spo!eczno -go spoda r czych i w efe kcie ko ñ co wym dla kszta!to wa nia !adu prze -strzen ne go w na szym kra ju. Sum ma ryThe contemporary of order social risks spatial landscape.Revitalization of human attitudesThe last qu a r ter of a cen tu ry has been a time of si g ni fi cant so cio -eco no micchan ges in our co un try, which in flu en ce the country’s spa tial or der. It se emsim pos si b le to cre a te this or der cor re c t ly wi t ho ut revi ta li za tion of a hu man be ing,a deci sion - ma ker ta king part in spa tial order’s ar ran ge ment. Let’s not fo r get that only 5% of ar chi tec tu re, or more wi de ly spa tial or der, is an art and 95% it’s bet ter or wo r secraft. Revi ta li za tion of cre a tors se ems ne ces sa ry to make the ir work/craft as best aspo ssi b le. The re are a lot of issues to be diagnosed as well as attempts of their solving.Ke y words: revi ta li za tion, spa tial de ve lo p ment, lan d s ca pe.Bibliografia [1] Bo che ñ ski S., Ein fluss der uni kon ven tiona len Ener gie que l ken aut ar chi te ktur, 6 In ter -na tio nalen son nen fo rum, s. 421, Be r lin 1988. [2] Bo che ñ ski S., Pro ble my pro je kto wa nia tworz"cego ar chi te ktu rê na te re nie o szcze gó l -nych wa lo rach krajo bra zo wych czy uz dro wi sko wych. Wyd. PWr, Wroc!aw 2012.
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 [3] Bo che ñ ski S., Wp!yw nie konwe ncjo nal nych Ÿró de! ene r gii na kszta!to wa nie Ar chi te ktu -ry, Ma szy no pis Pra ca do kto r ska. Wyd. PWr., Wroc!aw 1986. [4] Böhm A., Pla no wa nie prze strzen ne dla ar chi te któw krajo bra zu o czyn ni ku ko m po zy cji.Wyd. PK, Kra ków 2006. [5] Dzie mi dok B., G!ówne kon tro we r sje este ty ki wspó!cze s nej. PWN, Wa r sza wa 2009. [6] Ga do m ski P., Gle go!a P., Ge ne za upra w nieñ archi tekto ni cz nych ... czy li jak zo staæ ar -chi te ktem bez zda wa nia na ar chi te ktu rê, [w:] Za wód: Ar chi tekt nr 4/2013, Wa r sza wa2013. [7] Ku ja wski W., Biu ro wiec, któ ry od dy cha, [w:] Za wód: Ar chi tekt nr 3/2013, Wa r sza wa2013. [8] Roz porz"dze nie Rady Mi ni strów z 2.10.2001 r. i 3.07.2006 r. ws. szcze gó!owych za -sad fi nan so wa nia in wes ty cji i bu d¿e tu pa ñ stwa. [9] Ri chling A., So lon J., Eko lo gia krajo bra zu. PWN, Wa r sza wa 2011.[10] Sprin ger F., Wan na z ko lu mnad". Re po r ta ¿e o pol skiej prze strze ni, Wo!owiec. Wy daw -ni c two Cza r ne, Wo!owiec 2013.[11] Stan kie wicz B. (2006), Za!o¿e nia me to dy cz ne stu dium krajo bra zo we go w ujê ciu per ce -pcji krajo bra zu, [w:] Pro ble my rewi ta li za cji w go spo da r ce prze strzen nej XXI wie ku (red.W. Cza r ne cki), Bia!ystok. Wyd. WSFiZ w Bia!ym sto ku, s. 157–167.[12] Ti s ch ner J. (1994), Œwiat lu dz kiej nad ziei. PWN, Wa r sza wa 1994.[13] To!wi ñ ski T. (1963), Ur ba ni sty ka T. 3, Zie leñ w ur ba ni sty ce. Wyd. ZU PW, Wa r sza wa1963.
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Anna Tejszerska

Znaczenie rewitalizacji w procesie ochronyi rozwoju wartoœci kulturowych miasta
Na ród bez dzie jów, bez hi sto rii, bez przesz!oœci, sta je siê wkró t ce na ro dembez zie mi, na ro dem bez do mnym, bez przysz!oœci.Ste fan kard. Wy szy ñ ski, Pry mas Pol skiNa ród, któ ry nie sza nu je swej przesz!oœci nie zas!ugu je na sza cu nektera Ÿnie j szo œci i nie ma pra wa do przysz!oœci. Na ród, któ ry tra ci pa miêæprze sta je byæ Na ro dem – sta je siê je dy nie zbio rem lu dzi,cza so wo za j muj"cych dane te ry to rium.Jó zef Pi!su d skiHi sto ria, za pi suj"c ka r ty pa miê ci w tra dy cji i ku l tu rze, za je den z isto t nie j szych per -ga mi nów swo ich dzie jów, obie ra kszta!ty bu do wa nej przez cz!owie ka prze strze ni.Dzie!a ar chi te ktu ry i ur ba ni sty ki, tworz"c chara ktery sty cz ny kli mat mie j s ca, staj" siêjego wi zy tówk", jed nym z naj istot nie j szych czyn ni ków okre œlaj"cych jego to ¿ sa moœæ1.Jed na k ¿e na tu ra l ny pro ces sta rze nia i obu mie ra nia, przy rów no cze s nym gwa!to w -nym roz wo ju tech nolo gi cz nym nie omi ja na wet ta kich „zna ków” cy wi li za cji ja kie sta -no wi" mia sta2. Pro ces prze mian ja kim pod le gaj", bez zde cy do wa nej, pro gra mo wej,ko le gia l nej, usan kcjo no wa nej usta wo wo dzia!al no œci, mo¿e do pro wa dziæ do nie od -wra cal ne go uni ce stwie nia hi sto rycz ne go dzie dzi c twa kul tu ro we go, sy ste mów stru k -tu ry urba ni sty cz nej i spo!ecz nej, za by t ków ar chi te ktu ry. Po je dyn cze, nie jed no -kro t nie su kce sem uwie ñ czo ne dzia!ania rewi tali zacy j ne w kra ju i w Eu ro pie, dziê kimo ¿ li wo œciom po zy ska nia œro d ków fi nan so wych, zaan ga ¿o wa niu co raz li cz nie j szychpod mio tów, a prze de wszy stkim œwia do mo œci nie uni k nio nej de gra da cji w przy pa d kubra ku pod jê cia dzia!añ, na bie raj" co raz bar dziej sy ste mo wych form. Ka¿ do ra zo wosu kces po dej mo wa nych prac za le ¿y od tra f no œci wdro ¿o ne go pro gra mu „o¿y wie nia”

1 „Hi sto ry cz ne ob sza ry mie j skie na le¿! do naj bo ga t szych i naj bar dziej zró¿ ni co wa nych prze ja wów na -sze go wspó l ne go dzie dzi c twa kul tu ro we go, (…) sta no wi! g"ówne œwia de c two dzia"al no œci i aspi ra cjicz"owie ka w cza sie i prze strze ni.” Re ko men da cja UNESCO w spra wie hi sto rycz ne go krajo bra zu mie j skie go(2011) Pre a m bu"a s. 15.2 Au to rzy „Za"o¿eñ do usta wy o roz wo ju miast i rewi ta li za cji” pod kre œlaj!, i¿ nowe fo r my za bu do wyi roz wi!zañ te ch ni cz nych u"atwiaj!cych fun kcjo no wa nie mia sta, za mie ra nie tra dy cy j nych form akty w no œcigo spo da r czej i roz wój no wych se kto rów, zmia ny or ga ni za cji go spo dar ki œwia to wej, zmia ny tech nolo gi cz ne,ustro jo we i ku l tu ro we, zmia ny or ga ni za cji ¿y cia spo"ecz ne go spra wiaj!, ¿e mia sta zy skuj! lub trac! zdo l noœæprzy ci!ga nia i za trzy my wa nia – przes!dzaj!cego o po ten cja le roz wo jo wym i atra kcy j no œci mia sta – pry wa t -ne go ka pi ta"u, mie sz ka ñ ców, tu ry stów. Por. Za!o¿e nia do usta wy o roz wo ju miast i rewi ta li za cji s. 3.



rewi tali zo wa nej prze strze ni, wpro wa dze nia no wej, b"dŸ uz dro wie nia hi sto ry cz nejfun kcji ob jê te go pro gra mem ob sza ru. Wi tru wiusz w swo im s!yn nym dzie le3 przed sta -wi! po wta rza ny przez ko le j ne stu le cia pogl"d, i¿ na ar chi te ktu rê sk!adaj" siê fi r mi tas,uti li tas, ve nu stas – trwa!oœæ, u¿y te cz noœæ i piê k no, dziœ czê œciej okre œla ne jako: fo r ma,fun k cja i kon stru k cja. ¯ywo t noœæ i w!aœci we pro spe ro wa nie ka ¿ de go obie ktu archi -tekto nicz ne go, któ ry sta no wi dziœ ku l tu ro we ma te ria l ne dzie dzi c two, wpi sa ne nie jed -no krot nie do re je stru za by t ków, gwa ran to wa!a mu jego fun k cja. Ko nie cz nym,pod sta wo wym ele men tem rewi ta li za cji jest wiêc przy wró ce nie, b"dŸ na da nie no wejfun kcji, któ ra za pe w ni eko no miczn" ra cjê bytu po szcze gó l nym obie ktom i ota cza -j"cym je prze strze niom. Na polu rewi ta li za cji, tak nie roze rwa l nie z!"czo nej z hi sto ri"i ku l tur" nie prze ce nio ne zna cze nie ma czyn nik lu dz ki – zaan ga ¿o wa nie, pa sja po je -dyn czych osób i ca!ych spo!ecz no œci. Ogromn" rolê od gry wa nie ty l ko po mys!owoœæi przed siê bio r czoœæ, umie jê t noœæ po zy ska nia fun du szy, ale ta k ¿e wra ¿ li woœæ i zdo l -noœæ do strze ga nia lo ka l nych, szcze gó l nie chara ktery sty cz nych wa r to œci mie j s ca sta -no wi"cych o jego spe cy fi ce. Roz po zna nie, za cho wa nie i w!aœci we wy ko rzy sta nie tegowszy stkie go, co two rzy nie raz za po mnia ne, b"dŸ pra wie nie od wra cal nie za gu bio nedzie dzi c two mie j s ca sta no wi nie jed no krot nie o su kce sie pro ce sów rewi ta li za cji. Nie -zbêd nym czyn ni kiem jest te¿ od po wied nie usta wo da w stwo za bez pie czaj"ce me cha-ni z my sprzy jaj"ce rewi ta li za cji, zw!asz cza w sy tu a cjach, gdzie na tu ra l ne pro ce sy ryn -ko we nie s" w sta nie na daæ jej w!aœci we go kie run ku.Ni nie j sza pra ca sta no wi przegl"d ró ¿ no rod nych spo so bów po dej œcia do pro ce surewi ta li za cji ob sza rów mie j skich w za le ¿ no œci od spe cy fi ki mie j s ca i jego za so bów.Kon cen tru je siê na po lach dzia!al no œci rewi tali zacy j nej pro wadz"cej do za cho wa niai kre o wa nia dóbr ku l tu ry, z na ci skiem na do bro jej pod mio tu, ja kim w myœl s!ów Jana Paw!a II jest cz!owiek. Au to rka za j mu je siê w nim pro ble ma mi do tycz"cymi rewi ta li -za cji hi sto ry cz nych cen trów miast, obie któw zwi"za nych z to ¿ sa mo œci" mie j s cai maj"cych od nie sie nie do wa r to œci ku l tu ro wych4.Se r ce mia sta i jego mie sz ka ñ cyWœród bo ga tej gamy po dej mo wa nych dzia!añ rewi tali zacy j nych naj trud nie j szepod wzglê dem spo!ecz nym, a jed no cze œ nie bar dzo isto t ne dla kszta!to wa nia ogó l ne gowi ze run ku mia sta za da nie, sta no wi rewi ta li za cja „se r ca mia sta” – œród mie œcia5. Ge ne -ruj"c ok. 75% pro du ktu krajo we go brut to mia sta sta no wi" mo to ry roz wo ju spo!ecz no- -go spo dar cze go6. Sku t ki ewen tua l ne go mie j skie go kry zy su po no si ca!y ota czaj"cy jere gion. O ich po ten cja le, a co za tym idzie zdo l no œci przy ci"ga nia pry wa t ne go ka pi -
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3 De Ar chi tec tu ra li bri De cem; przek"ad pol ski K. Kuma nie c kie go „O ar chi te ktu rze ksi"g dzie siêæ”. Pró -szy ñ ski i S-ka, Wa r sza wa 1999.4 Na po zór przy pa d ko wy do bór przyk"adów wy ni ka z oso bi s tych zwi!zków au to rki z opi sa ny mimie j s ca mi.5 Przyk"adem dzia"añ w tym za kre sie s! rewi tali zacy j ne pro gra my „Main Stre et” (USA), kon cen truj!ceró ¿ no rod ne indy widu a l ne i zbio ro we wysi"ki na kszta"to wa niu atra kcy j no œci g"ów nej dzie l ni cy mia sta z wy -ko rzy sta niem jej wa lo rów hi sto ry cz nych, po przez efe kty w ny spo sób wy ko rzy sta nia prze strze ni, pró by pod -nie sie nia konku rency j no œci i przy ci!gniê cie no wych firm, pod nie sie nie po zio mu este ty ki wy staw, tra któw.6 Za"o¿e nia do usta wy o roz wo ju miast i rewi ta li za cji s. 3.



ta!u w znacz"cym sto p niu de cy du je ja koœæ i atra kcy j noœæ stre fy œród mie j skiej. Rewi -ta li za cja ty ch ¿e ob sza rów jest szcze gó l nie isto t na ze wzglê du na ich zna cze nie dlato ¿ sa mo œci mia sta oraz wa lo ry dzie dzi c twa mate ria l ne go i du cho we go7.Na prze strze ni dzie jów stre fa ta kszta!to wa na by!a przez naj le piej upo sa ¿o nychmie sz ka ñ ców. To oni za mie szki wa li fron ta l ne mie sz ka nia ka mie nic œcis!ych cen trówmiast. Z ra cji po!o¿e nia i stan dar du by!y to naj dro ¿ sze lo ka le mie sz ka l ne. Po dziœdzieñ s" jed ny mi z naj cen nie j szych obie któw mie j skie go dzie dzi c twa ar chi te ktu ryi hi sto rii, ale rów no cze œ nie jed ny mi z naj sta r szych obie któw – naj sta r szych w pejo ra -ty w nym tego s!owa zna cze niu. Na sku tek wie lo le t nich za nie dbañ w za kre sie te ch ni -cz nym, sta rze nia siê przy jed no cze s nym po stê pie te ch no lo gii we wspó!cze s nymbudo w ni c twie mie sz ka nio wym, re la ty w ny po ziom ich stan dar du ule ga! co raz powa ¿ -nie j szej de gra da cji, co poci"ga!o za sob" sku t ki na tu ry spo!ecz nej. Odp!yw lud no œcile piej upo sa ¿o nej, do pro wa dzi! nie jed no krot nie do bar dzo wy ra Ÿ ne go roz wa r stwie nia spo!ecz ne go. Wœród po zo staj"cej naj ubo ¿ szej lud no œci, o znacz"cym sto p niu bez ro -bo cia na stê po wa! la wi no wy pro ces de gra da cji spo!ecz nej, pro wadz"cy nie jed no krot -nie do pa to lo gii i wy klu cze nia8. Jej na stê p stwem jest spo tê go wa ny efekt de gra da cjiprze strze ni pu b li cz nej, wywo!any ju¿ wcze œ niej bra kiem in wes ty cji na sku tek spa d kudo cho dów z wy naj mu. De li mi na cja mie j skich ob sza rów kry zy so wych, ba da nia wstêp -ne przed pod jê ciem kro ków rewi tali zacy j nych wy ra Ÿ nie po ka zuj" zna cz nie pod wy ¿ -szo ne wska Ÿ ni ki bez ro bo cia, prze stê pczo œci, ubó stwa, li cz by osób ob jê tych po moc"spo!eczn" w ob sza rach œcis!ych, czê sto za by t ko wych cen trów miast9. Pe!na rewi ta li za -cja ta kich te re nów, ro zu mia na jako po le p sze nie wa run ków ¿y cia doty ch cza so wychmie sz ka ñ ców, a nie gen try fi ka cja – któ rej sku t kiem jest eli mi na cja grup nie zdo l nychdo po no sze nia ko sztów od no wy10, mu sia!aby obe j mo waæ ta k ¿e pro gram reha bi li ta cjispo!ecz nej i w pe!nym za kre sie wy da je siê trud nym do osi"gniê cia idea!em. „Efe ktemrewi ta li za cji po wi nien byæ d!ugo fa lo wy wzrost za trud nie nia i do cho dów mie sz ka ñ -ców, a ta k ¿e wzrost wa r to œci nie ru cho mo œci przy za pe w nie niu mo ¿ li wo œci refi nan so -wa nia nak!adów na rewi ta li za cjê11. Rze czy wi sta rewi ta li za cja nie mo¿e opie raæ siêwy!"cz nie na pro ce sach ryn ko wych. Do pe!nego jej prze pro wa dze nia ko nie cz ne jestpod jê cie de cy zji o, np. do to wa niu czyn szów, b"dŸ subwe ncjo no wa niu in wes ty cji pry -
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7 Por. Z. Zio bro wski, B. Do ma ñ ski, Rewi ta li za cja miast pol skich jako spo sób za cho wa nia dzie dzi c twamate ria l ne go i du cho we go oraz czyn nik zrów nowa ¿o ne go roz wo ju, s. 27.8 Sze rzej: An drzej Zbo ro wski, „Spo!ecz ny aspekt rewi ta li za cji” [w:] Rewi ta li za cja miast pol skich – dia -g no za, red. Z. Zio bro wski, W. Ja r cze wski, In sty tut Roz wo ju Miast, Kra ków 2010, se ria Rewi ta li za cja miastpol skich, t. 8, s. 70–76; W. Wa ñ ko wicz, Rewi ta li za cja i pla no wa nie prze strzen ne stref spo!ecz nie wy klu czo -nych, In sty tut Roz wo ju Miast, Kra ków 2011, s. 32–40.9 Przyk"ado wo dla Lu b li na dane UM wska zuj! na pra wie sie dmio kro t nie wiê ksze bez ro bo cie w sto sun kudo ca"ego mia sta, sie dmio kro t nie wiê cej no to wa nych prze stêpstw, czte ro kro t nie wiê kszy pro cent osób ob jê -tych opiek! spo"eczn!. UM Lu b lin „Pro gram rewi ta li za cji dla mia sta Lu b li na. A. Sta re Mia sto”. http://um.lu b -lin.eu/um/in dex.php?t=200&id=76573.10 A ta k ¿e rodz!ca siê w pol skich mia stach ten den cja do wy ku pu mie sz kañ bez pla nów za mie sz ka niaw nich (dla ce lów spe kula cy j nych lub z myœl! o przysz"ym po ko le niu). Z. Zio bro wski, B. Do ma ñ ski, Rewi ta -li za cja miast pol skich jako spo sób za cho wa nia dzie dzi c twa mate ria l ne go i du cho we go oraz czyn nik zrów -nowa ¿o ne go roz wo ju, s. 30, 27.11 Por. Z. Zio bro wski, B. Do ma ñ ski, Rewi ta li za cja miast pol skich jako spo sób za cho wa nia dzie dzi c twamate ria l ne go i du cho we go oraz czyn nik zrów nowa ¿o ne go roz wo ju, s. 29.



wa t nych. „Rewi ta li za cja – w pe!nym wy mia rze – sta no wi bo wiem in ter we ncjê w kapi -tali sty cz ny ry nek nie ru cho mo œci, re a li zo wan" w pu b li cz nym in te re sie roz wo jumia sta i po pra wy wa run ków ¿y cia mie sz ka ñ ców”12. Istotn" kwe sti" jest niew"tpli wieusta no wie nie od po wied nie go pra wo da w stwa, któ re za pod sta wê wsze l kich dzia!añrewi tali zacy j nych przy j mo wa!oby in te res pu b li cz ny13. God ny mi uwa gi s" na tym po -lu nie mie c kie do œwia d cze nia zdo by te w ra mach re a li za cji pro gra mu „Mia sto so cja l -ne”, w któ rym prze su niê to punkt ciê ¿ ko œci z czy sto fi zy cz nej od no wy bu dyn ków narzecz po li ty ki spo!ecz nej, za trud nie nia i kszta!ce nia14. W pro ce sach rewi ta li za cji pozame cha niz ma mi eko nomi cz ny mi, dzia!al no œci" ar chi te kto niczn", ur ba ni styczn",ogromn" rolê od gry wa czyn nik lu dz ki. Po zy ty w ne efe kty rewi ta li za cji nie za ist niej"bez w!aœci we go zaan ga ¿o wa nia cz!owie ka, nie ty l ko wy stê puj"cego w roli ini cja to ra,dzia!aj"cego z ra mie nia urzê du czy sa morz"du, ale prze de wszy stkim ad re sa ta – miesz -ka ñ ca rewa lory zo wa nej prze strze ni, któ ry po wi nien byæ pod mio tem i akty w nymbe ne fi cjen tem po dej mo wa nych dzia!añ15. Wspo mnia ny po wy ¿ej pro gram „Mia stoso cja l ne” lo kuj"c apa rat de cy zy j ny na te re nach ob jê tych pro gra mem wy mu sza po -niek"d akty wi za cjê spo!ecz no œci lo ka l nej, choæ nie daje naty ch mia sto wych, znacz"-cych efe któw spo!ecz nych. Przy czy nia siê do sto p nio wej po pra wy wa run ków ¿y cia,zaan ga ¿o wa nia pod mio tów pry wa t nych. I mo¿e ta po wo l na dro ga ku po sta wio ne muce lo wi jest najw!aœci wsza i daj"ca naj bar dziej d!ugo trwa!e, ca!oœcio we efe kty. D"¿e nie do szy b kie go, do ra Ÿ ne go efe ktu nie gwa ran tu je za sad ni cze go roz wo ju16.Ta k ¿e we Fran cji, na sku tek pro ble mów spo!ecz nych w!adze dosz!y do wnio sku,¿e s!u¿"cym do bru ogó!u prio ry te tem w za kre sie dzia!añ rewi tali zacy j nych jest uzy s -ka nie zró¿ ni co wa nia spo!ecz ne go w po szcze gó l nych dzie l ni cach17. W Wie l kiej Bry ta -nii me cha ni z mem prze ciw dzia!aj"cym roz pro sze niu doty ch cza so wych mie sz ka ñ cówpod czas pro ce sów rewi tali zacy j nych jest w!"cze nie w od bu do wê sub stan cji mie sz ka -nio wej to wa rzy stwa bu dow ni c twa spo!ecz ne go (ha u sing as so cia tions)18. Na to miastz pie r wszych ne ga ty w nych an gie l skich do œwia d czeñ na polu rewi ta li za cji œród mieœæwy ni ka, i¿ prio ry te tem po win no byæ za cho wa nie ich mie szka nio we go cha ra kte ru.
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12 Ta m ¿e, s. 30.13 Od po wied nia usta wa w pra wie nie mie c kim m.in. po zwo li"a obu do waæ pro ce sy rewi tali zacy j new os"ony so cja l ne dla mie sz ka ñ ców rewi tali zo wa nych te re nów (w szcze gó l no œci na je m ców). Sze rzej: Rewi ta -li za cja miast w Nie mczech, red. M. Bryx, A. Jada ch - Se pio"o, In sty tut Roz wo ju Miast, Kra ków 2009, se riaRewi ta li za cja miast pol skich, t. 3, s. 143.14 Por. Ta m ¿e, s. 143–147.15 Flo rian Zna nie cki wska zu je, i¿ mie sz ka ñ cy mia sta s! „do œwia d czaj!cymi i czyn ny mi pod mio ta mi”tworz!cymi na der skom p li ko wan! stru ktu rê spo"eczn!. Mia sto jest w sfe rze ich wspó l ne go do œwia d cze niai dzia"ania” An drzej Zbo ro wski, „Spo!ecz ny aspekt rewi ta li za cji”, [w:] Rewi ta li za cja miast pol skich – dia g no -za, red. Z. Zio bro wski, W. Ja r cze wski, In sty tut Roz wo ju Miast, Kra ków 2010, se ria Rewi ta li za cja miast pol -skich, t. 8, s. 65, za F. Zna nie cki: Mia sto w œwia do mo œci jego oby wa te li, Po znañ 1931.16 Por J. Pu r chla, „Hi sto ry cz ny krajo braz mie j ski”, [w:] Re ko men da cja UNESCO w spra wie hi sto rycz ne -go krajo bra zu mie j skie go. Wa r sza wa 2013, s. 12.17 Dzia"ania ta kie zna j duj! opa r cie w Usta wie o Ukie run ko wa niu i Pro gra mach na Rzecz Miast i Od no wyMiast (2003 r.) K. Ska l ski, Rewi ta li za cja we Fran cji zarz"dza nie prze kszta!ce nia mi ob sza rów kry zy so wychw mia stach, In sty tut Roz wo ju Miast, Kra ków 2009, se ria Rewi ta li za cja miast pol skich, t. 2, s. 63, 49.18 K. Go r czy ca, Rewi ta li za cja wg ty pów roz wi ja nych fun kcji, [w:] Rewi ta li za cja miast w Wie l kiej Bry ta -nii, red. R. Gu zik, In sty tut Roz wo ju Miast, Kra ków 2009, se ria Rewi ta li za cja miast pol skich, t. 1, s. 113.



„Wspó!cze s ne pro ce sy rewi ta li za cji cen trów miast bry ty j skich w wie lu przy pa d kachpro wadz" do po wro tu fun kcji mie sz ka nio wej, do reur ba ni za cji”19. Na stê pu je wy ra Ÿ ny od wrót od pie r wszej przed wo jen nej rewi tali zacy j nej kon ce pcji prze no sze nia miesz -ka ñ ców cen tra l nych dzie l nic do ob rze ¿ nych osie d li mie sz ka nio wych20. Na ne ga ty w ne efe kty osad ni c twa na ob rze ¿ach miast zwra ca te¿ uwa gê Eu ro pe j skaRada Ur ba ni stów ostrze gaj"c, i¿ Eu ro pie gro zi utra ta kla sy cz ne go cha ra kte ru mia stapo przez zast"pie nie go mie j skim „con ti nu um”21. Dla te go te¿ utrzy ma nie tra dycy j ne -go cha ra kte ru za mie sz ka!ych cen trów, jak i two rze nie sub stan cji mie sz ka nio wej nate re nach zde gra do wa nych zdaje siê byæ najw!aœciwszym kierunkiem strategii. Pol skie dzia!ania w za kre sie rewi ta li za cji cen trów miast nie za wsze ko rzy staj"z do œwia d czeñ bar dziej za awan so wa nych w tej dzie dzi nie kra jów Eu ro py. Jak czy ta -my przyk!ado wo w ra po r cie z pie r wszej dwu dzie stole t niej fazy rewi ta li za cji Sta re goMia sta w Lu b li nie – od no wio ne obie kty „udo stê p nia no no wym u¿yt ko w ni kom – naj -czê œciej in sty tu cjom kul tu ra l nym, ad mi ni stra cji, biu rom itp. – udzia! mie sz kañw zrewi tali zo wa nych obie ktach by! zni ko my. Wbrew pie r wo t nym za!o¿e niom pro -gra mu rewa lo ry za cji, cha ra kter Sta re go Mia sta co raz czê œciej po j mo wa no jako swo i -sty „skan sen hi sto ry cz ny”, bar dziej sty low" sce no gra fiê ni¿ ¿yj"cy or ga nizmmie j ski”22. Rewi ta li za cja miast w Pol sce w la tach dzie wiê æ dzie si"tych z ra cji nie wie l -kich nak!adów ogra ni cza!a siê czê sto do re mon tów po je dyn czych obie któw. Otwa r taw 2004 roku mo ¿ li woœæ po zy ska nia œro d ków uni j nych roz po czê!a szersz" ska lê ini cja -tyw, de li mi na cji ob sza rów kry zy so wych, two rze nia pro gra mów; choæ na dal nie jed no -krot nie sk!adaj" siê na nie je dy nie jed no stko we pro je kty23.Kwe sti" o wie le !atwiejsz" pod wzglê dem spo!ecz nym, a rów no cze œ nie nios"c"wie le ko rzy œci w za kre sie za cho wa nia dzie dzi c twa ar chi te ktu ry i te ch ni ki, uwie ñ -czon" nie jed no krot nie su kce sa mi jest rewi ta li za cja, chara ktery sty cz nych dla hi sto riii kultury miejsca, obiektów niezamieszka!ych.Dy na mi zuj!ca rola fun kcji han d lo wej Znacz"c" rolê w bu do wa niu at mo s fe ry tê t ni"cego ¿y ciem mia sta od gry waj"obie kty han d lo we. Sku t ki po li ty ki wzno sze nia wiel ko prze strzen nych ze spo!ów han -d lo wych na ob rze ¿ach miast znacz"co odbi!y siê na de ta li cz nym han d lu œród mie j -skim, poci"gaj"c za sob" prze ob ra ¿e nia na tu ry spo!ecz nej. Han del, sta no wi"cy je denz naj istot nie j szych czyn ni ków o¿y wie nia mie j skiej prze strze ni, œci"gn"! t!umy od wie -
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19 J. Wiêc"aw Mi ch nie wska, P. Trze pacz, Rewi ta li za cja cen trów miast, krajo braz mie j ski, [w:] Rewi ta li -za cja miast w Wie l kiej Bry ta nii, red. R. Gu zik, s. 101.20 N. Ca r mon, Three ge ne ra tions of ur ban re ne wal po li cies: ana ly sis and po li cy im p li ca tions, s. 145,147–148.21 Eu ro pe j ska Rada Ur ba ni stów: La No u vel le Cha r te d’Athenes 2003 – Nowa Ka r ta Ate ñ ska, Wi zja miastXXI w., Li z bo na 2003.22 Pro gram rewi ta li za cji dla Lu b li na A. Sta re Mia sto. 23 I. Herbst, A. Jada ch - Se pio"o, „Mo de le rewi ta li za cji miast w Pol sce” [w:] Rewi ta li za cja miast pol skich– dia g no za, red. Z. Zio bro wski, W. Ja r cze wski, In sty tut Roz wo ju Miast, Kra ków 2010, se ria Rewi ta li za cjamiast pol skich, t. 8, s. 225–226.



dzaj"cych do ga le rii hiper mar ke tów24. Efekt prze nie sie nia gre mia l nie u¿y t ko wa nychprze strze ni pu b li cz nych, poza prze strze nie œród mie j skie, spo tê go wa!o te¿ po sze rze -nie ich ofe r ty o pro po zy cje na tu ry wy da rzeñ kul tu ra l nych. Bar dzo wa ¿ ne z pun ktuwi dze nia dy na mi ki co dzien ne go ¿y cia mie j skie go s" wsze l kie ini cja ty wy „rewi ta li za -cji” tego aspe ktu ¿y cia mia sta. Za wzo rzec mo¿e pos!u¿yæ tu kon ce p cja rewi ta li za cjiHa fen ci ty25 – po po rto wych te re nów w Ha m bu r gu, któ re na sku tek zmian po li ty ki go -spo da r czej prze sta!y pe!niæ swoj" dawn" fun kcjê. Wœród za pla no wa nych tu trzy na stutra dy cy j nych kwa r ta!ów mie j skich o zde cy do wa nie zró¿ ni co wa nej stru ktu rze, jed ne -mu – maj"cemu sta no wiæ se r ce ca!ego uk!adu – na da no fun kcjê us!ugo wo- han d low".Ze wzglê du na obe c ne pro ce sy ryn ko we ca!y kwa r ta! han d lo wy po wie rzo no jed ne muin wes to ro wi, jed na k ¿e z za!o¿e niem, ¿e ty po wy hiper mar ket – zarz"dza ny przez jed -ne go me na d¿e ra – zo sta nie rozcz!on ko wa ny na po szcze gó l ne lo ka le w naj ni ¿ szychkon dy g na cjach za bu do wy mie sz ka nio wej26. Uk!ad taki wpi su je w obe c ne re a lia go -spo da r cze tra dy cyjn" za bu do wê miejsk", przy wra caj"c jej dy na mizm co dzien ne gofun kcjo no wa nia. Bar dzo po do b ny, wy ra Ÿ nie ju¿ dziœ wi do cz ny efekt prze ciw dzia!aj"cy od wro to wifun kcji han d lo wo -us!ugo wej ze œród mie œcia na ob rze ¿a mia sta ob ser wu je my w Po -zna niu27. Rewi ta li za cja Sta re go Bro wa ru (ryc. 1) – jako „Cen trum Han d lu, Sztu kii Bi z ne su”, dziê ki jego œci œle œród mie j skie mu28 po!o¿e niu i no wo cze s nej, ale ide a l nieko re spon duj"cej i wpi suj"cej siê w hi sto ry cz ny cha ra kter za bu do wy fo r mie wnios!aca!y ze spó! po zy ty w nych czyn ni ków kszta!tuj"cych dy na mi cz ny, œród mie j ski kli matza nie dba nej do nie da w na prze strze ni. Nie ty l ko za po bieg!a wy co fa niu, ale prze ciw nie spo wo do wa!a nap!yw fun kcji han d lo wej i kul tu ra l nej za rów no w ob rêb sa me go obiek tu jak i jego oto cze nie. Pro wadz"ca do nie go ul. Pó!wie j ska przy jê!a fun kcjê han d lo we gotra ktu pie sze go29. Na szcze góln" uwa gê zas!ugu je kul tu ra l na ofe r ta Bro wa ru30.Nie co inny cha ra kter ma sztan da ro wa !ódz ka re a li za cja rewi ta li za cji fa bry ki Izra e -la Po zna ñ skie go31, w któ rej rów nie¿, poza ofert" han d low", za pro pono wa no gamêus!ug kul tu ra l nych. Jed na k ¿e, ze wzglê du na po!o¿e nie i uk!ad archite ktonicz -no-urba nistycz ny, !ódz kie za!o¿e nie sta no wi od dzie l ny ko m p leks, le¿"cy wpra w dziew nie wie l kiej od leg!oœci od cen trum, ale nie wspó!tworz"cy zwa r tej tkan ki œród mie j -skich pie rzei. Mimo to od gry wa w mie œcie istotn" rolê, sta no wi"c wy ra zi ste od nie sie -
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24  Wa r to w tym mie j s cu ta k ¿e zwró ciæ uwa gê na fakt ukszta"to wa nia siê no we go ro zu mie nia po jê cia ga le -rii, któ ra co raz czê œciej ko ja rzy siê nie tyle z dzie dzin! sztu ki i ku l tu ry co han d lu. Zmia na ta mo¿e sta no wiæ pe -wien sym bol ogó l nych, wspó"cze s nych ten den cji ku l tu ro wych.25  Pod staw! przed siê w ziê cia jest wy"onio ny w kon ku r sie urba ni sty cz nym (1998) pro jekt au to r stwa Ke e -sa Chri stia an se/ASTOC.26  Sze rzej: Ple sz ko Anna, Pouk!ada ne mia sto Ha fen Ci ty nowa dzie l ni ca Ha m bu r ga, A&B 1/2009. 27  Przy oka zji kon fe ren cji zwi!za nej te ma ty cz nie z ku l tur! i re wi ta li zacj! nie mo ¿ na po min!æ na sze go ro -dzi me go, sztan da ro we go, na gro dzo ne go li cz ny mi wyró ¿ nie nia mi pro je ktu. Arch. Piotr Bare"ko wski, Prze -mys"aw Bor ko wicz.28  W ob rê bie osie d la Sta re Mia sto, dzie l ni cy Pie ka ry.29  Fakt ten zu bo ¿y" z ko lei dy na mi kê fun kcjo no wa nia za byt ko we go ryn ku mia sta.30  Poza ofert! han d low! mamy tu m.in. re sta u ra cje, ka wia r nie, te atr, salê kon ce r tow!, wnê trza wy sta -wien ni cze, sale ki no we, klu by mu zy cz ne. Bro war jest mie j s cem li cz nych wy da rzeñ kul tu ra l nych: kon ce r tów,wa r szta tów, wy staw.31  Proj. Je a na Ma r ca Pi vó ta, Sud Ar chi tects, Vi r gi le&Sto ne.



nie do jego prze mys!owej hi sto rii, przy wra caj"c ¿y cie za by t ko wym za bu do wa niomnaj wiê kszej nie gdyœ fa bry ki kali sko-ma zowiec kie go okrê gu prze mys!owe go32. 

Naj wiê ksze na Œl"sku cen trum hand lowo- rozry wko we Si le sia City Cen ter sta no -wi"ce ta k ¿e owoc rewi ta li za cji te re nu po ko pa l ni Go twald33 wpi su je siê na to miastw nurt kre o wa nia nie za le ¿ nych od prze strze ni œród mie j skich cen trów han d lo wych.Tu od nie sie nie do hi sto rii za uwa ¿a l ne jest je dy nie dziê ki po zo sta wio nej wie ¿y szy bu„Je rzy” i dwóm nie wie l kim poko pa l nia nym budynkom przeznaczonym na biuradyrekcji i ka p li cê.
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Ryc. 1. Poznañ, Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu Stary Browar (fot. s. A. Szmurawiñska, 2013)

32  Bu do wa 1872–1892, arch. Hi la ry Ma je wski.33  In wes ty cjê prze pro wa dzo no w ra mach „Pro gra mu Rewi ta li za cji Mia sta Ka to wi ce” 2004. W pro je kcieza cho wa no je dy nie dwa poko pa l nia ne bu dyn ki, spo œród któ rych je den zaad ap to wa no na po trze by dy re kcjicen trum, dru gi prze zna czo no na ka p li cê pw. Pa tron ki gó r ni ków œw. Bar ba ry. Sym bol cen trum sta no wi wpi sa -na do re je stru za by t ków wie ¿a szy bu kopa l nia ne go „Je rzy”.



W stro nê na uki i edu kacjiŒledz"c hi sto riê dzia!añ rewi tali zacy j nych w po szcze gó l nych kra jach euro pe j skich zna j du je my li cz ne przyk!ady ad ap ta cji obie któw po prze mys!owych, a na wet po wo j -sko wych na cele edu ka cy j ne i na uko we. Wa r to wspo mnieæ cho cia ¿ by nie mie c kiprzyk!ad ka m pu su naj wiê ksze go obe c nie lo ka l ne go uni wer sy te tu tech ni cz ne go w za -bu do wa niach ko m p le ksu Ha u t p twerk Carl Ze iss w Je nie, z au la mi wyk!ado wy mi zor -gani zowa ny mi na kry tych dzie dzi ñ cach fa bry ki34. Cie ka wym ro dzi mym przyk!adem uda nej rewi ta li za cji po prze mys!owe go obie ktuna cele na uki i edu ka cji jest ad ap ta cja opu sto sza!ych od wrze œ nia 1999, za by t ko wychza bu do wañ poko pa l nia nych35 na Cen trum Edu ka cji i Bi z ne su „Nowe Gli wi ce”(ryc. 2) Przez wie le lat mia sto wita!o wje ¿ d¿aj"cych doñ z po!ud nia, œwiadcz"cymio da w nej re no mie in sty tu cji, ale po pa daj"cymi w ru i nê ce gla ny mi bu dyn ka mi ko pa l -nia nej ce cho w ni i ma szy no w ni. Obe c nie z odbu do wa ne go obie ktu ko rzy staj" stu den -ci Wy ¿szej Gli wi c kiej Szko!y Przed siê bior czo œci, Poli te ch ni ki Œl"skiej oraz s!ucha cze Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku. Swo je lo ka le maj" tu 44 fi r my za trud niaj"ce pra wie900 osób. Prze niós! siê tu ta k ¿e od dzia! Od lew ni c twa Arty sty cz ne go Gli wi c kie go Mu -ze um. W obie kcie za pla no wa no ta k ¿e za ple cze kon fe ren cyj ne. Prze strzeñ poko pal -nia ne go ko m p le ksu wyko rzy sty wa na jest te¿ na cele wy da rzeñ kul tu ra l nych:kon ce r ty, wy da rze nia ple ne ro we – zwi"zana z cha ra kte rem re gio nu prze mys!owe go– In du stria da, czy za ko rze nio ne w tra dy cji aka de mi c kiej – Igry. Ku l tu ra przestrze ni, ku l tu ra „w” prze strze niZupe!nie in nym, nie ty po wym na wie lu p!asz czy z nach przyk!adem „rewi ta li za cji”w ro zu mie niu przy wró ce nia ¿y ciu36 – jest dzia!al noœæ gli wi c kiej Fun da cji Od bu do wyTe a tru Mie j skie go. Przy pa dek o tyle cie ka wy, ¿e sta no wi ini cja ty wê od doln", jest wy -ni kiem zaan ga ¿o wa nia lo ka l nej spo!ecz no œci37. Zbu do wa ny w 1890 roku te atr w okre -sie dwu dzie sto le cia miê dzy wo jen nego by! naj wiê kszym te a trem Gó r ne go Œl"skaz wi do w ni" licz"c" pra wie 900 miejsc38. Nie zni sz czo ny prze trwa! wo j nê a¿ do 1944roku, kie dy to stan"! w p!omie niach pod pa lo ny przez ¿o!nie rzy Ar mii Cze r wo nej.Do szczê t nie wy pa lo ny przez piê æ dzie si"t lat sta! w fo r mie nieza bez pie czo nej ru i ny.Do strze ¿e nie po ten cja!u bu dyn ku i zaan ga ¿o wa nie osób, któ rym los zna mie ni te go
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34  Sze rzej: Rewi ta li za cja miast w Nie mczech, red. M. Bryx, A. Jada ch - Se pio"o, In sty tut Roz wo ju Miast,Kra ków 2009, se ria Rewi ta li za cja miast pol skich, t. 3. s. 138.35  Bu do wa 1910–1913, arch. Emil i Ge org Zil l mann.36  We wszy stkich, sze r szych i wê ¿ szych de fi ni cjach rewi ta li za cji, po ja wia siê odwo"anie do ety molo gicz -ne go zna cze nia te r mi nu: przy wró ce nia do ¿y cia, o¿y wie nia (re+vita). Wy rzy ko wska Ma"go rza ta: Rewi ta li za -cja za by t ków i prze strze ni, pu b li cz nych. Wy bra ne przyk"ady, Qu art Nr 2(8)/2008, s. 46.37  Fun da cja po wsta"a w 1994 z ini cja ty wy i dziê ki sta ra niom Ewy Strze l czyk pe"ni!cej wów czas fun kcjêdy re kto ra Mie j skie go Oœro d ka Ku l tu ry w Gli wi cach.38  Bu dy nek Te a tru Mie j skie go Vi c to ria wraz z przy le gaj!cym do mem Vi c to ria i na ro ¿ na ka mie nic! sta -no wi" ko m p leks kul tura l no -us"ugo wy, poza sal! te a traln! mie œci"o siê tu pie r wsze gli wi c kie kino Grand, wy -stê py dawa" ka ba ret Va rie te, us"ugi œwia d czy"y ka wia r nia Vi kto ria, ba sen p"ywa cki, re sta u ra cja, wy ¿sze piê tra mie œci"y lu ksu so we mie sz ka nia. Przez pe wien okres mia"o tu swo je sale wyk"ado we ta k ¿e Gli wi c kie Kon ser -wa to rium.



obie ktu hi sto rii nie by! obo jê t ny do pro wa dzi!o w 1996 roku do otwa r cia Ruin dla da l -szej „s!u¿by ku l tu rze”. Z fun du szy Fun da cji prze pro wa dzo no nie zbêd ne re mon ty,oczy sz cze nia i za bez pie cze nia39. Po wsta!a uni ka l na sce na o nie zwyk!ym su ro wym kli -ma cie40. Na jej de skach wyst"pi!o od tej pory wie lu naj znako mi t szych pol skich akto -rów41. Od by waj" siê tu li cz ne przed sta wie nia mie j s co wych i go œcin nych ze spo!ów,rea li zo wa na jest tu co ro cz nie zna cz na czêœæ pro gra mu Gli wi c kich Spo t kañ Te a tra l -nych. Obe c nie „Ru i ny” sta no wi" jedn" ze scen Gli wi c kie go Te a tru Mu zy cz ne go, któ -ry spra wu je nad nimi pie czê. W miê dzy cza sie po wsta!y pro je kty od bu do wy Te a truMie j skie go, z za cho wa niem su ro we go kli ma tu zruj no wa ne go wnê trza. Mimo, i¿
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Ryc. 2. Cen trum Edu ka cji i Bi z ne su Nowe Gli wi ce (fot. au to rka, 2013)

39  Zgod nie z da ny mi przed sta wio ny mi przez Fun da cjê Od bu do wy Te a tru Mie j skie go w Gli wi cach przedudo stê p nie niem obie ktu m.in. wy ko na no eks per ty zy sta nu tech ni cz ne go bu dyn ku i wa run ków grun to wychjego po sa do wie nia, od gru zo wa no, oczy sz czo no, usu niê to gro¿!ce za wa le niem ele men ty kon stru kcy j ne,za mkniê to obiekt przez wsta wie nie drzwi oraz okien i za bez pie czo no przed w"ama nia mi, na pra wio no pod"ogê wi do w ni i sce nê, wpro wa dzo no oœwie t le nie, za bez pie cze nia prze ciw po¿a ro we, wy po sa ¿o no salê wi do wi s -kow! w krzes"a i nag"oœ nie nie, wy bu do wa no i wy po sa ¿o no gar de ro bê. W na stê p nych la tach w ra mach naj -istot nie j szych prac przy bu dyn ku na pra wio no i wy ko na no ka na li za cjê, dre na¿ i izo la cjê prze ciwwi l go ciow!oraz re mont da chu.40  W pocz!tkach dzia"al no œci Ruin w ciep"e i ch"od nie jsze wie czo ry, z ra cji bra ku fo y er, at mo s fe rê kul -tura l ne go wy da rze nia po tê go wa"o wspó l ne ocze ki wa nie na otwa r cie drzwi w t"umie pragn!cych zaj!æ pie r w -sze mie j s ca na nie nume ro wa nych dre w nia nych "awach, zast!pio nych pó Ÿ niej rów nie¿ nie nume rowa ny mikrzes"ami. 41  Na g"ów nej stro nie Fun da cji wid nia"y ich s"owa wy ra ¿aj!ce szcze gó l ne uz na nie dla tego mie j s ca. „Uni -ka to we wnê trze o ma gi cz nym kli ma cie” Grze gorz Tu r nau, „Mie j s ce wprost stwo rzo ne po to, aby tu graæ” Ja d -wi ga Janko wska - Cie œlak, „Wa sze Ru i ny in spi ruj!, s! przy ja z ne sztu ce” Kry sty na Jan da.



obiekt nie do cze ka! siê je sz cze ich re a li za cji te mat sta le po wra ca a Ru i ny42, jako uni ka -to we tego typu mie j s ce sta le sta no wi" przed miot ¿y we go zain tere so wa nia i prze strzeñcie ka wych wy da rzeñ kul tu ra l nych. Mimo, i¿ rewi ta li za cja w zna cze niu archite kto -nicz no-plani stycz nym nie jest je sz cze za ko ñ czo na, to jej za sad ni czy cel przy wró ce niaobie ktu ¿y ciu zo sta! zrea li zo wa ny wy!"cz nie dziê ki zaan ga ¿o wa niu lo ka l nej spo!ecz -no œci, z fi nan sów Fun da cji i jej da r czy ñ ców. Zain tere so wa nie ru i na mi te a tru wpi su jesiê w ogóln" ten den cjê do ce nia nia po ten cja!u ni sz czej"cych obie któw hi sto ry cz -nych43. Ich atu tem jest mo ¿ li woœæ wy kre o wa nia nie ty po wej prze strze ni o od rê b nymchara ktery sty cz nym kli ma cie. Wa r to œci ku l tu ro we mog" sta no wiæ bo dziec i za czynpro ce sów rewi ta li za cji. Ana li zy wy ni ków rewi ta li za cji cen trów miast bry ty j skichwska zuj", ¿e naj czê œciej sto so wan" obe c nie te ch nik" rewi ta li za cji jest re sta u ra cja kul -tu ra l na, zgod nie z któr" wpro wa dzo na fun k cja ku l tu ry de ter mi nu je roz wój akty w no -œci s!u¿"cej rewi ta li za cji spo!ecz nej i eko no mi cz nej mia sta44.Od au to rki – w!tek z hi sto riiO tym jak wa ¿ ne zna cze nie dla to ¿ sa mo œci na ro du czy re gio nu maj" za by t ki ar chi -te ktu ry œwia d czyæ mo¿e cho cia ¿ by ska la od bu do wy na szej sto li cy z wo jen nychzgliszcz w kszta!cie, jaki nada!a jej hi sto ria. Jako zwie ñ cze nie przyk!adów przed sta -wio nych w ni nie j szym szki cu au to rka pra g nie po dzie liæ siê pe w nym w"tkiem hi sto riiw!as ne go zgro ma dze nia. Za nim po jê cie rewi ta li za cji wesz!o do co dzien ne go jê zy kaur ba ni stów, wie le lat przed po wsta niem ja kie goko l wiek pro gra mu rewi tali zacyj ne go,nied!ugo po od zy ska niu przez Pol skê nie pod leg!oœci po stu dwu dzie stu la tach nie wo -li Za!o¿y cie l ka Zgro ma dze nia Sióstr Ur szu la nek SJK œw. Ur szu la Le dó cho wska pod -czas jed ne go z od czy tów pro pa guj"cych dzia!al noœæ po wstaj"cej ro dzi ny za kon nejotrzy ma!a pro po zy cjê, o któ rej sama wspo mi na: „Po od czy cie oto czy li mnie: re ktorko œcio!a kla szto r ne go i pa nie zie mian ki z proœb", pro po zycj", by œmy objê!y kla sztorpodo mini ka ñ ski w Sie ra dzu, któ ry ju¿ czê œcio wo jest ruin" i co raz bar dziej ni sz cze je(…) Wszy stko gro zi ruin", a jed nak ta kie to !adne, kru ¿ gan ki œli cz ne mimo ru j na cji,wi ry darz za pu sz czo ny, ale to wszy stko prze ma wia do du szy i se r ca... Obesz!yœmy ca!ydom – ru i na, ru i na, a prze cie¿ ci"gnie mnie tak bar dzo, i¿ oœwia d czy!am pa niom, ¿emgo to wa wzi"æ ten kla sztor i odre sta u ro waæ”. Nie stan"! na prze szko dzie fakt bra kugro sza przy du szy. Fun du sze na od bu do wê po cho dzi!y z kwe sty po dwo rach die ce zjioraz dzia!al no œci otwo rzo ne go w tym celu w kla szto r nych po mie sz cze niach wa r szta tu tka c kie go. Je dy nym za ple czem, poza Bo¿" Opa trz no œci", by!o co raz sze r sze gro no od -da nych, sko rych do pra cy sióstr. Wie le prac re mon to wych, mu ra r skich, nie mówi"co o czy sz cze niu klasztoru, zgromadzenie wykona!o w!asnymi si!ami. Zapa! w trosceo o dzy ska nie i zachowanie dziedzictwa duchowego i kulturowego podnosz"cej siê
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42  Wpi sa ne do re je stru za by t ków jako obiekt w sty lu XIX- wie cz ne go hi sto ry z mu.43  Por. Rewi ta li za cja miast w Nie mczech, red. M. Bryx, A. Jada ch - Se pio"o, In sty tut Roz wo ju Miast, Kra -ków 2009, se ria Rewi ta li za cja miast pol skich, t. 3. s. 139.44  J. Wiêc"aw- Mi ch nie wska, P. Trze pacz, „Rewi ta li za cja cen trów miast, krajo braz mie j ski”, [w:] Rewi -ta li za cja miast w Wie l kiej Bry ta nii, red. R. Gu zik, In sty tut Roz wo ju Miast, Kra ków 2009, se ria Rewi ta li za cjamiast pol skich, t. 1, s. 103.



z gru zów ojczyzny by! przewodnim motywem tej nieformalnej, a przecie¿ jaknajbardziej realnej rewitalizacji.

Pod su mo wa nieW obe cnym œwie cie, gdy mia sta za mie sz ku je ponad po!owa lud no œci œwia ta,a w nie któ rych kra jach wska Ÿ nik ur ba ni za cji do cho dzi na wet do 90 pro cent, tro skao ja koœæ prze strze ni mie j skiej do ty czy co raz sze r szych krê gów osób i bez po œred niowp!ywa na ja koœæ ich ¿y cia. Sto p nio we kszta!to wa nie co raz le p sze go wi ze run ku mia -sta, cho æ by po przez pro ce sy este ty za cji, przy czy niaj"c siê do zwiê ksze nia atra kcy j no -œci mie j s ca w po œred ni spo sób po win no wp!ywaæ ta k ¿e na roz wój kul tu ra l nyi eko no mi cz ny za mie sz kuj"cej go spo!ecz no œci. Po zy ty w ne efe kty dzia!añ rewi tali -zacy j nych, po dej mo wa nych prze de wszy stkim w ob sza rach kry zy so wych, maj" bez -po œred nie zna cze nie dla ca!ego mia sta i re gio nu. Przy ich pla no wa niu ko nie cz ne jestjed nak usta wo we czy pro gra mo we za bez pie cze nie so cja l ne spo!ecz no œci za mie sz ku -j"cej pod le gaj"ce rewi ta li za cji ob sza ry. Ró ¿ no rod noœæ form dzia!añ wy ni ka z bo ga c -twa dzie dzi c twa cha ra kte ry zuj"cego mie j s ce, dla te go w two rze niu rewi tali zacy j nychpro gra mów wa ¿ na jest umie jê t noœæ do strze ¿e nia jego wa r to œci, mie js co we go dzie dzi c -twa, zna jo moœæ jego hi sto rii. Gwa rancj" su kce su jest tra f ne okre œle nie no wej fun kcjipo zba wio ne go swej hi sto ry cz nej roli obie ktu. Wy ko rzy sta nie spe cy fi ki mie j s ca mo¿eprzy czy niæ siê do wzro stu jego efe kty w no œci eko no mi cz nej. Ogromn" rolê w pro ce sierewi ta li za cji od gry wa czyn nik lu dz ki za rów no ini cja to ra, jak i ad re sa ta prze pro wa -dza nych prze kszta!ceñ, któ ry za wsze po wi nien wy stê po waæ w roli pod mio tu.
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Ryc. 3. Re sta u ra cja kla szto ru w Sie ra dzu (fot. ze zbio rów ar chi wum sióstr ur szu la nek)



Sum ma ry The importance of revitalization in the protectionand development of the cultural values of the cityThe pa per ana ly zes dif fe rent exa m p les and di ve r se ways and me t hods of plan nedin ter ven tion for the re ge ne ra tion of di stres sed city are as in con ne c tion with the so cial and eco no mic pro blems. Au t hor po ints up the va lue of care abo ut ar chi tec tu ral andcu l tu ral he ri ta ge and pri ma ri ly abo ut the tow n spe op le, who sho uld be the mainbe ne fi cia ry of all in ter ven tions; shows off that ba sing on les sons le a r ned from thepre ce ding ex pe rien ces of our European neighbors we can make our own projects.Ke y words: ur ban re ne wal, cu l tu ral he ri ta ge, ar chi tec tu ral he ri ta ge, revi ta li za tion.
Bi b lio gra fia [1] Jo nas K., Ja r cze wski W., Wa ñ ko wicz W., Mo del rewi ta li za cji miast, In sty tut Roz wo juMiast, Kra ków 2010, se ria Rewi ta li za cja miast pol skich, t. 10. [2] Lo rens P., Rewi ta li za cja miast. Pla no wa nie i re a li za cja. Wydz. Ar chi te ktu ry Poli te ch ni kiGda ñ skiej, Gdañsk 2010. [3] Ska l ski K., Rewi ta li za cja we Fran cji zarz!dza nie prze kszta"ce nia mi ob sza rów kry zy so -wych w mia stach, In sty tut Roz wo ju Miast, Kra ków 2009, se ria Rewi ta li za cja miastpol skich, t. 2. [4] Prze strzen ne aspe kty rewi ta li za cji. Œró d mie œcia, blo ko wi ska, te re ny po prze mys"owe,po ko le jo we i po wo j sko we, red. W. Ja r cze wski, In sty tut Roz wo ju Miast, Kra ków 2009,se ria Rewi ta li za cja miast pol skich, t. 4. [5] Rewi ta li za cja miast pol skich – dia g no za, red. Z. Zio bro wski, W. Ja r cze wski, In sty tutRoz wo ju Miast, Kra ków 2010, se ria Rewi ta li za cja miast pol skich, t. 8. [6] Rewi ta li za cja miast w Nie mczech, red. M. Bryx, A. Jada ch - Se pio!o, In sty tut Roz wo juMiast, Kra ków 2009, se ria Rewi ta li za cja miast pol skich, t. 3. [7] Rewi ta li za cja miast w Wie l kiej Bry ta nii, red. R. Gu zik, In sty tut Roz wo ju Miast, Kra ków2009, se ria Rewi ta li za cja miast pol skich, t. 1. [8] Wa ñ ko wicz W., Rewi ta li za cja i pla no wa nie prze strzen ne stref spo"ecz nie wy klu czo -nych, In sty tut Roz wo ju Miast, Kra ków 2011. [9] Wy rzy ko wska M., Rewi ta li za cja za by t ków i prze strze ni pu b li cz nych. Wy bra ne przy -k"ady, Qu art Nr 2(8)/2008[10] Za la si ñ ska K., Za le ce nia do tycz!ce wdro ¿e nia pra wo da w stwa UNESCO do pol skie goporz!dku pra wne go, Pol ski Ko mi tet do spraw UNESCO, Wa r sza wa 2013.[11] Zio bro wski Z., Do ma ñ ski B., Rewi ta li za cja miast pol skich jako spo sób za cho wa niadzie dzi c twa mate ria l ne go i du cho we go oraz czyn nik zrów nowa ¿o ne go roz wo ju. In sty -tut Roz wo ju Miast, Kra ków 2010, se ria Rewi ta li za cja miast pol skich, pod su mo wa niepro je ktu.

76 Anna Tejszerska



Ar ty ku"y[12] Ca r mon N., Three ge ne ra tions of ur ban re ne wal po li cies: ana ly sis and po li cy im p li ca -tions, Ge o fo rum, s. 145–158.[13] Ple sz ko A., Pouk"ada ne mia sto Ha fen Ci ty nowa dzie l ni ca Ha m bu r ga, A&B 1/2009. Do ku men ty[14] Re ko men da cja UNESCO w spra wie hi sto rycz ne go krajo bra zu mie j skie go, Pol ski Ko -mi tet do spraw UNESCO, Wa r sza wa 2013.[15] Za!o¿e nia do usta wy o roz wo ju miast i rewi ta li za cji przy go to wa ne przez Ze spó! Eks per -tów Zwi"zku Miast Pol skich i Œl"skie go Zwi"zku gmin i po wia tów.[16] Zin te gro wa ny Pro gram Od no wy i Roz wo ju Œró d mie œcia Po zna nia na lata 2014–2030.Stro ny in ter ne to we[17] http://www.po znan.pl/mim/s8a/zintegrowany- program-odno wy-i-rozwoju- srodmies cia- pozna nia-na - la ta-2013-2030,p,1025,25278.html (do stêp 10.2013)[18] http://um.lu b lin.eu/um/in dex.php?t=200&id=76573 (do stêp 10.2013)[19] http://www.scien ce di rect.com/scien ce/jo u r nal/00167185/30/2 (do stêp 7.10.2013)[20] http://www.kla sztor - sie radz.pl/ (do stêp 10.2013)[21] http://irm.kra kow.pl/up lo a dU ser/file/II_2_Se sja%20ple na r na_Rewi ta li za cja%20zde gra-do wa nych %20te re now %20po prze mysl/16_Gu mien ny_Nowe_Gli wi ce.pdf (do stêp10.2013).[22] www.zmp.po znan.pl/aktu al no s ci/do wnlo ad/file_id/3519/aid/323.html (do stêp 10.2013).
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Do ro ta Wej chert -Ga j czyk

Sztu ka pa trze nia.Nowe wa r to œci edu ka cji ar ty sty cz neji prze strzen nej
…siedz!, patrz!, spogl!daj!, ob se r wuj!, gapi! siê– a ka ¿ dy ina czej, ka ¿ dy wi dzi coœ in ne go„Prze strzeñ wokó! nas” – Ka zi mierz Wej chertW dzi sie j szych cza sach by zdaæ eg za min koñcz"cy gi mna zjum, b"dŸ eg za min doj -rza!oœci, trze ba czy taæ ze zro zu mie niem. To zna czy po sia daæ od po wied ni za sób po jêæ,sze ro ko ro zu mia nych za gad nieñ, s!ów u¿y tych, by móc zin ter pre to waæ tekst, czê stotrud ny, na pi sa ny dla profe sjo na li stów, b"dŸ o cha ra kte rze popu larno -nau ko wym. Za -tem czêœæ pro ce su edu ka cji skie ro wa na zo sta je na ro zu mie nie ota czaj"cego œwia tai ko mu ni ka cjê z nim, a ta k ¿e umie jê t noœæ roz ró ¿ nia nia form prze ka zu, od re po r ta ¿u,przez notatki prasowe, eseje, nowele, opowiadania i wiele innych form literackich.Myœl"c o rewi ta li za cji i ku l tu rze prze strze ni na le ¿y po sta wiæ klu czo we py ta nie o u -mie jê t noœæ pa trze nia. Czy zo sta li œmy przy go to wa ni w pro ce sie na szej edu ka cji do pa -trze nia? Pa ra fra zuj"c czy ta nie ze zro zu mie niem na pa trze nie ze zro zu mie niem, wa r tozadaæ parê pytañ na temat procesu edukacji.! Czy umie jê t noœæ pa trze nia mo ¿ na roz wi jaæ?! Czy jest to za gad nie nie jed no ra zo we czy pro ces, któ ry na le ¿y uw z glêd niæ na szcze -b lach edu ka cji?! Od ja kie go wie ku mo ¿ na mó wiæ o pa trze niu ze zro zu mie niem?! Czy mo ¿ na siê tego na uczyæ?! Czy wa r to?! Co mo ¿ na zy skaæ patrz"c ze zro zu mie niem?! Jaki ma zwi"zek rewi ta li za cja ze sztuk" pa trze nia?Od po wie dzi na po sta wio ne py ta nia staj" siê mo ¿ li we przez wie lop!asz czy z no wedo œwia d cze nie i wy kszta!ce nie – ar chi te kta, ar ty sty pla sty ka, na uczy cie la, wy cho wa w -cy m!od zie ¿y, wyk!ado w cy, ale ta k ¿e ro dzi ca. Do œwia d cze nia zdo by te w cza sie pro wa -dze nia za jêæ pla sty cz nych z dzie æ mi w wie ku przed szko l nym sta!y siê pod staw" doszu ka nia od po wie dzi na py ta nie cze go uczyæ, jak i po co? Wpro wa dzo ny au to r ski po -mys! pro gra mu edu kacy j ne go o na zwie „Zmy œl ne rêce” ba zo wa! na nie zmien nychi pod sta wo wych wa r to œciach sztu ki. Pro gram na pi sa ny wspó l nie z pe da go giem, dy rek -to rem przed szko la nr 349 „Ba r ce lon ka” w Wa r sza wie, Pani" Bo ¿en" Mie l nik i zo sta!



na gro dzo ny gran tem edu ka cy j nym. By! rea li zo wa ny przez wie le lat, ciesz"c siê apro -bat" nie ty l ko dzie ci, ucze st nicz"cych w za jê ciach, ale ta k ¿e na uczy cie li przed szko laoraz ro dzi ców.„Zmy œl ne rêce” to pro gram na pi sa ny w opa r ciu o wa r to œci sztu ki, ta kie jak ko m -po zy cja, li nia, ba r wa, œwiat!o, bry!a, prze strzeñ, fa ktu ra, czas. Opa r cie siê o te wa r to œci daje mo ¿ li woœæ edu ka cji na wszy stkich szcze b lach od przed szko la, przez szko!ê pod -sta wow", gi mna zjum, li ce um, a na wet wy ¿sze ucze l nie.Uni we r sa lizm jê zy ka sztu ki jest mo ¿ li wy w od bio rze przez wszy stkich, ty l ko w ró¿ -ny spo sób. Pra ca z ma lu cha mi opie ra siê na do œwia d cze niu zja wisk, za ba wie, któ rauczy. Za sto so wa ne me to dy edu ka cji bêd" ba zo waæ na do œwia d cze niu i jego poli senso -rycz no œci. Wie lo zmys!owe do œwia d cze nie jest naj lepsz" z me tod po bu dza nia umys!udzie cka, umys!u otwa r te go, któ ry nie ma je sz cze ogra ni czeñ szko l nych.Wie lo zmys!owoœæ w edu ka cji dzie ckaOd po wie dzi na po sta wio ne py ta nia w tej gru pie wie ko wej, wy daj" siê byæ pro ste.Dzie ci mo ¿ na i trze ba uczyæ pa trze nia. Przez „pa trze nie” wie lo ma zmys!ami. Przezdo œwia d cze nie !"cze nia wra ¿eñ wzro ko wych z do ty kiem, sma kiem, za pa chem. Do -œwia d cze niem pod czas za ba wy jest do ty ka nie stru ktu ry gu mo we go bo i ska, któ reutwo rzo ne z two rzy wa sztu cz ne go, w fo r mie dro b nych, zle pio nych ze sob" ku lek, jestp!asz czyzn" o zró¿ ni co wa nej fa ktu rze. Ma okre œlo ny ko lor i !atwo na grze wa siê ods!oñca. Ina czej „wi dzi my” œcia nê wy mu ro wan" z ce gie!, po!"czo nych chro po wat"spo in", w któ rej mo ¿ na wy czuæ po szcze gó l ne ceg!y, g!ad kie i szo r stkie. Œcia na ciep!aw le t ni dzieñ, do ty ka na dzie ciê cy mi pa l ca mi, po sze rza iloœæ do œwia d czeñ wzro ko -wych o do tyk. Tra wa, do ty ka na wy da je siê byæ za ska kuj"ca. Po zo r nie miêk ka przyg!aska niu, oka zu je siê nie zwy kle ostra, o ko ñ cach, któ re k!uj" w d!onie. Jej ko lor, aleta k ¿e za pach, po mie sza ny z za pa chem zie mi, przy w"cha niu, po sze rza pa le tê do œwia d -czeñ zmys!owych. Pra ca z dzie æ mi opie ra siê wiêc o ob se r wa cje. By coœ zaob se r wo waæ trze ba to naj -pierw wy od rê b niæ z oto cze nia, ja k by wyj"æ, po tem sku piæ na tym uwa gê. Poli senso ry cz -noœæ wy da je siê zna ko mi tym na rzê dziem w za ba wie, by do œwia d czyæ ja kie goœ obie ktu.Po!o¿o ny na d!oni je sien ny liœæ, zo sta! naj pierw zna le zio ny w ogro dzie, a wiêc wy -bra ny z góry li œci, by po tem wy su szo ny sta ran nie, sta! siê obie ktem wa r tym ogl"da -nia, w"cha nia, a na wet sma ko wa nia. Liœæ na d!oni sta jê siê nie zwyk!ym do œwiad-cze niem je sie ni. Jego ko lor, stru ktu ra, fa ktu ra, za pach, de li ka t noœæ jest pod da wa nawni kli wej ob se r wa cji, budz"c po dziw. Na stê p nym do œwia d cze niem w pra cy z dzie æ mi jest ko lor. Ro zu mia ny sze ro ko,ko lor zmie niaj"cy ca!e oto cze nie, tworz"cy na strój, ko lor któ ry wp!ywa na wygl"dprzed mio tów, prze strze ni i lu dzi. Ko lor ten two rzy od mien ny od co dzien ne go œwiat.Przyk!adem na ta kie od dzia!ywa nie jest „Ró ¿o wy œwiat” bu do wa ny z po moc", np.wo a lu, sza la, któ ry two rzy filtr, przez któ ry mo ¿ na ob se r wo waæ œwiat. Ko lor i na strójs" sk!ad ni ka mi za jêæ pod tytu!em „Sza ry dzieñ”. Wpro wa dze niem do tego wa r szta tujest wygl"da nie przez okno, w sza ry, zi mo wy dzieñ i opi sy wa niem s!owa mi tego co wi -
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daæ. Do œwia d cze nie po ka zu je cza sem, ¿e cho cia¿ „nic nie wi daæ”, to dzie ci u¿y waj"wy ob ra Ÿ ni, nie skrê po wa nej ni czym. Na py ta nie co wi daæ, pada od po wiedŸ: mg!ê i nicwiê cej. A wte dy, dzie ci tworz" nie zwyk!e ob ra zy z w!as nej wy ob ra Ÿ ni. Dzia!aniempla sty cz nym jest two rze nie sza re go ko lo ru, pe!nego nie zwyk!ych od cie ni i ukry tychza nim opo wie œci. Za chwy ciæ siê ko lo rem, pa trzeæ ze zdu mie niem, zafa s cy no waæ siêtak, by za trzy maæ w za chwy cie na chwi lê po wie trze. Tak po tra fi" w!aœ nie dzie ci.Dzie ci patrz", np. ocza ro wa ni ko lo ra mi, na pa ski bibu!y po!o¿o ne na ko la nach na -uczy cie l ki. Wi do cz na jest ra doœæ two rze nia. To ko le j ny ele ment edu ka cy j ny. Nie -skrê po wa na, au ten ty cz na ra doœæ dzia!añ pla sty cz nych wzbo ga ca ja koœæ pa trze nia.Po nie wa¿ pa trze nie jest pro ce sem ci"g!ym, jest ob se r wacj" przed mio tów, form, ko lo -rów, w cza sie i prze strze ni, jest wnikliw" obserwacj" wzbogacan" o doznania innychzmys!ów. Staje siê dominuj"c" wartoœci" w trakcie tworzenia, jak równie¿ patrzeniana innych, wspó!tworz"cych. Pa trze nie to rów nie¿ ogl"da nie, oce nia nie, przygl"da nie siê go to wym pra com. Ra -doœæ two rze nia i pro ces pa trze nia u dzie ci sta je siê ca!oœci". Te dwa czyn ni ki wza je m -nie siê prze ni kaj" i uzupe!niaj".Two rzyæ mo ¿ na coœ z ni cze go, na przyk!ad ma!e prze strzen ne fo r my. Pan Ku le cz ka,to ko m po zy cja czê œcio wo prze strzen na, wy ko na na na ka r t ce pa pie ru z u¿y ciem ga ze ty.Ga ze ty pod da nej wsze la kie mu ba da niu przez do œwia d cze nie, w"cha nie, gnie ce nie, roz -dzie ra nie, sze le sz cze nie z nas!uchi wa niem. Re zu l ta tem jest ma!a, wy ko na na z ga ze ty,ku le czka na kle jo na na ka r tkê. Ale ra doœæ two rze nia, zy sku je na wa r to œci z chwil" na da -nia imie nia obie kto wi. Tak wiêc to Pan Ku le czka, bo ha ter dzie ciê cych ksi"¿ek. Ma!afo r ma, nie wie l ki stwo rzo ny przez wy ob ra Ÿ niê œwiat.

Bu do wa nie prze strze ni, jej trój wy mia ro woœæ, sta je siê !atwa do zi lu stro wa nia w za -ba wie z dzie æ mi. Prze strzeñ mo ¿ na zbu do waæ z roz ci"gniê tej miê dzy nimi w!ócz ki,któ ra !"czy, a jed no cze œ nie od dzie la dzie ci. Two rze nie ma!ych prze strze ni, ja k byoczek sie ci jest una o cz nie niem trój wymia ro wo œci, ale ta k ¿e po bu dze niem wy ob ra Ÿ ni,która odczytuje przestrzennoœæ prawie nieistniej"c". Nie zwy kle cen nym do œwia d cze niem w pra cy z dzie æ mi staj" siê za jê cia ple ne ro we.To w!aœ nie p!asz czy z na tra wy, ta ras, œcie ¿ ka, mo¿e po bu dzaæ wy ob ra Ÿ niê dzie cka,stwa rzaj"c nowe mo ¿ li wo œci ob se r wa cji œwia ta. Mo ¿ na na wet mó wiæ o two rze niu
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Ryc. 1. Pan Ku le czka Ryc. 2. Prze strzen na sieæ



œwia ta, o stwa rza niu no wych jego cech, wzbo ga ca niu o nowe wa r to œci, czy po zo sta wia -niu w nim swo je go œla du. Stwa rzaæ œwia tyDe li ka t na li nia ci"g!a, o ró ¿ no rod nej fo r mie, ry so wa na kred" na ta ra sie, ilu stru jeprost" za le ¿ noœæ – cz!owie ka do prze strze ni. Sza ry, obo jê t ny w ko lo ry sty ce ta ras, sta jesiê prze strze ni" w!asn", z d!ug" drog" na ry so wan" mo zo l nie na ko la nach przez dzie c ko.Jed nak na wet tak d!uga li nia, trud na i mêcz"ca do wy ko na nia, nie ko ñ czy siê na gle z ko ñ cem ta ra su. In tui cy j nie prze strzeñ te¿ nie ko ñ czy siê w œwia do mo œci dzie cka.Ona roz po œcie ra siê da lej, a ma!y ry so w nik spro wa dza swoj" li niê po scho dach a¿ dogra ni cy tra wy. Tam li nia za trzy mu je siê w zgo dzie z na tur". Dzie c ko w za chwy cie,z po zio mu tra wy mo¿e zo ba czyæ ca!" swoj" li niê, d!ugo œci ki l ku na stu me trów, któ raos woi!a prze strzeñ, by tak piê k nie wnikn"æ w tra wê. To do œwia d cze nie po ka zu je si!êspon tani cz ne go dzia!ania, moc tworzenia. W two rze niu za dañ prze strzen nych ko nie cz ny jest czyn nik cza su. Tak jak w do -œwia d cze niu ru chu w prze strze ni, czas wy da je siê wspó!twórc" no wych prze ¿yæ. Mo ¿ -na za ry zy ko waæ stwier dze nie, któ re stoi u pod staw sztu ki no wo cze s nej. Cza so -prze strzeñ jest wa r to œci", któ ra daje nowe mo ¿ li wo œci kre o wa nia, od cho dzi od szta m -py, mo men ta mi sku piaj"c siê je dy nie, na do zna niach w cza sie i prze strze ni. Za da niaple ne ro we na te mat czaso prze strze strze ni mog" byæ bar dzo pro ste. Wy sta r czy tro chêpa sków kre pi ny, umie jê t noœæ przy cze pia nia ich wzd!u¿, np. pnia drze wa i czas naobse r wo wa nie, czas po trze b ny do pa trze nia i prze ¿y cia emo cji. Czas, w któ rym mo ¿ na do znaæ za chwy tu, ocza ro wa nia. Cza so prze strzeñ mo¿e byæ weso!a, dy na mi cz na, nie -zwy kle ba r w na, mo¿e two rzyæ nowe od mien ne œwia ty.  Do œwia d cze nie pra cy z dzie æ mi jest nie zwy kle cie ka we. Mo ¿ na za trzy maæ siê nachwi lê ra zem z nimi i spo j rzeæ bar dzo uwa ¿ nie. Mo ¿ na ogl"daæ po raz pie r wszy. Mo ¿ -na za chwy ciæ siê wi do kiem, cie szyæ siê sam" umie jê t no œci" wi dze nia. Mo ¿ na ule gaæuro ko wi chwi li, pod daæ siê na stro jo wi, mo ¿ na pa trzeæ ja s no i ra do œ nie, W sztu ce jestta kie po wie dze nie: by zostaæ prawdziwym artyst", trzeba patrzeæ oczami dziecka.Pro fe sor Wej chert w ksi"¿ce „Prze strzeñ wokó! nas” po œwiê ci! je den roz dzia!prze strze ni dzie ciê cej. Roz dzia! roz po czy na zdjê cie dzie ci id"cych ze szko!y przez pla -cyk no we go mia sta Ty chy. Ilu stra cjê opa trzo no pod pi sem, a w za sa dzie py ta niem:„Ja kie wspo mnie nia o prze strze ni dzie ci ñ stwa za cho waj" te dzie ci?” To w!aœ niewspo mnie nia, za pa miê ta ne ob ra zy dzie ci ñ stwa i lat szko l nych, bêd" in try go wa!y pro -fe so ra w jego roz wa ¿a niach na te mat prze strze ni. Pro fe sor pi sze „Mo ¿ na s"dziæ, ¿ejedn" z dróg do oce ny, jak cz!owiek od bie ra prze strzeñ, w któ rej to czy!o siê ¿y cie, jestpo zna nie wspo mnieñ, do ta r cie do ob ra zów zare je stro wa nych w jego pa miê ci i wy -wnio sko wa nie dla cze go wie le z nich za tar!o siê, za tra ci!o swo je kon tu ry, a one zo sta!yza trzy ma ne jako ostre, wyraŸne, podbudowane ró¿nymi g!osami, zapachami, pe!nedetali i pozornie niewa¿nych drobiazgów”.Ba da nie prze strze ni dzie ci ñ stwa mog!o od by waæ siê na ob ra zach ry sun ków stu -den c kich wy ko ny wa nych w ra mach przed mio tu ele men ty ko m po zy cji urba ni sty cz nej.
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Na kla u zu rach stu den ci ry so wa li prze strzeñ dzie ci ñ stwa, a ana li za ry sun ków po ka zy -wa!a ró ¿ no rod ne i sze ro kie ro zu mie nie te ma tu. Ry sun ki mo ¿ na pod daæ porz"dko wa -niu w pe w ne ka te go rie.– Prze strzeñ o ni skim ho ry zon cie wzro ku. Œwiat wi dzia ny od do!u, czê œcio wo nie -do stê p ny, nie zwy kle du¿y, od leg!y i dzi wa cz nie zde for mo wa ny. Obcy œwiat do -ros!ych.– Prze strzeñ emo cjo na l na, cie m na, stra sz na prze strzeñ za ok nem, pod sto!em, pe!na stra chu, sa mo tno œci, czê sto ocze ki wa na.Mo¿e to byæ prze strzeñ we wnê trz na domu czy mie sz ka nia, ale cie m na bez œwiat!a,budz"ca lêk.– Prze strzeñ da le ka, nie przy je m na, zbyt du¿a by mog!a byæ zro zu mia na, prze strzeñmia sta, ha!asu, skle pów. Za ska kuj"ca ru chem, ha!asem, ilo œci" lu dzi. Budz"ca lêki i chêæ po wro tu do domu.– Prze strzeñ w!asna, ma!a, os wo jo na. Ogra ni czo na prze gro da mi o ma!ej ska li, prze -strzeñ za baw, w!as ne go œwia ta wy ob ra Ÿ ni.– Prze strzeñ za baw z ró wieœ ni ka mi. Czê sto spon ta ni cz na zro bio na z ni cze go. Ze sta -rych de sek, opon sa mo cho do wych, na pla cu bu do wy, przy ogro mnych ka!u¿ach.Prze strzeñ wol no œci dzie ci ñ stwa.– Prze strzeñ szko l na, we wnê trz na, uporz"dko wa na, wype!niona na ka za mi i za ka za -mi oraz ta ze w nê trz na, z prze rwa mi, bie ga niem, le kcja mi na dwo rze. Mo tyw pod -wór ka, ku m p li, za pa miê ta nych de ta li, ale prze de wszy stkim re la cji ró wie œ ni czych.„W pra cach stu den c kich mo tyw pod wó rza zapa miê ta ne go na za wsze, po wra ca czê -sto i to ze szcze gó!ami bar dzo dok!ad nie od twa rza ny mi, a wiêc ta ki mi, któ re odegra!ywa¿n" rolê”.A da lej pro fe sor Wej chert pi sze: „W wie lu ry sun kach wi daæ wy ra Ÿ nie, ¿e wewspo mnie niu jako prze strzeñ okre œla siê pu stkê miê dzy ogra ni cze nia mi… Prze strzeñ za wart" miê dzy mu ra mi ota czaj"cymi pod wó rze do oko!a”. Stu den ci na ry so wa liogromn" iloœæ ry sun ków, któ re zbie ra ne przez parê lat sta!y siê ma te ria!em ana li zy do ksi"¿ki. Co cie ka we, wœród tych ry sun ków nie ma ani jed ne go, któ ry po ka zy wa!byplac za baw, wybe to no wa ny, wy po sa ¿o ny w ty po we urz"dze nia. Za pa miê ta ne zo sta!yprze strze nie miê dzy blo ka mi, nie uporz"dko wa ne, daj"ce wie le miejsc do nie zwyk -!ych za baw. I da lej o za pa miê ta nej prze strze ni au tor pi sze: „W zapa miê ty wa niu prze -strze ni przez dzie ci, ol brzy mi", a sa dzê, ¿e nie do ce nian" rolê gra jej prze ¿y wa nie podopiek" ro dzi ców, czy w przy pa d ku ch!opców – pod opiek" oj ców, je œli po mog" oni od -kryæ coœ dot"d nie zna ne go, coœ na gra ni cy œwia ta na le¿"cego lub prze zna czo ne go dlado ros!ych”. A wiêc œwiat, prze strzeñ dzie cka wi dzia na jego oczy ma, ale pod opiek", w po czu ciu bli sko œci fi zy cz nej i psy chi cz nej. Œwiat zo ba czo ny, os wo jo ny, jed no cze œ nie wspó l ny– mój i mamy, nie zwyk!y, stra sz ny ale zna ny, mój i taty. Wspó l ne wi dze nie, roz po zna -wa nie, wspó!two rze nie w ob ra zach pa miê ci, po zwa la po tem z po moc" opo wie œcidoros!ych na odtwarzanie i wspominanie. Pod su mo wuj"c sztu kê pa trze nia jako sztu kê wi dze nia ze zro zu mie niem w ka te go -rii dzie c ko, mo ¿ na za pi saæ takie wnioski: 
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! Do œwia d cze nie prze strze ni po win no byæ poli sen sory cz ne.! Pa trze nie wy ma ga za trzy ma nia.! Czas w do œwia d cze niach prze strzen nych bie g nie swo im te m pem.! Obe cnoœæ do ros!ych daje po czu cie bez pie cze ñ stwa, tworz"c re la cje wspó!prze ¿y wa nia.! Two rze nie œwia tów wy ob ra Ÿ ni jest mo ¿ li we przy za sto so wa niu za sa dy, two rzyæcoœ z ni cze go.! Naj wa¿ nie j sza jest ra doœæ two rze nia.! Spon ta ni cz noœæ i roz mach, daj" po czu cie wol no œci, bez kon se k wen cji ubru dze niaczy na wet zni sz cze nia ubrañ. Dzie ci s! albo czy ste, albo szczê œli we. ! Byæ z dzie c kiem to ba wiæ siê z nim jak dzie c ko.Edu ka cja szko l naNa stê p ny etap edu ka cji to szko!a, prze strzeñ le piej ro zu mia na, trój wy mia ro wa,o z!o¿o nych re la cjach przed mio tów, œwiat!a itd. W dzi sie j szych cza sach to rów nie¿prze strzeñ wir tu a l na, któ ra bê dzie to wa rzy szyæ dzie ciom, a pó Ÿ niej do ros!ym przezca!e ¿y cie. Mo¿e na wet zaw!adn"æ nimi bez re szty, tworz"c ob ra zy nie ist niej"ce, re la -cje, któ re s" fi kcy j ne, kre uj"c sa mo œwia do moœæ, a na wet samo rea li za cjê. Prze strzeñwir tu a l na wy da je siê byæ wie l kim za gro ¿e niem wspó!cze s no œci. Tym bar dziej wa r tozwró ciæ uwa gê na roz wi ja nie spo strze gaw czo œci, na wni kliw" ob se r wa cjê, na two rze -nie i zapa miê ty wa nie re a l ne go œwia ta. Mo¿e w tym bar dzo po móc po bu dze nie sztu kipa trze nia, przez ze staw ró ¿ no rod nych æwi czeñ ry sun ko wych, do tycz"cych, np. prze -mie sz cza nia siê po szko le i za pi sy wa nia w fo r mie sche ma tu dro gi prze j œcia, np. odwej œcia do sali gi mna sty cz nej. Umie jê t noœæ opa no wa nia ry sun ku jako pla nu, w fo r -mie upro sz czo nej, po zwo li na na ry so wa nie dro gi z domu do szko!y. Æwi cze nie topo ka zu je sto pieñ œwia do mo œci prze mie sz cza nia siê po przez tkan kê miejsk", czy pod -miejsk", umie jê t noœæ obse r wo wa nia i zapa miê ty wa nia cie ka wych miejsc czy obie k -tów. Zwró ce nie uwa gi na de ta le archi tekto ni cz ne, mi ja ne uk!ady urba ni sty cz ne, czyko lo ry sty kê i ko le j noœæ sta cji me tra. Za da nie jest trud ne i !atwe jed no cze œ nie. Wy ko -na ne przez ucz niów bez przy go to wa nia, po ka zu je ró¿n" wra ¿ li woœæ m!odych od bio r -ców prze strze ni. Po wtó rzo ne po raz dru gi uczy, jak i na co pa trzeæ, jak za pi saæprze strzen noœæ, by ry su nek by! zro zu mia!y i komunikatywny. Pro fe sor Wej chert prze pro wa dzi wszy wie le ta kich æwi czeñ pi sze: „In te re suj"cespo strze ¿e nia mo ¿ na zna leŸæ w ry sun kach przed sta wiaj"cych dro gê z domu do szko!yi z po wro tem. W li cz nych ry sun kach te dwie dro gi s" wy ra Ÿ nie roz dzie lo ne. Doszko!y jak naj pro œciej – po szko le spa ce rem obok atra kcy j nych pun któw lub przezzna cz nie cie ka wsze prze strze nie. Wie lu ucz niów – sta no wi" wiê kszoœæ mie sz kaj"cychw osie d lach – wê dru je do po bli skiej szko!y przez wnê trza blo ko we, na skró ty, drog"zupe!nie przypadkow", nudn", pozbawion" jakiegokolwiek uroku”. Ucz nio wie szko!y, w któ rej pro wa dzê le kcje sztu ki maj" trud no œci w od twa rza niuz pa miê ci swo jej dro gi z domu do szko!y. Czê sto od wo ¿e ni przez ro dzi ców,poch!oniê ci gra niem na ko mór kach lub do sy pia niem w wy god nych sa mo cho dach,nie zwra caj" uwa gi na ota czaj"cy ich œwiat, wy daj" siê byæ nieza inte reso wa ni nim.
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Cza sem nie po tra fi" na wet po wie dzieæ z ja kiej stro ny Wa r sza wy, z ja kie go kie run kuœwia ta, zd"¿aj" do szko!y zlo kali zo wa nej na Ur sy no wie. Najwiêcej zapamiêtuj"uczniowie przemieszczaj"cy siê pieszo.To w!aœ nie oni wy szu kuj" w pa miê ci chara ktery sty cz ne de ta le, ta kie jak da szekob ro œ niê ty wi no roœl", p!ot z mi!ym bia!ym psem w bu dzie za nim, za pach pie ka r niz ciep!ymi bu!kami. Oprócz za pa miê ta nia ele men tów prze strzen nych, id"cy pie szomaj" wiê cej cza su, wiêksz" !atwoœæ obse r wo wa nia, co mo¿e tworzyæ u nich wiêksz"wra¿liwoœæ.Pod su mo wuj"c æwi cze nie „Moja dro ga z domu do szko!y”, wa r to zwró ciæ uwa gêna sam bu dy nek szko l ny. Ten za pa miê ta ny przez stu den tów to naj czê œciej bu dy nekli ce um, o ce chach indy widu a l nych. „Sta ra buda”, w sta rym bu dyn ku, czê sto ob da rzo -ny imie niem s!aw ne go pa tro na. Z ko lei wy ko na ne z ucz nia mi æwi cze nie „po rtretmo jej szko!y” ma za za da nie sku piæ ich uwa gê na de ta lu archi tekto ni cz nym chara k -tery sty cz nym dla bu dyn ku. Kszta!t okna, scho dy wej œcio we, drzwi pro wadz"ce nabo i sko, da szek nad wej œciem, tworz" po rtret szko!y. Æwi cze nie uczy wni kli wej ob se r -wa cji, uœwia da mia kszta!ty, ko lo ry, daje mo ¿ li woœæ zo ba cze nia prze strze ni do tej pory nie za uwa ¿al nych.Pod su mo wuj"c prze strzeñ lat szko l nych, w od bio rze stu den tów i ucz niów mo ¿ nasiê po ku siæ o na stê puj"ce wnioski:– Wa ¿ nym kry te rium po win no staæ siê kszta!to wa nie dróg doj œcia do szko!y jakoatra kcy j nych, pe!nych ró ¿ no rod nych do znañ. – Kon takt ze œwia tem do ros!ym, z ¿y ciem mia sta wp!ywa na roz wój wra ¿ li wo œcii wy o bra Ÿ ni.– Szko!a po win na byæ te re nem do stê p nym z wie lu kie run ków, by nie mu sia!y po -wsta waæ przys!owio we „dziu ry w p!ocie”.– Bu dy nek szko l ny po wi nien byæ zapa miê tywa l ny, o ce chach indy widu a l nych i wy -ró ¿ niaj"cej go ko lo ry sty ce. Me to da pra cyW pro ce sie ucze nia, jak pa trzeæ ze zro zu mie niem wa¿n" spraw" jest wy bór me to dy,jak" siê pra cu je. Naj lepsz" z nich jest me to da wa r szta to wa. Ta fo r ma pra cy akty wi -zuj"cej do dzia!ania, spra w dza siê naj le piej za rów no w pra cy z dzie æ mi, jak i do ros!ymi. Wa r sztat po le ga na po sta wie niu za da nia do re a li za cji, czê sto w fo r mie has!a, b"dŸpy ta nia, od po wied nie go po dzia!u na gru py, za pro pono wa nia ma te ria!ów i form wy ra -zu arty sty cz ne go oraz po zo sta wie niu cza su do re a li za cji. Fo r ma ta zna ko mi cie akty -wi zu je ucze st ni ków, tworz"c miê dzy nimi in ter akcje, wy!ania li de rów i wspó!pra -co w ni ków. Czê sto daje pole do po pi su ucz niom czy stu den tom, dla któ rych inne fo r -my wy po wie dzi s" trud ne. Po wy ko na nej pra cy gru py po win ny do ko naæ pre zen ta cji,z opi sem kon ce pcji i fo r my re a li za cji. Wa r sztat ko ñ czy wspó l na dys ku sja, pod su mo -wuj"ca osi"gniê te re zu l ta ty. Jed nak nie one s" w pra cy wa r szta to wej naj wa¿ nie j sze.Wa ¿ nie j szy jest pro ces, przez jaki prze chodz" ucze st ni cy, ra doœæ two rze nia, umie jê t -noœæ do ga da nia siê i wspó!pra cy z cz!onkami grupy.
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Wa r sztat jest to wiêc dia log z prze strze ni", lu dŸ mi, za da nia mi i form" prze ka za nia.Za jê cia pro wa dzo ne me tod" wa r szta tow":– ucz" pa trze nia na: sie bie, na wspó!ucze st ni ka za jêæ oraz na rolê jak" siê wy bie ra;– ucz" akce p to wa nia dru gie go cz!owie ka, tak by móc z nim wspó!pra co waæ i wspó!-two rzyæ;– ucz" sztu ki two rze nia, przy wy ko rzy sta niu wra ¿ li wo œci, oso bo wo œci i do œwia d czeñ w!as nych;– ucz" sztu ki po dej mo wa nia de cy zji i odpo wie dzial no œci za nie;– ucz" sztu ki s!ucha nia in nych bez oce nia nia i po rów na nia;– ucz" pra wid!owych re la cji prze strzen nych w wy ko ny wa niu ró ¿ nych za dañ naogra ni czo nej prze strze ni.„Wi dzieæ wiê cej to ro zu mieæ wiê cej to two rzyæ piê k no”Park Su per kil len w Ko pen ha dze to od po wiedŸ na du cha cza sów, pocz"tku XXIwie ku, w od kry wa niu po ten cja!u ku l tu ro wej ró¿ no rod no œci. W Ar chi te ktu rze, któ rapre zen tu je ten obiekt jako jed ne go z la u re a tów na gro dy Mie sa van der Rohe czy ta my„ten pro jekt trud no na zwaæ piê k nym, nie do ko ñ ca jest on rów nie¿ zro zu mia!y… Jego idea i spo sób or ga ni za cji s! fascynuj!ce i wyznaczaj! absolutnie now! drogê”.

Pro jekt do ty czy jed nej z za nie dba nych dzie l nic Ko pen ha gi za mie szki wa nej przez60 mnie j szo œci et ni cz nych. Jego ce lem by!o stwo rze nie wspó l nej prze strze ni, któ raod po wia da!aby po trze bom mie sz ka ñ ców. „Su per kil len to pró ba stwo rze nia wie -low"tko we go zna ku, uka za nia z!o¿o no œci dzie dzi c twa, to bu do wa nie uni ka l nej, no -
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wej prze strze ni ab so lu t nie od pocz"tku, a jed nak w opa r ciu o za cho wan" przezmie sz ka ñ ców pa miêæ in nych od leg!ych prze strze ni” czy ta my w Ar chi te ktu rze. Mamy wiêc do czy nie nia z now" form" prze strze ni. Prze strze ni dia lo gu miê dzyau to ra mi – ar chi te kta mi, ur ba ni sta mi, pro je ktan ta mi zie le ni, ar ty sta mi – a lu dŸ mi,ich tra dy cja mi, od mien ny mi gu sta mi, od mien nym ro zu mie niem przestrzeni i o cze -kiwa nia mi wobec niej.Park Su per kil len to w za sa dzie ja k by park roz ry w ki, o si l nych ko lo rach, sym bo -lach, przed mio tach ze bra nych z ró ¿ nych stron œwia ta; jest to ro dzaj re a li za cji tym cza -so wej na teraz, na potrzeby chwili. Patrz"c na ca!e przed siê w ziê cie, ma siê wra ¿e nie ja k by to by! wa r sztat prze pro wa -dzo ny w ska li mia sta. Wa r sztat, akty wi zuj"cy mie sz ka ñ ców do roz mów, ale ta k ¿edzia!añ, wy bo ru wa ¿ nych sym bo li – przed mio tów przy wie zio nych z ich od leg!ychkra jów. To sztu ka pa trze nia, osi"gniê ta przez w!adze pro je ktan tów i u¿yt ko w ni ków,wspó!tworz"cych wspóln" prze strzeñ. Rewi ta li za cja tej prze strze ni odby!a siê na po -zio mie spo!ecz nym, edu ka cy j nym w opa r ciu o sztu kê pa trze nia ze zro zu mie niem.Sta no wi zna ko mi ty przyk!ad szerokiego patrzenia na cz!owieka, w przestrzeni dlaniego ukszta!towanej. Sum ma ryArt of lo o king. The new va lue of art edu ca tion and spa tialThis ar ti c le pre sents a pro blem of revi ta li sa tion of spa ce in a very spe ci fic way. The au t hor of it, te a cher and ar chi tec tu re sug gests to start from edu ca tio nal le vel. Tote ach how to see, how to ob se r ve spa ce aro und us with un de r stan ding. How to cre a tespa tial ima gi na tion, spa tial ob se r va tion, spa tial sen si ti vi ty. That pro cess sho uld besta red from the chi l d ho od, from edu ca tion on the very first le vel, even in kin dergar den. Sho uld be pu r su ed du ring scho ol un til hi g hest edu ca tion. Ano t her veryim po r tant pro blem is how to te ach chi l dren, te e na ger and ma tu res. The an swer co uldbe ac ti va ting wor ks hop pro cess. The end of ar ti c le the au t hor pre sents a veryin te re sting exa m p le of such cre a ti vi ty at the town ba c k gro und. Is the exa m p le ofSu per kil len park in Co pen ha gen. Ke y words: se e ing with un de r stan ding, spa tial edu ca tion, mul ti - le vel, ac ti va tion,dia lo gi cal city. Bibliografia[1] Wej chert K., Prze strzeñ wokó! nas. FIBAK NOMA PRESS, Ka to wi ce 1993.[2] Wej chert K., Ele men ty Ko m po zy cji Urba ni sty cz nej. Wyd. Ar ka dy, Wa r sza wa 2008.[3] Ar chi te ktu ra, „A kie dy Pol ska Na gro da Mie sa van der Rohe”, 08/2013/227.[4] Wa r ner P., Baw siê i ucz przed szko la ku. Wyd. Li ber, Wa r sza wa 2006.[5] Vo pel K.V., Gry i za ba wy in ter akcy j ne dla dzie ci i m!od zie ¿y. Jed noœæ, Kie l ce 2009,czêœæ 1–4.
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Ag nie sz ka Sta rzyk

Przestrzeñ jako stymulator rozwoju dziecistarszych – studium potrzeb i ograniczeñ
Pro blem kszta!to wa nia prze strze ni z myœl" o m!odych od bio r cach nie na le ¿y dono wych kwe stii po dej mo wa nych we wspó!cze s nych ba da niach. Nie mniej ana li za œro -do wi ska zbu do wa ne go, jego cech fi zy cz nych i nie fi zy cz nych, ni g dy nie bê dzie pro ce -sem sko ñ czo nym. Jest to zja wi sko ci"g!e, wy ma gaj"ce ci"g!ych ba dañ sta nuist niej"cego i ten den cji roz wo jo wych, ana li zy po trzeb do ra Ÿ nych, ale i przysz!ych.Tak okre œlo ny pro blem ba da w czy nie ma sko ñ czo nej fo r mu!y, ca!y czas siê roz sze rza,pod le ga ci"g!ym prze defi nio wa niom1. Au to rka ba da nia mi objê!a prze strzeñ w od bio rze dzie ci sta r szych, po nie wa¿ w jejoce nie ich po trze by i ocze ki wa nia w pro ce sie kszta!to wa nia prze strze ni s" mar gina -lizo wa ne. Kon su l ta cje spo!ecz ne rza d ko obe j muj" tê gru pê wie kow", a ich po stu la tynie s" pod da ne ana li zie na rów ni z in ny mi. Ce lem opra co wa nia jest pró ba zde fi nio wa -nia pro ble mu post rze ga nia przez dzie ci sta r sze prze strze ni co dzien nej jako atra kcy j -nej, za chê caj"cej do czyn ne go ucze st ni c twa. Dla po trzeb ni nie j szej pu b li ka cji przezza wa r te w ty tu le okre œle nie „dzie ci sta r sze” na le ¿y ro zu mieæ gru pê wie kow" 10–14lat2, zgod nie z aktu a l nym podzia!em edu ka cy j nym uczêszczaj"c" do klas 4–6 szko!ypodstawowej oraz rozpoczynaj"c" naukê gimnazjaln". Za sto so wa no me to dy ba dañ nie zbêd ne do zde fi nio wa nia pro ble mu na uko we go,jako wyj œcio we go dla da l szych opra co wañ, a w efe kcie wska za nia wytycznych wdro ¿e -nio wych: – me to da ana li zy kry ty cz nej, – me to da ob se r wa cji bez in ter we ncji, – me to da wy wia du swo bod ne go, – me to da in tui cy j na opa r ta na oso bi s tych do œwia d cze niach au to rki. Me to da in tui cy j na by!a pod staw" do pod jê cia ba dañ na uko wych nad pro ble mem.Pod staw" wnio sków by!y ba da nia em pi ry cz ne, ze szcze gó l nym uw z glêd nie niem ma -te ria!u ba da w cze go po zy ska ne go me tod" wy wia du swo bod ne go. Eks per ta mi/info r -ma to ra mi byli m!odzi lu dzie, zró¿ ni co wa ni p!cio wo, w wie ku 10–15 lat, czy li bêd"cyw ba da nym okre sie ¿y cia lub we wcze s nej fa zie ko le j ne go. Wy!"czo ne z ba da nia zo -
1 Sta rzyk A., Przy ja z na prze strzeñ pu b li cz na – stu dium cech fi zy cz nych i nie fi zy cz nych. Pro blem ucze st -ni c twa osób ma!ole t nich, [w:] Zarz!dza nie i Edu ka cja nr 90. Wy daw ni c two Szko"y Wy ¿szej im. Bo g da na Ja ñ -skie go, Wa r sza wa 2013, s. 159–172.2 Bior!c pod uwa gê akce le ra cjê roz wo ju au to rka przy jê"a po dzia": dzie ci najm"od sze – 0–3 lat, dzie cim"od sze – 3–6 lat, dzie ci œred nie – 6–10 lat, dzie ci sta r sze – 10–14 lat.



sta!y oso by do ros!e oraz m!od zie¿ po 15. roku ¿y cia, uz naj"c ¿e ich od po wie dzi z dys -tan su cza so we go mog" byæ nie obie kty w ne, ana li zo wa ne po przez pó Ÿ nie j szedo œwia d cze nia ¿y cio we. Au to rka nie przy go to wa!a skate gory zo wa nych py tañ.Pos!ugi wa!a siê wcze œ niej przy goto wa ny mi dys po zy cja mi do wy wia du w po sta ci lu Ÿ -no sfo r mu!owa nych pro ble mów. Ba da nie aran ¿o wa ne by!o w kie run ku na tu ra l -nej/swo bod nej roz mo wy, ela sty cz nie roz sze rzaj"c pro blem w za le ¿ no œci od od po wie- dzi. Tak za!o¿o na i wdro ¿o na w tra kcie ba dañ re la cja po miê dzy au tork"/ba daczk"a dzie c kiem/info r ma to rem wp!ynê!a po zy ty w nie na ich efe kty w noœæ.Ka ¿ dy do ros!y cz!owiek do œwia d czy! by cia dzie c kiem. By cia dzie c kiem nie ty l kookre œla ne go wie kiem, ale rów nie¿ ku l tu ro wo. Za tem z jed nej stro ny by cie dzie c kiemjest do œwia d cze niem indy widu a l nym, a z dru giej jako czê œci okreœlonej wspólnotykulturowej.Ka ¿ da z faz ¿y cia two rzy od rêbn" rze czy wi stoœæ nios"c" spe cy fi cz ne za da nia roz -wo jo we, chara ktery sty cz ne do œwia d cze nia, ko rzy œci, ale i pro ble my. We wcze œ nie j -szych epo kach w wiê kszo œci ku l tur ko le j ne eta py by!y wyod rê b nio ne po przezce re mo nia!y prze cho dze nia z jed ne go okre su cy klu ¿y cio we go do na stê p ne go3.Wspó!cze œ nie w wiê kszo œci przy pa d ków gra ni ce te s" p!ynne, obok czyn ni ków ku l tu -ro wych uza le ¿ nio ne od œro do wi sko wych, ge ne ty cz nych, p!cio wych czy kli ma ty cz -nych. Dla ce lów ni nie j szej pu b li ka cji tra ktuj"c pro blem psy cho spo!ecz ny po wie rz chow -nie, nie zag!êbiaj"c siê w ob sze r ne ba da nia przed mio tu, mo ¿ na scha rakte ry zo waæ tenetap ¿y cia po trzeb" akce p ta cji w gru pie ró wie œ ni czej, cie ka wo œci" dot"d po zo staj"cego poza za siê giem œwia ta, du¿" po trzeb" nie zale ¿ no œci czy od czu ciem „do ros!oœci”.Wi"¿e siê z tym rów nie¿ zmia na s!ow ni c twa, dzie c ko sta r sze nie idzie „ba wiæ siê” ale„spo t kaæ z ko le ga mi/ko le ¿an ka mi”. S!owo „za ba wa” w od czu ciu tej gru py wie ko wej,jak wy ni ka z ob se r wa cji au to rki, ma wy dŸwiêk pe jo ra tyw ny. Dla te go ju¿ na eta pieroz mo wy/roz wa ¿añ przy j muj"c niew!aœciwe nazewnictwo mo¿na wykluczyæ z dia lo -gu, nie maj"c tego œwiadomoœci, dzieci starsze.W opra co wa niu wyod rê b nio no dwie pod sta wo we czê œci: stu dium pro ble mu orazstu dium przypadku. Stu dium pro ble muZ wie lu ba dañ oraz pra ktyk archite ktoniczno -urbani stycz nych wy ni ka, ¿e prze -strzeñ maj"ca byæ post rze ga na jako przy ja z na, win na byæ przy sto so wa na dla u¿yt ko w -ni ków o ró ¿ nych po trze bach, ró ¿ nych ogra ni cze niach i mo ¿ li wo œciach fi zy cz nychi p sy chi cz nych, oraz zró¿ ni co wa nych wie ko wo. Jest to pro blem otwa r ty, ucze st ni cyty ch ¿e prze strze ni maj" ró ¿ ne, czê sto prze ciw sta w ne ocze ki wa nia4. St"d po trze baw!"cza nia ró ¿ nych grup spo!ecz nych, rów nie¿ zró¿ ni co wa nych wie ko wo, w pro cestwo rze nia œro do wi ska zbu do wa ne go. W wie lu kra jach od lat dzie ci s" akty w ny mi
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3 Ale xan der Ch., Jê zyk wzo r ców. GWP, Gdañsk 2008, s. 143–144.4 Sta rzyk A., Przy ja z na prze strzeñ pu b li cz na …, op. cit.



ucze st ni ka mi pla no wa nia przestrzennego. Wed!ug Marka Francis oraz Raya Lorenzo mo¿na wyodrêbniæ siedem sfer/domen uczestnictwa:1. Sfe ra ro man ty cz na, najpo pular nie j sza w dru giej po!owie lat 60. oraz na pocz"tkulat 70. – dzie ci w roli pro je ktan tów bez udzia!u do ros!ych (Pro pa ga to rzy: Ma y erSpi vak, Na ni ne Clay, Si mon Ni cho l son, Ray Lo ren zo, Eli se Bo u l ding. Or ga ni za -cje: World’s Fu tu re So cie ty, WWF, Chi l d ho od City Ne twork).2. Sfe ra po pa r cia, roz wi ja!a siê rów no le gle do sfe ry ro man ty cz nej – pro je kto wa niez myœl" o dzie ciach, ale bez ich ucze st ni c twa (Pro pa ga to rzy: Paul Ho gan, KarlLinn, Ran dy He ster).3. Sfe ra po trzeb, da to wa na na ko niec lat 70. i lata 80. – inter dyscy plina r ne pog!êbio -ne ba da nia w kie run ku prze strze ni przy ja z nych dzie ciom, bez ich ucze st ni c twa(Pro pa ga to rzy: Ke vin Lynch, Ro ger Hart, Cla re Co o per Ma r cus, Flo ren ce Ladd,Ro bin Mo o re, Lo u i se Cha w la). 4. Sfe ra po zna wa nia, roz wi nê!a siê w la tach 90. – na ucza nie dzie ci ar chi te ktu ry, alebez w!"cza nia w pro je kto wa nie (Pro pa ga to rzy: Do re en Ne l son, Ela i ne Adams,Sha ron Sti ne, We ndy Ti t man, Su san Go l t s man).5. Sfe ra praw, Kon we n cja o Pra wach Dzie ci 1989 ONZ – kon cen tra cja na pra wachdzie ci (Pro pa ga to rzy: Ba r t lett, Ro bin Mo o re. Or ga ni za cje: UNICEF, IPA, Chi l d -watch In ter na tio nal, Save the Chi l dren).6. Sfe ra in sty tu cjo nal na, fun kcjo nuj"ca wspó!cze œ nie – udzia! dzie ci w pro ce sie pro -je kto wym na rów ni z do ros!ym ucze st ni kiem, w usta lo nych ra mach (Or ga ni za cje:UNICEF, Chi l d watch In ter na tio nal, inne or ga ni za cje ob ro ny praw dzie cka).7. Sfe ra pro akty w na, fun kcjo nuj"ca wspó!cze œ nie – dzie ci s" czyn ny mi ucze st ni ka -mi, ale pod kie run kiem ar chi te któw i ur ba ni stów (Pro pa ga to rzy: Ran dy He ster,Mark Fran cis, Ray Lo ren zo, Jeff Bi s hop)5.Za!o¿e nia dwóch osta t nich, wspó!cze œ nie najpo pular nie j szych, s" szczy t ne, nie ste -ty w pra kty ce oka zu je siê, ¿e ich re a li za cja wci"¿ nie jest zgod na z za mie rze nia mi.W przy pa d ku do me ny insty tucjo na l nej re zu l ta ty s" niesa tys fa kcjo nuj"ce, czê sto prze -ciw ne do ocze ki wañ dzie ci. Do me na pro akty w na jest naj bar dziej po pu larn" form"ucze st ni c twa dzie ci w pro ce sie pro je kto wym, man ka men tem s" nie wy sta r czaj"ceumie jê t no œci i ko m pe ten cje ar chi te któw i ur ba ni stów w ob sza rze dia lo gu z t" grup"wie kow". Z roz wa ¿añ wy ni ka, ¿e w pie r wszej ko le j no œci na le ¿y edu ko waæ pro je ktan -tów w kie run ku pra cy z dzie æ mi, za rów no m!od szy mi, jak i sta r szy mi. W Pol sce, alete¿ w in nych kra jach, wa r szta ty/szko le nia dla tej gru py za wo do wej s" rea li zo wa new zni ko mej ilo œci, ob se r wu je siê wci"¿ ma!o do brych pra ktyk, czê œciej s" to dzia!aniain tui cy j ne. Do bre przy go to wa nie, nie ty l ko zwi"zane z wiedz" i kom pe ten cja mi za wo -do wy mi, ale rów nie¿ na przyk!ad psy cho logi cz ne, peda go gi cz ne, ma niew"tpli wiewp!yw na efe kty w noœæ dzia!añ pla ni sty cz nych z czyn nym udzia!em dzieci.Szczególnie istotne jest „s!uchanie ze zrozumieniem”, z czym w praktyce zawodowejdecydenci maj" najwiêkszy problem (wiêcej w dalszej czêœci opracowania: Studiumprzypadku).
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5 Fran cis M., Lo ren zo R., Se ven re alms of children’s par ti ci pa tion, Jo u r nal of En vi ron men tal Psy cho lo gy (2002) 22, 157–169.



W Pol sce w la tach 70. rów nie¿ roz po czê to ba da nia z udzia!em dzie ci, w tym dzie cista r szych. Ba da nia do ty czy!y osie d lo wych prze strze ni re kre a cji/pla ców za baw, i by!yukie run ko wa ne na po zna nie pogl"dów dzie ci, bez w!"cza nia w pro ces pro je kto wyoraz na ob se r wa cjê ró ¿ nych grup wie ko wych w tra kcie za baw (wg po dzia!u Mar kaFran cis oraz Raya Lo ren zo – stre fa po pa r cie, stre fa po trzeb). Inter dyscy plina r ne wy -ni ki pol skich ba dañ sprzed 40. lat s" zbli ¿o ne do dzi sie j szych. Brak jest in te re -suj"cych prze strze ni re krea cy j nych dla dzie ci sta r szych, w wy ni ku cze go ob se r wu jesiê zde cy do wa nie mnie j sze ucze st ni c two tej gru py wie ko wej w prze strze niach pó!pry -wa t nych, pó!pu b li cz nych, pu b li cz nych. Po zo sta!e prze by waj" naj chê t niej w prze -strze niach mniej bez pie cz nych, niezo rgani zo wa nych, poza kon trol" do ros!ych,ta kich jak trze pa ki, œmie t ni ki, par kin gi6, 7. Z do œwia d czeñ au to rki wy ni ka, ¿e je ¿e liw po bli ¿u by!a bu do wa, czy inne nie kon tro lowa ne z ele men ta mi ry zy ka mie j s ce,wów czas „za ba wa” prze no si!a siê w tak" prze strzeñ. Naj czê œciej prze by wa nie dzie cista r szych w nie bez pie cz nych/nie kon trolo wa nych prze strze niach po zo sta wa!o pozaœwia do mo œci" opie ku nów, my l nie prze ko na nych o prze by wa niu pod opie cz nychw de kla ro wa nym bez pie cz nym œro do wi sku. Za tem mó wie nie, ¿e cza sy wspó!cze s neto wy zwa nia sta wia ne przed po ko le niem dzie ci sta r szych (ale i opie ku nów czy pro je k -tan tów), któ re za na szej m!odo œci nie mia!y mie j s ca, jest prawd", ale nie now". Z ana lizsze ro ko ro zu mia nej li te ra tu ry czy prze ka zów ust nych wy ni ka, ¿e tak my œla!y/mówi!y
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Ryc. 1. Pro jekt zago spoda ro wa nia osie d la Sady ¯oli bo r skie (au to rka: Ha li na Ski b nie wska)!ród"o: Ski b nie wska H., Bo ¿e ko wska D., Go ry ñ ski A., Te re ny otwa r te w mie j skim œro do wi sku mie sz ka l nym,Wa r sza wa 1979.

6  Ski b nie wska H., Bo ¿e ko wska D., Go ry ñ ski A., Te re ny otwa r te w mie j skim œro do wi sku mie sz ka l nym.Ar ka dy, Wa r sza wa 1979. 7  Pawli kowska -Pie chot ka A., Eu ro pe j skie tra dy cje re kre a cji w mie œcie. Wy daw ni c two AWF, Wa r sza wa 2012, s. 61.



wszy stkie wcze œ nie j sze po ko le nia, maj"c ty l ko na my œli inne „za gro ¿e nia”. Dla te gonie jest pro ble mem zmien noœæ rze czy wi sto œci, ale nad"¿anie za ni".Wy ni ki ba dañ prze strze ni za baw w la tach 1971–1973 prof. Ha li na Ski b nie wskawdro ¿y!a w pro je kcie wie lo kro t nie komp lemen towa ne go i na gra dza ne go pro je ktuosie d la Sady ¯oli bo r skie, rea lizo wa ne go w la tach 1961–1973 (ryc. 1). Prze strzeñ re -kre acy j na, za pro je kto wana na te re nie nie zni welo wa nym, z du ¿ym udzia!em zie le niza sta nej i pro je kto wa nej, zo sta!a po dzie lo na na nie for ma l ne stre fy dla osób zró¿ ni co -wa nych wie ko wo. Dla dzie ci sta r szych w prze strze ni wewn"trzo sie d lo wej za pla no wa -no wzo r co wy roz leg!y park przy go do wy, wto pio ny w zie leñ zlik wi do wa nychogró d ków dzia!ko wych8. Nie ste ty ze wzglê dów fi nan so wych ni g dy nie zo sta! zrea li zo -wa ny wed!ug pro je ktu. Ogród dla dzie ci sta r szych mia! byæ czê œci" wiê kszej ca!oœciko m po zy cji wewn"trzo sie d lo wej dla zró¿ ni co wa nych wie kiem dzie ci, prze strze niodi zo lo wa nych za bu dow" od ru chli wych ulic, bez pie cz nych, z ko rzy st nym mi kro kli -ma tem i wzo r co wo powi"za nych ze sob" oraz bu dyn ka mi wycho wawczo -oœwia towy -mi. Tak wie lop!asz czy z no wo prze ana lizo wa na, za pro je kto wana i w du ¿ej czê œcizrea li zo wa na prze strzeñ dzie cka by!a w la tach 70. w Pol sce no wo œci"9, 10.Nie mniej same par ki przy go do we w Pol sce mia!y ju¿ wów czas ponad 80-le t ni" tra -dy cjê. Twórc" pie r wsze go by! dr Hen ryk Jor dan11. Poza w!asn" spe cja l no œci" le karsk" za j mo wa! siê za gad nie nia mi hi gie ny spo!ecz nej oraz zdro wo t ny mi wa run ka mi wy -cho wa nia m!od zie ¿y12. Pry wa t nym ko sztem zre a li zo wa! w Kra ko wie na B!oniachw 1889 roku Park Mie j ski dra Hen ry ka Jor da na, ad re so wa ny w pie r wo t nych za!o¿e -niach do dzie ci sta r szych i m!od zie ¿y, w pó Ÿ nie j szym okre sie po sze rzo ny o prze strze -nie dla dzie ci m!od szych. Bar dzo bo ga ty pro gram za rów no le t ni, jak i zi mo wy,o za!o¿e niach wspó!cze œ nie rza d ko rea li zo wa nych nie ty l ko w Pol sce, ale i na œwie cie,przy ci"ga! m!od zie¿ i dzie ci zró¿ ni co wa ne wie ko wo od po wsta nia do II Wo j ny Œwia -to wej (w okre sie II RP w dni po wszed nie przy cho dzi!o ok. 500 dzie ci, w dni œwi"te cz -ne ok. 1200)13. W Par ku wy dzie lo no miê dzy in ny mi prze strzeñ na pre kur so r skiwów czas przy go do wy plac za baw (ro bin so na da), o pro gra mie zbli ¿o nym do wspó!czeœ -nie pro po no wa nych na œwie cie, jed nak ciê ¿ ko zna leŸæ w ba da niach, rów nie¿ pol skich, od nie sie nia do Ÿró de! jor da no wskich14.
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8  Park przy go do wy w za"o¿e niach nawi!zywa" do Ogro dów Jor da no wskich w pie r wo t nej bo ga tej fo r mie – wiê cej w da l szej czê œci opra co wa nia.9 Ski b nie wska H., Bo ¿e ko wska D., Go ry ñ ski A., Te re ny otwa r te … op. cit.10 W Pol sce za pre ku r so rów pro je kto wa nia te re nów re krea cy j nych dla dzie ci w osie d lach mie sz ka nio -wych uwa ¿a siê He le nê i Szy mo na Syr ku sów (Osie d le Wa r sza wskiej Spó"dzie l ni Mie sz ka nio wej na Ra ko w -cu, 1931) oraz Bar ba rê i Sta nis"awa Bru ka l skich (Osie d la Wa r sza wskiej Spó"dzie l ni Mie sz ka nio wej na ¯oli -bo rzu, lata 30.). 11  Hen ryk Jor dan (1842–1907), leka rz-gi ne ko log, pro fe sor UJ, pe da gog, pio nier wy cho wa nia fi zy cz ne -go. Jako pie r wszy na zie miach pol skich i je den z pie r wszych w Eu ro pie i w œwie cie, wy pro wa dzi" za jê cia wy -cho wa nia fi zy cz ne go z za mkniê tych sal gi mna sty cz nych na œwie ¿e po wie trze. (Pol ski S!ow nik Bio gra ficzny1964–1965).12  Pol ski S!ow nik Bio gra fi cz ny, t. XI, [opra co wa nie has"a] Cie cha no wski S., PAN, Kra ków 1964–1965,s. 273–276. 13  Pawli kowska -Pie chot ka A., Eu ro pe j skie tra dy cje … op. cit., s. 31.14  Pro blem przy wo dzi na myœl au to rce sta re pol skie przys"owie: Cu dze chwa li cie, swe go nie zna cie, saminie wie cie, co po sia da cie – Sta nis"aw Ja cho wicz 1796–1857, pol ski ba j ko pi sarz i pe da gog. 



Dr Jor dan oso bi œcie nad zo ro wa! za jê cia w par ku, wyg!asza! po ga dan ki z hi sto riiPol ski pod po mni ka mi wy bi tnych po sta ci15, wpro wa dzi! wspó l ny œpiew pie œ ni pa trio -ty cz nych w prze rwach miê dzy gra mi i za ba wa mi, przy pi suj"c im du¿e zna cze nie wy -cho wa w cze.Wie l kim zwo len ni kiem i me ce na sem idei ogro dów jor da no wskich by! Ma r sza!ekJó zef Pi!su d ski, któ ry zwra ca! szcze góln" uwa gê, aby w pla nach od bu do wy zni sz czo -nych miast i osie d li, prze strze nie ad re so wa ne dzie ciom by!y !atwo i bez pie cz nie do -stê p ne. W tym celu w 1927 roku powo!a! w Pa ñ stwo wym Urzê dzie Wy cho wa niaFi zy cz ne go i Przy spo so bie nia Wo j sko we go spe cjaln" ko mór kê wspó!pra cuj"c" z Cen -tra l nym To wa rzy stwem Ogro dów Jor da no wskich. W la tach 1927–1937 po wsta!ow Po l s ce ok. 160 Ogro dów Jor da no wskich, w sa mej Wa r sza wie osiem, przy oso bi stym zaan ga ¿o wa niu Ma r sza!ka Jó ze fa Pi!su d skie go, ale rów nie¿ Pre zy den ta Komi sary cz -ne go Wa r sza wy Ste fa na Sta rzy ñ skie go, Pre zy den to wej Mo œci c kiej oraz Ma r sza!ko wej Pi!su d skiej16. Ba da niem, pro je kto wa niem i rea li zo wa niem Ogro dów Jor da no wskich,zró¿ ni co wa nych pro gra mo wo w za le ¿ no œci od po trzeb i mo ¿ li wo œci fi nan so wych, za j -mo wa! siê w II RP ar chi tekt Ka zi mierz Wê dro wski. Pro je kty obok wielo fun kcyj ne gopro gra mu zew nê trz ne go obe j mo wa!y bu dyn ki œwie t lic o no wa to r skim w ta m tymokre sie pro gra mie17. Po II Wo j nie Œwia to wej zmie nio ne zo sta!y fun da men tal ne za sa -dy fun kcjo no wa nia Ogro dów Jor da no wskich, zre zyg no wa no ze œwie t lic oraz pra co w -ni ków/wy cho wa w ców co w II RP by!o stan dar dem, ogra ni czo no fun kcje wy cho waw-cze na rzecz za ba wo wych. Nie mniej sama ich li cz ba, z ogra ni czo nym, a cza sa mi wrêcz mi ni ma l nym pro gra mem, ros!a. W la tach 1964–1972 by!o ich w Pol sce oko!o 2000,by w ko le j nych la tach gwa!to w nie spaœæ, ty l ko do 20 w 1997 roku, a i te w zni ko mymsto p niu nawi"zuj" do pie rwo w zo ru dra Hen ry ka Jor da na18. Ponad to we wspó!cze œ niefun kcjo nuj"cych nie ma pro gra mu dla dzieci starszych i m!odzie¿y, co by!o za sad ni -czym za!o¿eniem dra Jordana. Jest to bardzo czêste podejœcie do organizowaniaterenów rekreacyjnych dla dzieci, wyposa¿ane s" w urz"dzenia dla m!odszych i e wen -tua l nie œrednich dzieci, ale na tym najczêœciej koñczy siê myœlenie o ma!oletnich.Post rze ga nie prze strze ni zmie nia siê z wie kiem – dla dzie ci m!od szych naj isto t niej -sza jest prze strzeñ naj bli ¿ sza – bez pie cz na, prze widy wa l na, zna na. Cz!owiek w pó Ÿ -nie j szych okre sach ¿y cia cha ra kte ryzu je siê wi dze niem spo strze ¿e nio wym, ana li zu jeob raz przez do œwia d cze nia ¿y cio we, na to miast dzie c ko od bie ra prze strzeñ tak" jak"jest – wprost, pro sto lini j nie. Za uwa ¿a wiê cej szcze gó!ów nie in ter pre tuj"c ich po przez wie dzê19. Plac za baw dla dzie ci m!od szych musi byæ pra wid!owo za pro je kto wany, takaby za chê ca! a nie znie chê ca! do za ba wy. W pro gra mie po wi nien byæ po dzia! na stre fy fun kcjo na l ne uza le ¿ nio ne od mo ¿ li wo œci fi zy cz nych i emo cjo na l nych, za pro po no -wa ne ró ¿ no rod ne po bu dzaj"ce roz wój urz"dze nia, bar dzo isto t na jest bez pie cz na na -
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15  Al fred Daun (1854–1922) by" au to rem 44 po mni ków wy bi t nych Po la ków usta wio nych w Par ku draJor da na.16  Pawli kowska -Pie chot ka A., Eu ro pe j skie tra dy cje … op. cit.17  Wê dro wski K., Ogro dy Jor da no wskie i ich typy za stê pcze w plan szach miast i wsi. Wy daw ni c twa Cen -tra l ne go To wa rzy stwa Ogro dów Jor da no wskich, Wa r sza wa 1938.18  Pawli kowska -Pie chot ka A., Eu ro pe j skie tra dy cje … op. cit., s. 39.19  Wej chert K., Ele men ty ko m po zy cji urba ni sty cz nej. Ar ka dy, Wa r sza wa 1984/2008.



wie rz ch nia amo r ty zuj"ca upa d ki. Na le ¿y zwró ciæ uwa gê na od po wied nie nas!onecz -nie nie, ale i za cie nie nie, czy os!oniê cie od wia tru. W pre zen to wa nym pro je kcie prze -strze ni za baw dla m!od szych dzie ci (ryc. 2) au to rka uw z glêd ni!a po wy ¿sze, sto suj"cko lo ry na tu ra l ne, spo ko j ne, bêd"ce ne u tra l nym t!em dla ubra nek dzie ciê cych, przy -nie sio nych za ba wek, dzia!añ zabawo wo-ar tysty cz nych czy zmie niaj"cego siê w za le ¿ -no œci od pory roku, pory dnia czy po go dy oto cze nia.

Na to miast z wie kiem prze strzeñpod le ga pro ce so wi roz sze rza nia, dzie ciœred nie po trze buj" prze strze ni do samo -dzie l ne go ale je sz cze kon tro lowa ne godzia!ania, na to miast dzie ci sta r sze dosamo dzie l ne go i z co raz mniejsz" kon -trol" dzia!ania. Zmie niaj" siê ocze ki wa -nia wo bec prze strze ni, in ten sy w nieroz wi ja siê wi dze nie spo strze ¿e nio we,rze czy wi stoœæ co raz sze rzej in ter pre -towa na jest po przez zdo by wan" wie dzê.Au to rka za bar dzo isto t ne uwa ¿a ini -cja ty wy lo ka l ne ad re so wa ne do dzie cista r szych jak, np. ska te pa rki, par ko u ry,par ki li no we czy czê œciej spo ty ka ne bo i -ska do pi!ki no ¿ nej, sia t ków ki czy ko -szy ków ki (ryc. 3). S" one te ma ty cz niezde fi nio wa ne mo¿e dla te go w d!u¿ szymokre sie cza su jed nak nie przy ci"gaj"sze ro kiej gru py dzie ci sta r szych.In ny mi ini cja ty wa mi s" ogro dy/par ki do œwia d czeñ, przy go do we pla ce za baw, alete¿ nie bêd" przy ci"gaæ w spo sób sta!y, ra czej maj" cha ra kter cie ka wych, ale do ra Ÿ -nych prze ¿yæ – po zna ne prze staj" byæ atra kcy j ne. Ponad to jest to prze strzeñ kon tro lo -
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Ryc. 2. Bez pie cz ne pla ce za baw i te re ny re kre a cji ru cho wej dla dzie ci m!od szych(au to rka pro je ktu: Ag nie sz ka Sta rzyk)

Ryc. 3. Akty w noœæ 11-la t ki w Par ku Li no wymw Po wsi nie k. Wa r sza wy. W chwi li osi"gniê ciawie ko wej do stê p no œci tra sy, po uda nymprzy j œciu/po ko na niu trud no œci, atra kcy j noœæ mie j s ca zde cy do wa nie zma la!a (foto: au to rka, 2009)



wa na, a wiêc z za!o¿e nia mniej atra kcy j na. Nie bu dzi w"tpli wo œci, ¿e s" to ini cja ty wypo trze b ne, ale nie wy sta r czaj"ce. Trze ba my œleæ sze rzej – o prze strze ni co dzien nej,wyjœæ poza zor gani zo wa ne mie j s ca re kre a cji, po nie wa¿ ta gru pa wie ko wa zni ka z prze -strze ni ze w nê trz nej. Œwiat fi zy cz ny prze sta je byæ kon ku ren cyj ny dla wir tua l ne go. Nie wy chodz" na zewn"trz, w swo im mnie ma niu maj" wszy stko – do stêp do wir tu a l nejzró¿ ni co wa nej emo cjo na l nie prze strze ni (atra kcy j ne), kon ta kty spo!ecz no œcio we (wy -god ne), od wa gê po przez ano ni mo woœæ (nie bez pie cz ne). W wir tu a l nej prze strze nimog" byæ kimœ in nym, w re a l nej musz" byæ sob". To nie jest pro blem wy!"cz nie psy -cho lo gów, pe da go gów, so cjo lo gów itd., ale rów nie¿ ar chi te któw/ur ba ni stów. Co mo ¿ -na za ofe ro waæ dzie ciom sta r szym, ¿eby chcia!y prze by waæ w prze strze ni fi zy cz nej?Je ¿e li te raz nie zna j dzie siê me to dy wyci"gniê cia w prze strzeñ re aln", gdzie bêd" jakodo ro œli? Czy je ¿e li na okres sta r sze go dzie ci ñ stwa (prze j œcio wy?) scho waj" siê w do -mach, to czy w ko le j nych okre sach ¿y cia bêd" chcia!y z nich wyjœæ? Kto bê dzie wów -czas w prze strze niach mia sta? Czy bêd" to wy!"cz nie tra sy ko nie cz nej ko mu ni ka cjii e wen tua l nie okazjonalnych imprez? Nie ma jed ne go do bre go mo de lu prze strze ni wci"gaj"cej dzie ci sta r sze. Jest to za -le ¿ ne od czyn ni ków spo!ecz nych, ku l tu ro wych, psy chi cz nych, emo cjo na l nych czyuwa run ko wañ ety cz nych. Ana li zuj"c sze ro ko kon tekst, do da l sze go roz wo ju dzie ckasta r sze go po trze b ne s" zró¿ ni co wa ne bo dŸ ce prze strzen ne, czê sto na po gra ni czu mo ¿ -li wo œci fi zy cz nych i psy chi cz nych. Para do ksa l nie „wro giem” atra kcy j nej prze strze nidla ba da nej gru py wie ko wej jest bo ga ce nie siê oœro d ków – im ubo ¿ szy ob szar, tym bo -ga t sza w bo dŸ ce prze strzeñ. Œro do wi sko okre œla ne jako „zde gra do wa ne”, „nieza -gospo daro wa ne”, „do rewi ta li za cji” jest naj bar dziej in te re suj"ce i po¿"dane. Poprzezpro ce sy na pra wcze od bie ra ne s" dzie ciom sta r szym, w ich od czu ciu, naja tra kcyj niej -sze te re ny. Prze strzeñ w od bio rze do ros!ych u¿yt ko w ni ków nie bez pie cz na, nie atra k -cy j na, nie este ty cz na jest naj czê œciej t", któ ra naj pe!niej sty mu lu je roz wój. Prze strzeñin te re suj"ca jest na sy co na zda rze nia mi po bu dzaj"cymi wy ob ra Ÿ nie, jest in spi racj" dla wie lu dzia!añ, a nie z nich wy czy sz czo na – hi gie nizo wa na. Prze strzeñ wci"gaj"ca niepo win na byæ uszty w nio na pro gra mo wo, po win na byæ dy na mi cz na, ela sty cz na i wie lo -fun kcyj na. Szy b ko w tym wie ku zmie niaj" siê zain tere so wa nia, do cze go przy czy niasiê niew"tpli wie wci"¿ przy spie szaj"cy roz wój tech nolo gi cz ny. Nie oz na cza to zmia ny okre œlo nych w przesz!oœci za sad, ale wy ma gaj" one wspó!cze s nej in ter pre ta cji.Od mien nie sy tu a cja wygl"da!a w cza sach dra Jor da na. Wów czas mia sto ze wszy stki -mi atra kcja mi i za gro ¿e nia mi by!o co dzien no œci" dzie ci sta r szych (rów nie¿ m!od -szych)20, na to miast zor gani zo wa ne prze strze nie przy ci"gaj"c" no wo œci". Wspó!cze œ nieprze ciw nie, zor gani zo wa na prze strzeñ za baw to wa rzy szy dzie c ku od najm!od szych lat,no wo œci" jest mia sto – prze strzeñ za ka za na. Chri sto p her Ale xan der pi sze: Je ¿e li dzie cibêd" po zba wio ne mo ¿ li wo œci eks plo ra cji ca!ego ota czaj"cego je œwia ta do ros!ych, nie bêd"mog!y osi"gn"æ doj rza!oœci21.
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20  Z wy"!cze niem wy ¿szych sfer, gdzie dzie ci po zo sta wa"y pod ci!g"! kon trol! do ros"ych.21  Ale xan der Ch., Jê zyk wzo r ców …, op. cit., s. 299.



Stu dium przy pa d kuPod ko niec ka ¿ de go lata dzie ci roz bie raj" swo je sza!asy i budy, któ re na stê p nie pi!uj" nadre w no opa!owe, a po tem do sta r czaj" w ogro mnych ilo œciach sta r szym eme ry tom. Kie dy za -czy naj" bu do waæ na wio s nê, „jest to ty l ko dziu ra w zie mi – a one wczo!guj" siê do niej”. Sto -p nio wo te dziu ry za stê po wa ne s" piê tro wy mi cha t ka mi. Na stê p nie nad wej œcia mi do nichpo ja wiaj" siê szy l dy. Pocz"tko wo z na pi sem „Za kaz wstê pu”, pó Ÿ niej – z bar dziej indy widu -al ny mi na zwa mi, jak na przyk!ad „Ja ski nia Stra chów” i „Ja ski nia Tru pa”, ale pod ko nieclata s" to ogó l ne na zwy, ta kie jak „Szpi tal” lub „Agen cja nie ru cho mo œci”. Dzia!ania, któ redzie ci po dej muj" dziê ki swo jej wy ob ra Ÿ ni i przed siê bior czo œci, zdaj" siê nie mieæ ¿ad nychogra ni czeñ […]22.Od za cy to wa nej pu b li ka cji minê!o ponad piê æ dzie si"t lat. Zda wa!oby siê, ¿e z do -brych do œwia d czeñ win ni œmy wyci"gaæ wnio ski. Nie mniej „s!ucha nie ze zro zu mie -niem” wci"¿ po zo sta je pro ble mem. Dla po twier dze nia, jak isto t ny, a przy tymbaga teli zo wa ny jest to pro blem, au to rka przy to czy fakt me dia l ny maj"cy mie j s ce pó Ÿ -nym la tem 2013 roku, potwierdzaj"cy przeprowadzone badania wstêpne.W spon ta ni cz nym pi œmie do bu r mi strza Lu bo nia 10-le t ni ch!opcy wyst"pili o po -zwo le nie na bu do wê sza!asu. W ki l ku zda niach za wa r li to, co by!o dla nichnajwa¿niejsze:– wska za li dzia!kê, te ren dla nich atra kcy j ny – za nie dba ny, za ro œ niê ty fra g mentmia sta w od da le niu od miejsc bez po œred nie go nad zo ru, z proœb": Chcie li by œmy ta k -¿e, ¿eby w jego oko li cy nie wy ci na no drzew i krza ków,– sza!as i jego oto cze nie mia!y byæ za bez pie czo ne ki l ko ma nie gro Ÿ ny mi pu!ap ka mi, – nie pro si li o wy bu do wa nie, ale o zgo dê, ¿eby sami mo gli to we wska za nym mie j s cuzro biæ.W dniu nag!oœ nie nia re po r ter zada! py ta nie, czy nie chcie li by ta kie go sza!asuw po b li ¿u pla cu za baw. Re a k cja by!a naty ch mia sto wa i zgod na – nie, dok!ad nie wie -dzie li cze go chc" i byli prze ko na ni, ¿e s!owo zo sta nie zro zu mia ne w swoimw!aœciwym brzmieniu. W da l szym toku spra wy nast"pi!o ca!ko wi te roz mi niê cie wi zji ch!opców (dzie cista r szych) z wyob ra ¿e nia mi do ros!ych de cy den tów, przy bez kry ty cz nym samo zado -wo le niu osta t nich. Nie umie jê t noœæ s!ucha nia ze zro zu mie niem oraz brak wie dzy do -tycz"cej po trzeb i ocze ki wañ dzie ci sta r szych, spo wo do wa!y wy su niê cie propozycjiprzeciwstawnych do oczekiwañ:Sza!as sta nie przy pla cu za baw [sic!] za le d wie 50 m od szko!y, nie bê dzie mia!pu!apek [sic!], bê dzie ca!ko wi cie bez pie cz ny [sic!], za pro je kto wany przez ar chi te kta[sic!] i zrea li zo wa ny przez mia sto [sic!]. Do da t ko wo Bu r mistrz po in for mo wa!, ¿e re a -li za cjê roz poczn" na wio s nê, bo prze cie¿ w zi mie i tak by nie ko rzy sta li. Dla cze go? Cy -tuj"c rze cz nik Urzê du Mia sta w Lu bo niu: Nie bê dzie to z oczy wi s tych wzglê dów dzi kakry jów ka z „nie gro Ÿ ny mi pu!ap ka mi”, ty l ko cie ka wy archi tekto ni cz nie obiekt, w któ rym
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22  Ward C., Ad ven tu re Pla y gro unds: A Pa ra b le of Ana rchy, Ana rchy nr 7/1961. T"uma cze nie J. Krzy -sztof Le na r to wicz, [w:] Jê zyk wzo r ców …, op. cit., s. 375. 



dzie ci bêd" mog!y bez pie cz nie siê spo ty kaæ i ba wiæ. I cy ta ty z pra sy: Do piê li swe go! czyCh!opcy (10-le t ni) bêd" mie li swój wy ma rzo ny sza!as! S!ucha nie ze zro zu mie niem ogó l nie, a w szcze gó l no œci jak wy ka za no s!ucha nie zezro zu mie niem ma!ole t nich, jest pro ble mem. Dzie ci nie s" tra kto wa ne w dia lo guo prze strze ni na rów ni z in ny mi par t ne ra mi, ich po trze by s" mar gina lizo wa ne, b"dŸjak w przy to czo nym przy pa d ku in ter pre towa ne po przez ocze ki wa nia do ros!ych wo -bec ota czaj"cej prze strze ni. Czê sto za!o¿e nia s" szczy t ne, na le ¿y bo wiem za!o¿yædobr" wolê lu bo ñ skich de cy den tów, w praktyce niestety ich realizacja nie jest zgodnaz zamierzeniami. Pod su mo wa nieNie zwy kle wa ¿ nym jest, ¿eby o dzie c ku sta r szym (ale i w ka ¿ dym wie ku) nie my -œleæ jak o pod mio cie, któ ry ma spe!niæ ocze ki wa nia do ros!ych (przed miot ocze ki wañdo ros!ych), ale jak o pod mio cie, któ ry ma swo je ocze ki wa nia. Dzie c ko jest i musi byædla pra wid!owe go roz wo ju na ra ¿o ne na w"tpli wo œci i za gu bie nie, su kce sy, ale i po ra ¿ -ki. Musi mieæ mo ¿ li woœæ roz wi"zy wa nia pro ble mów i kon fli któw, po dej mo wa nia de -cy zji. Po win no œci" pro je ktan tów jest s!ucha nie ze zro zu mie niem, a nie kre o wa nierze czy wi sto œci w ode rwa niu od fa któw. Za da niem ar chi te któw/ur ba ni stów jest two -rze nie prze strze ni, któ ra uw z glêd niaj"c po trze by in nych uczestników, bêdzieatrakcyjna dla dzieci starszych oraz bêdzie gwarantowa!a prawid!owy ich rozwój.SummarySpace as a stimulator of development of older children– a study of the needs and constraintsThe phi lo so p hy of the at ti tu de to ar chi tec tu ral de si g ning, thin king abo ut theyo un gest re ci pients, has been chan ge a b le over time and de pends on the de ve lo p mentof civilization.No wa da ys, the real re spect of indi vidua li za tion of each man – an ar chi tec tu re user– se ems very ob vio us. The pu b lic spa ce sup po sed to be seen as frien d ly to pe o p le whohave dif fe rent ne eds (of ten con tra dic to ry), dif fe rent re stri c tions and phy si cal andpsy cho lo gi cal po ssi bi li ties and diversified in terms of age.The in te re sting spa ce for the child is sa tu ra ted with events (sti mu la tingima gi na tions, is an in spi ra tion for many ac tion), un po li s hed from them. No ti cing the spa ce is chan ging with age – the clo sest spa ce is most es sen tial for the yo un gestchi l dren, ho we ver with age is sub ject to a pro cess of wi de ning, ol der chi l dren alsoneed the space for independent action.In con du c ted exa mi na tions the ol der child was an ex pert, with his help are de fi ned ne eds and re stri c tions will remain.Ke y words: child spa ce, evo lu to in of pla y gro unds, ar chi tec tu re and lan d s ca peedu ca tion, so cial par ti ci pa tion.
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Ka ro li na Tu l ko wska-S!yk

Fo r ma oto cze nia a lu dz kie za cho wa nia w mie œcie.Ewo lu cja pogl!dów teo re ty cz nych kszta"to wa nychprzez szko"y ar chi te ktu ry i kon se k wen cjepra kty cz ne
Ar chi te ktu ra po le ga wy!"cz nie na sta!ym i ci"g!ym kon tynu o wa niuist niej"cych uk!adów. Ar chi tekt bu duj"c now" fo r mê nie roz po czy nadzie!a od pocz"tku, ale za wsze za czy na pra cê nad form", któ ra ist nie je.Pro je kto wa nie archi tekto ni cz ne nie jest pocz"tkiem, lecz ja k by da l szymci"giem pi sa nia po ema tu, któ ry zo sta! ju¿ roz po czê ty.Ju liusz ¯óra wski1

Nie za le ¿ nie od tego, czy dzia!anie pro je kto we do ty czy no we go obie ktu, czy sta no -wi pró bê rewi ta li za cji ist niej"cych bu dyn ków lub ze spo!ów, tro ska o ja koœæ prze strze -ni jest za wsze zwi"zana z pró ba mi prze wi dy wa nia re zu l ta tów nie mo ¿ li wych dozwe ryfi ko wa nia w chwi li kre a cji. Roz wi ja nie umie jê t no œci ana liz sta nu ist niej"cego,me tod i na rzê dzi s!u¿"cych sy mu la cji sku t ków zmian sta no wi nie od!"czny ele mentdys ku sji o ja ko œci i ku l tu rze prze strze ni. Ni nie j sze opra co wa nie do ty czy ba dañ nad zna cze niem ufo r mo wañ ku ba tu ro wychi fun kcjo na l nych w per ce pcji, iden ty fi ka cji i u¿y t ko wa niu prze strze ni mie j skiej. Za -ry so wu je dro gê, jak" te o ria przesz!a od pocz"tków zbu do wa nych na od kry ciach no -wo ¿y t nej psy cho lo gii po przez odwo!ania do ana li zy per ce pcji i porz"dko wa niako m po zy cji urba ni sty cz nej, a¿ do wspó!cze s nych na rzê dzi s!u¿"cych pra kty cz nejana li zie prze strze ni mie j skiej.Œwia do moœæ cha ra kte ru i zna cze nia ist niej"cych stru ktur u!atwia iden ty fi ka cjê za -gro ¿eñ i po ma ga do strzec kie run ki i per spe kty wy roz wo ju.Fo r ma l ne po dej œcie do in ter pre ta cji sku t ków dzia!añ prze strzen nych sta no wichara ktery sty cz ny prze jaw archi tekto ni cz nej szko!y my œle nia, ewo lu u je wraz z ni",we ry fi ku je siê w ska li 1:1 pod"¿aj"c za ko le j ny mi rea li za cja mi. G!ówn" in tencj" pra cyjest w tym kon te k œcie re fle k sja do tycz"ca œwia do me go pro je kto wa nia. Pra ca obe j mu je roz wa ¿a nia do tycz"ce wy bra nych za gad nieñ zwi"za nych z:– ana liz" bu do wy fo r my archi tekto ni cz nej do ko nan" przez Ju liu sza ¯óra wskie go;
1  ¯óra wski J., „O bu do wie fo r my archi tekto ni cz nej”, [w:] „Wy bór pism este ty cz nych”, To wa rzy stwoAu to rów i Wy da w ców Prac Na uko wych Uni ve r si tas, Kra ków 2008, s. 149.



– po jê cia mi te o rii ko m po zy cji urba ni sty cz nej sfo r mu!owa nej przez Ka zi mie rzaWej che r ta;– sy mu lo wa niem sku t ków psy cholo gi cz nych w opa r cie o cy fro we mo de le miast– Spa ce Syn tax.Ju liusz ¯óra wski. Fo r ma archi tekto ni cz naW 1912 roku, Max Wer the i mer w ar ty ku le na te mat efe ktu phi2 za ini cjo wa! roz wa -¿a nia na te mat psy cho lo gii per ce pcji i wy!o¿y! za sa dy Ge stalt. Dzie siêæ lat pó Ÿ niej,w pod su mo wa niu za!o¿eñ te o rii, Kurt Kof f ka3 opi sa! pod sta wo we de fi ni cje wy ja œ -niaj"ce kon ce pcjê. W ese ju kie ro wa nym do ame ry ka ñ skich czy te l ni ków od no si! siêdo po jê cia per ce pcji – tra kto wa nej nie jako kon kre t na fun k cja umys!u, wcze œ niej zde -fi nio wa na w psy cho lo gii, ale ne u tra l ne po jê cie po zba wio ne teo re ty cz nych uprze dzeñ.By!aby wiêc nie ty l ko do zna niem, od czu ciem czy wra ¿e niem po wo do wa nym przezczyn ni ki ze w nê trz ne, ale obe j mo wa!a ca!y za kres do œwia d czeñ, zwi"za nych z re je -stracj" rze czy wi sto œci. Wy ja œ niaj"c pod sta wy te o rii pos!u¿y! siê te r mi na mi: wra ¿e -nia/do zna nia, aso cja cji i uwa gi.Wra ¿e nie (do zna nie) – sta no wi aktu aln" lub eg zy sten cjaln" œwia do moœæ sk!a -daj"c" siê z okre œlo nej li cz by roz!"cznych (choæ nie ko nie cz nie od dzie l nych) ele men -tów: do znañ i ob ra zów, z któ rych ka ¿ dy od po wia da okre œlo ne mu bo dŸ co wi lubfra g men to wi pa miê ci. Œwia do moœæ jest wiêc tra kto wa na jako pa kiet powi"za nych ele -men tów. Sto su nek do zna nia do przy pi sa ne go mu bo dŸ ca (a ta k ¿e ob ra zu do fra g men -tu pa miê ci) jest zde fi nio wa ny okre œlon" re lacj", któr" od no si my do ana lizo wa ne gozja wi ska/przed mio tu.Aso cja cja – jest g!ów nym me cha ni z mem fun kcjo no wa nia pa miê ci. Zgod nie z jed -nym z za sad ni czych za!o¿eñ te o rii – pod staw" stwo rze nia i fun kcjo no wa nia aso cja cjijest ory gi na l ny egzy sten cja l ny zwi"zek – in te gra cja dwóch ele men tów maj"cych ten -den cjê do wspó!ist nie nia.Po jê cie uwa gi po ja wia siê tam, gdzie za cho dzi efekt nie daj"cy siê wy ja œ niæ do zna -niem lub aso cjacj". Sta no wi ona od dzie l ny ele ment, któ ry od dzia!uje na stru ktu rêi prze bieg na szych œwia do mych pro ce sów lub mo¿e byæ pod ich wp!ywem.Ge stalt mo ¿ na od nieœæ do ró ¿ nych dys cy p lin, wszê dzie, gdzie po ja wia siê post rze -ga nie i po trze ba ro zu mie nia zja wisk. Te o ria t!uma czy!a re la cje po miê dzy ca!oœci"a czê œcia mi sk!ado wy mi, ana li zuj"c, jak s" post rze ga ne przez umys! oraz co osta te cz -nie wy!ania siê z t!a. G!ówne przes!anie kon ce pcji za wie ra!o siê w prze ko na niu, ¿eca!oœæ jest czymœ wiê cej ni¿ sum" ele men tów sk!ado wych. Za pocz"tko wa na w Nie m -czech, Ge stalt zna laz!a kon tynu a to ra m.in. w oso bie fran cu skie go psy cho lo ga Pa u laGuillaume’a. Le ktu ra jego ksi"¿ki „Psy cho lo gia po sta ci”4 sk!oni!a ar chi te kta Ju liu sza 
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2  Wer the i mer M., Expe ri men tel le Stu dien über des Se hen von Be we gung, [w:] „Ze i t s chrift fur Psy cho lo -gie und Psy cho lo gie der Sin neso r ga ne”, Lipsk 1912, Bd. 61, s. 161–265.3  Kof f ka K., Per ce p tion: An in tro du c tion to the Ge stal t-t heo rie, [w:] „Psy cho lo gi cal Bul le tin”, Wa szyn -g ton 1922, 19, s. 531–585.4  Gu il la u me P., La psy cho lo gie de la fo r me, Pa ry¿ 1937.



¯óra wskie go do zinte rpre to wa nia rozwa¿añ dotycz"cych percepcji poprzez za gad nie -nia kompozycji architektonicznej. Ju liusz ̄ óra wski uro dzi! siê 2 paŸ dzie r ni ka 1898 roku w Kra ko wie, gdzie w 1917 ro -ku sko ñ czy! gi mna zjum im. So bie skie go, a na stê p nie roz pocz"! na ukê w Szko le Ofi cer -skiej w Wied niu. W 1919 roku ro dzi na ¯óra wskich prze nios!a siê do Wa r sza wy,a w li sto pa dzie 1919 Ju liusz  roz pocz"! stu dia na Wy dzia le Ar chi te ktu ry. Po uko ñ cze -niu stu diów w 1927 roku, od razu zo sta! asy sten tem na ma cie rzy stym Wy dzia le Ar -chi te ktu ry. Po wo j nie ¯óra wski, na za pro sze nie pro fe so ra Ad ol fa Szy szko -Bo hu szawzi"! udzia! w two rze niu Wy dzia!u Ar chi te ktu ry przy Aka de mii Górni czo- Hut ni czej w Kra ko wie, gdzie na prze!omie 1946 i 1947 roku zo sta! mia no wa ny pro fe so rem nad -zwy cza j nym i kie ro w ni kiem Ka te dry Ar chi te ktu ry Prze mys!owej Poli te ch ni ki Kra -ko wskiej5.Zgod nie z tym, co za uwa ¿y! sam Kurt Kof f ka: „Te o ria Ge stalt jest czymœ wiê cejni¿ te o ri" per ce pcji, jest na wet czymœ wiê cej ni¿ jedn" z te o rii psy cholo gi cz nych”. Od -czy ta nie idei Ge stalt po przez ana li zê post rze ga nia fi zy cz nych stru ktur bu dyn kówi miast przy nios!o in te re suj"ce i ory gi na l ne wnio ski pod su mo wa ne w pra cy do kto r -skiej „Z za gad nieñ ko m po zy cji archi tekto ni cz nej” (1943) wy da nej w wer sji roz sze rzo -nej w po sta ci ksi"¿ki: „O bu do wie fo r my archi tekto ni cz nej” w 1962 r. W przed mo wiedo pie r wsze go wy da nia, W!adys!aw Ta tar kie wicz pisa! o no wej my œli przy jê tej w psy -cho lo gii i este ty ce wie ku XX, któ ra ina czej ro zu mia!a czyn nik su bie kty w ny w prze ¿y -ciu este ty cz nym: „By!a to tak zwa na psy cho lo gia „po sta ci”, czy li „uk!adówspo i s tych”, twierdz"ca, ¿e œwia do moœæ fo r mu je siê nie przez sto p nio we ko ja rze niewy ob ra ¿eñ, lecz z mie j s ca ope ru je ca!oœcia mi. Przy post rze ga niu nie za cho wu je my siêbie r nie, lecz przy stê pu je my doñ z okre œlo nym na sta wie niem”6.Wy chodz"c z za!o¿e nia, ¿e: „Ar chi te ktu ra po win na byæ do sto so wa na do cech psy -chi cz nych cz!owie ka, tak jak jest za le ¿ na od jego fi zy cz nych wy mia rów i mo ¿ li wo œci”, ¯óra wski przyj"! i opi sa! sy stem po jêæ s!u¿"cych wy ja œ nie niu za sad ko m po zy cjiarchi tekto ni cz nej. Pod sta wo we za gad nie nia sta no wi"ce spó j ny opis za sad kszta!to wa -nia rze czy wi sto œci obe j mo wa!y po jê cia zwi"zane z post rze ga niem i rozumieniemcharakterystycznych cech i w!aœciwoœci formy.Fo r mê de fi nio wa! ̄ óra wski jako nie od!"czny ele ment ar chi te ktu ry, to wa rzysz"cytre œci, coœ: „trój wy mia rowe go, po le gaj"cego na fa ktu rze i ba r wie, sk!adaj"cego siê z li -nii, p!asz czyzn i po wie rz ch ni krzy wych”. Wska zy wa! na ca!oœcio we post rze ga nie fo r -my sk!adaj"cej siê z czê œci. Wy ró ¿ nia! fo r my: spo i ste – wy ra ¿aj"ce siê do bi t niei jed noz na cz nie oraz swo bod ne – z czê œcia mi powi"za ny mi nie zo bo wi"zuj"co, bez wy -ra Ÿ nie uwi do cz nio nej regu!y. Ana li zuj"c spo sób post rze ga nia ar chi te ktu ry zwra ca!uwa gê na czyn ni ki u!atwiaj"ce jej ro zu mie nie. W per ce pcji ko m po zy cji gra fi cz nychi prze strzen nych wy ró ¿ nia! ten den cjê do form spo i s tych (np. gdy pod czas ob se r wa cjino c ne go nie ba sta ra my siê fo r mo waæ z cha o su gwia zdo z bio ry), do geo me try za cji (gdysta ra my siê uchwy ciæ w obse r wo wa nych ob ra zach pio ny i po zio my, ne ga ty w nie od -czu waj"c wsze l kie od chy le nia oraz spro wa dza my kszta!ty do naj pro stszych form:

Fo r ma oto cze nia a lu dz kie za cho wa nia w mie œcie. Ewo lu cja pogl"dów teo re ty cz nych ... 103

5  B!asz czyk D., Ju liusz ¯óra wski. Prze rwa ne dzie!o mo der ni z mu, Wa r sza wa 2010, s. 9–55.6  ¯óra wski J., Wy bór pism este ty cz nych, Kra ków 2008, s. 10–11.



k"ta pro ste go, kwa dra tu, ko!a, kuli), czy li cz by ogra ni czo nej (wy ró ¿ niaj"c do trzechele men tów uk!adu z !atwo œci" i na ty ch miast, piêæ lub szeœæ – z tru dem, zaœ po wy ¿ejsze œciu sk!ad ni ków – jako „wie le”). Za j mo wa! siê ana liz" fo r my jako or ga ni za cjiutwo rzo nej z czê œci, uw z glêd niaj"c jej za le ¿ noœæ od ja ko œci, roli i wie l ko œci czê œci.Osta te cz nie do wo dzi! – za ge stal ty sta mi – ¿e fo r ma jest czymœ wiê cej ni¿ sum" czê œci:„Fo r mo wa nie nie po le ga na do da wa niu, su mo wa niu, „aglo me ro wa niu”, s!owem gro -ma dze niu czê œci, ale na kszta!to wa niu, a wiêc !"cze niu, gru po wa niu i ze sta wia niuwed!ug dys cy p li ny sta no wi"cej g!ówn" wa r toœæ for my- ma t ki”. Je den z roz dzia!ówpra cy ̄ óra wski po œwiêci! zagadnieniom rytmu, definiuj"c go jako szeregowanie form budowanych w zgodzie z jedn" wytyczn" i maj"cych tê sam" wielkoœæ. Analizowa!ró¿ne rodzaje rytmu wi"¿"c regu!y jego budowania z pojêciem symetrii i ró¿nymodczytywaniem kompozycji w pionie i poziomie.Wa ¿ nym ele men tem maj"cym wp!yw na od czy ta nie i in ter pre ta cjê ko m po zy cjiarchi tekto ni cz nej by!a, zda niem au to ra, kie run ko woœæ: „ka ¿ da bry!a archi tekto ni cz -na ma dwa szcze gó l ne mie j s ca fo r ma l ne: dó! i górê”. W tym kon te k œcie roz wa ¿a!¯óra wski chara ktery sty cz ne dla wspó!cze s nej ar chi te ktu ry zrów no wa ¿e nie ele men -tów bry!y w pionie, przejawiaj"ce siê brakiem podkreœlenia do!u i góry.Wa ¿ nym po jê ciem kom pozy cy j nym uczy ni! au tor ku l mi na cjê fo r maln" – o któ rejde cy du je fun k cja. „Za le ¿ nie od ufo r mo wa nia ku l mi na cja mo¿e byæ pun ktem g!ów -nym albo uk!adem z wie lu czê œci, albo przestrzeni" ujêt" w ramy z form”.In te re suj"ce i aktu a l ne, nie ty l ko z pun ktu wi dze nia bu do wa nia sa mej fo r myarchi tekto ni cz nej, ale ta k ¿e post rze ga nia i in ter pre ta cji jej ob ra zu – by!y roz wa ¿a nia¯óra wskie go na te mat za le ¿ no œci po miê dzy form" a t!em. Tu zwra ca! uwa gê m.in., ¿eka ¿ da fo r ma dzie je siê na tle i oba te ele men ty s" wspó!za le ¿ ne, a nasz spo sób po j mo -wa nia „nie do pu sz cza innego spostrzegania jak tylko drog" form na tle”.Fo r mu!uj"c za sa dy ko m po zy cji archi tekto ni cz nej wska zy wa!, ¿e ko nie cz noœæpowi"za nia w ca!oœæ czê œci fun kcjo na l nych i kon stru kcy j nych przy po mi na roz wi"zy -wa nie skom pli ko wa nej !amig!ówki zmie rzaj"cej do zbu do wa nia fo r my z ele men tówo ró ¿ nym cha ra kte rze, fun kcji i zna cze niu este ty cz nym. Roz wa ¿a nia do tycz"ce bu do -wa nia fo r my archi tekto ni cz nej uzu pe!nia!y wy ty cz ne spó j ne z upo do ba niem au to rado pro sto ty i kla ro w no œci roz wi"zañ kom pozy cy j nych. „W œwie cie form pro sto taokre œla naj wy ¿szy szcze bel jed noz nacz no œci, czy li ta kie ukszta!to wa nie, któ re jestnajpe!niej opisane formami (...). Prostota jest wiêc synonimem spokoju, pewnoœci,zdecydowania (...)”.Re fle ksje do tycz"ce post rze ga nia, ro zu mie nia i kszta!to wa nia ko m po zy cji, od no si! ¯óra wski ta k ¿e – co oczy wi ste – do ska li urbanistycznej. Opra co wa nie ¯óra wskie go sta no wi zna ko mit", na dal aktu aln", pod sta wê do roz -wa ¿añ do tycz"cych cha ra kte ry styki twó r czo œci, nie ty l ko archi tekto ni cz nej. Wy da jesiê, ¿e czê sto in tui cy j nie pos!ugu je my siê regu!ami opi sa ny mi w przed sta wio nej kon -ce pcji. Na zwa ne i opi sa ne nie ty l ko – zgod nie z in tencj" ¯óra wskie go – mog" u!atwiæpo dej mo wa nie de cy zji pro je kto wych, ale ta k ¿e po zwa laj" lepiej rozumieæ rze czy wi s -toœæ, któr" na co dzieñ interpretujemy.
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Ka zi mierz Wejchert. Ko m po zy cja urba ni sty cz naKa zi mierz Wej chert uro dzi! siê w 1912 r. w Smo le ñ sku, w 1918 r. przy je cha!z ro dzi ca mi do Pol ski. Stu dio wa! ar chi te ktu rê na Poli te ch ni ce Wa r sza wskiej, któr"uko ñ czy! w 1935 r. W cza sie oku pa cji wspó!pra co wa! z pro fe so rem Ta de u szemTo!wi ñ skim jako asy stent a po tem ad iunkt na ta j nym Wy dzia le Ar chi te ktu ry.W 1944 r. ob ro ni! pra cê do ktorsk": „Mia ste cz ko pol skie jako za gad nie nie urba ni sty -cz ne”7. Po wo j nie wró ci! na Wy dzia! Ar chi te ktu ry PW, gdzie w 1967 r. zo sta! pro fe so -rem zwy cza j nym a nied!ugo po tem (1970) dy re kto rem In sty tu tu Ur ba ni sty kii Pla no wa nia Prze strzen ne go. W dzia!al no œci za wo do wej, na uko wej i dy da kty cz nejpro pa go wa! spó j ne teo re ty cz ne i pra kty cz ne za sa dy kszta!to wa nia prze strze ni mie j -skiej.W 1974 r. opu b li ko wa!: „Ele men ty ko m po zy cji urba ni sty cz nej” – pod rê cz nik aka -de mi cki dla stu den tów ar chi te ktu ry, w któ rym podj"! pró bê uporz"dko wa nia za gad -nieñ zwi"za nych ze spo so bem post rze ga nia prze strze ni mia sta. We wpro wa dze niupisa!: „zja wi ska per ce pcji prze strze ni, od dzia!ywa nia p!asz czyzn ró ¿ ne go ro dza ju,roz ma i cie umie sz czo nych, œwiat!a s!one cz ne go, cie nia czy oœwie t le nia sztu cz ne go s"zja wi ska mi trwa!ymi. Bêd" one de cy do wa!y o od bio rze prze strze ni rów nie¿w przysz!oœci (...)”. Cele ko m po zy cji urba ni sty cz nej uj mo wa! w kon te k œcie skom pli ko wa nych pro ce -sów post rze ga nia prze strze ni, wspó l nych dla wie lu z nas. St"d odwo!ania do te o rii po -sta ci i me cha ni z mów opi sa nych wcze œ niej przez Juliusza ¯órawskiego.Wej chert zwra ca! uwa gê na ten den cje do ogl"da nia jako ca!oœci obie ktu, obe j -muj"cego ele men ty po do b ne i zna j duj"ce siê bli sko sie bie, wy chwy ty wa nie ci"g!oœcikon tu ru, sk!on noœæ do ob ra mo wa nia po wie rz ch ni a ta k ¿e wy ró ¿ nia nie z t!a obie któwzindy widua lizo wa nych. Od no si! siê wprost do fo r my si l nej i uk!adów spo i s tych, in -ter pre tuj"c je na nowo w re la cjach urba ni sty cz nych.Cele ko m po zy cji prze strzen nej okre œli! jako: „two rze nie uk!adów prze strzen -nych o ce chach okre œlo nych, po wo duj"cych po wsta wa nie za mie rzo nej se k wen cjiwra ¿eñ”.Na pod sta wie ob se r wa cji kon kre t nych sy tu a cji prze strzen nych, sfo r mu!owa! ze -spó! po jêæ u!atwiaj"cych zro zu mie nie pro ce sów œwia do me go kszta!to wa nia fra g men -tów mia sta8. Wska zy wa! na czyn ni ki de cy duj"ce o od dzia!ywa niu emo cjo na l nymœro do wi ska prze strzen ne go, nie ty l ko jego fo r mê i stru ktu rê, ale prze de wszy stkim ce -chy indy widu a l ne na daj"ce mu nie po wta rzal ny cha ra kter.Zde fi nio wa! sze reg te r mi nów do tycz"cych tych za gad nieñ, w tym: ele men ty kry -sta li zuj"ce plan mia sta, re jo ny, li nie i pa s ma gra ni cz ne, do mi nan ty uk!adu prze -strzen ne go, wy bi t ne ele men ty krajo bra zu, pun kty wêz!owe czy zna ki szcze gó l ne.Po szu kuj"c od po wie dzi na py ta nie o piê k no w mie œcie, Wej chert do wo dzi!, ¿e ry -su nek pla nu jest je dy nie jed nym z ele men tów kszta!tuj"cych prze strzeñ ur ba nis tyczn". 
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7  Wy daw ni c two Mi ni ste r stwa Od bu do wy, nr 8, Wa r sza wa 1947.8  Jak zwró ci! uwa gê sam Ka zi mierz Wej chert, jego ob se r wa cje pro wa dzo ne od 1951 r. by!y w du ¿ymsto p niu zbie ¿ ne z te za mi pra cy: „The ima ge of the city” Ke vi na Lyn cha.



Twier dzi!, ¿e o wa r to œci pla sty cz nej ze spo!ów i osie d li de cy du je har mo ni j neukszta!to wa nie wszy stkich sk!ad ni ków trój wy mia ro wej ko m po zy cji urba ni sty cz nej:pod!ogi, œcian i stro pu. Szcze gó!owo za j mo wa! siê ka ¿ dym z ele men tów, wy ja œ niaj"cja ki mi œro d ka mi na le ¿y dzia!aæ, aby uzy skaæ spó j ne i in te re suj"ce efe kty prze strzen -ne. Po szu ki wa! od po wie dzi na py ta nie, w jaki spo sób œwiat!em na tu ra l nym i/lub sztu -cz nym oraz za po moc" barw i zie le ni pod kre œlaæ wy bra ne fra g men ty wnêtrz i stru ktur urba ni sty cz nych. Zwra ca! uwa gê na dy na mi cz ny od biór prze strze ni, opi suj"c li nie i p!asz czy z nykie ruj"ce wzrok: pro wadz"ce, za trzy muj"ce, wy pro wa dzaj"ce. Wpro wa dzi! kla sy fi ka -cjê ty po lo giczn" wnêtrz i za j mo wa! siê ich wza je mny mi re la cja mi (wnê trza sprzê ¿o ne, ci"gi czasoprzestrzenne, krzywa wra¿eñ).Wa ¿ nym te r mi nem cha ra kte ry zuj"cym wnê trze by!o po jê cie k"ta œro d ko we go– wpi sa ne go po miê dzy œro d ko wym pun ktem pod!ogi urba ni sty cz nej a górn" kra wê -dzi" œciany widoczn" z wnêtrza. Ze spó! za sad do tycz"cych kszta!to wa nia ko m po zy cji urba ni sty cz nej sfo r mu!owa -nych w opra co wa niu, od no si! siê do wa r to œci prze strze ni i jej zna cze nia dla u¿yt ko w -ni ków. W ana li zach, opa r tych na pe!nej œwia do mo œci za gad nieñ per ce pcji i uw z glêd-niaj"cych bu do wa nie sce na riu szy wra ¿eñ, Wej chert podj"! pro blem œwia do me gokszta!to wa nia ze spo!ów urba ni sty cz nych i krajo bra zo wych, daj"c wska zów ki do -tycz"ce szcze gó!owych roz wi"zañ sy tu a cji pra kty cz nych.Spa ce Syn taxTe r min Spa ce Syn tax obe j mu je zbiór te o rii i te ch nik s!u¿"cych ana li zie uk!adówprze strzen nych. Kon ce p cja zo sta!a opra co wa na przez ze spó! pod kie run kiem Bil laHil lie ra i Ju lien ne Han son w Ba r t lett Uni ve r si ty Col le ge w Lon dy nie w la tach sie -dem dzie si"tych i osiem dzie si"tych. Ce lem na rzê dzia by!o umo ¿ li wie nie ar chi te ktomi ur ba ni stom sy mu la cji mo¿liwych skutków spo!ecznych rozwi"zañ projektowych.Zgod nie z de fi nicj" Bil la Hil lie ra9: „Spa ce Syn tax jest ze sta wem te ch nik re pre zen -ta cji, kwan ty fi ka cji i in ter pre ta cji uk!adów prze strzen nych bu dyn ków i osie d li.Uk!ad prze strzen ny jest zde fi nio wa ny re lacj" po miê dzy przy naj mniej dwo ma prze -strze nia mi z uw z glêd nie niem trze ciej, lub jako re la cja po miê dzy wie lo ma prze strze -nia mi w z!o¿o nym ko m p le ksie”10.Per ce p cja uk!adów urba ni sty cz nych jest powi"zana z prze ja wa mi akty w no œcispo!ecz nej. W swo jej pie r wo t nej fo r mie, Spa ce Syn tax sku pia! siê g!ów nie na wzo r -cach ru chu pie szych w mia stach. Z cza sem uwz glê d nio no wp!yw in nych czyn ni ków,ta kich jak mo de lo wa nie ru chu mie j skie go, prze wi dy wa nie pa ra me trów zanie czy sz -
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9  Hil lier B., Han son J., Gra ham H., 1987, „Ide as are in things: an ap p li ca tion of the spa ce syn tax me t hodto di s co ve ring ho u se ge no ty pes” En vi ron ment and Plan ning B: Plan ning and De sign 14, s. 363.10  Za!o¿e nia kon ce pcji opi sa ne s" w pu b li ka cjach Hil lie ra i Han son (Hil lier B., Han son J., 1984, The So -cial Lo gic of Spa ce (Ca m bri d ge Uni ve r si ty Press, Ca m bri d ge); Hil lier B, 1996 Spa ce is the Ma chi ne: A Con -figu ra tio nal The o ry of Ar chi tec tu re (Ca m bri d ge Uni ve r si ty Press, Ca m bri d ge); Han son J., 1998, De co dingHo mes and Ho u ses (Ca m bri d ge Uni ve r si ty Press, Ca m bri d ge) oraz w wyda w ni c twach kon fe ren cyj nychz Miê dzyna ro do wych Sym po zjów Spa ce Syn tax, któ re odby!y siê w Lon dy nie, Bra si lii i At lan cie. 



cze nia po wie trza, oce na czê stot li wo œci w!amañ w oko li cy czy ewaluacja mo¿liwoœcirozwoju handlu detalicznego w ulicach.W osta t nich la tach ten uni wer sa l ny spo sób ana li zy prze strzen nej za czê to sto so waæw try bie sy mu la cji, w celu wspo ma ga nia pro je kto wa nia archi tekto nicz ne go i urba ni -sty czne go drog" eks pe ry men tu i pog!êbionej analizy danych wyjœciowych.Za zwy czaj za po moc" Spa ce Syn tax te sto wa ne s" ró ¿ ne wa rian ty pro je ktu, któ rena stê p nie po rów nu je siê i oce nia. Dziê ki temu pro je ktant uzy sku je wa r to œcio we in for -ma cje s!u¿"ce le p sze mu osa dze niu za mie rze nia w prze strze ni mie j skiej.Wska za nie no wych aspe któw mo ¿ li wej ana li zy i do da t ko wych uwa run ko wañkszta!to wa nia prze strze ni, przy czy ni!o siê do co raz po wszech nie jsze go wy ko rzy sta nia Spa ce Syn tax w pro je kto wa niu. Na wet je ¿e li w"tpli wo œci bu dzi opa r cie sy mu la cji naupro sz czo nej re pre zen ta cji tkan ki mie j skiej – ujê tej w za le d wie dwóch wy mia rach,gdzie nie bie rze siê pod uwa gê in nych pa ra me trów ana li zo wa nych prze strze ni (uw z -glêd niaj"cych ska lê), lecz ty l ko spo sób w jaki siê ze sob" !"cz"11.Na po zio mie urba ni sty cz nym te ch nik" naj po wszech niej sto so wan" przez Spa ceSyn tax jest mapa osio wa (axial map): re pre zen ta cja prze strze ni mie j skiej jako ma try -cy li nii o ró ¿ nym cha ra kte rze. Ana li za roz po czy na siê od mapy osio wej, któ ra jest w isto cie prost" li niow" re pre -zen tacj" sie ci ulic. Pun ktem wyj œcia jest wy bór li nii (uli cy), któ ra prze ci na siê z liczb"n in nych li nii tzw. pie r wsze go po zio mu (depth). Na stê p nie ka ¿ da z n li nii krzy ¿u je siê z liczb" m li nii dru gie go po zio mu. I tak da lej. In ny mi s!owy: ka ¿ da li nia na ma pie jest nu me ro wa na wed!ug li cz by zmian kie run ku od dzie laj"cych j" od li nii sta r tu. Po jê cie po zio mu mo¿e byæ roz wi niê te do po zio mu suma ry cz ne go (to tal depth).Jest to !"czna li cz ba wszy stkich po zio mów w sy ste mie. Mo ¿ na go in ter pre to waæ jakoca!ko wit" (lub œred ni", je œli zo sta nie po dzie lo na przez wie l koœæ sy ste mu) od leg!oœæ,któr" na le ¿y po ko naæ od li nii sta r tu do wszy stkich in nych li nii, co – w zwiêz!ej fo r mie – syg na li zu je „sta tus” od cin ka wyj œcio we go w ca!ej mie j skiej stru ktu rze.Nie ko rzystn" cech" pro ce su jest to, ¿e po ziom su ma ry cz ny nie mo¿e byæ wprostwyko rzy sty wa ny do po rów na nia sta tu su ulic ró ¿ nych miast, po nie wa¿ jest uwa run ko -wa ny ca!ko wit" liczb" wêz!ów w sy ste mie. Aby uw z glêd niæ ten fakt w ana li zach,wpro wa dzo no wa r toœæ wzglêdn" lub znor ma li zo wan" zde fi nio wan" za po moc" spe -cja l ne go wzo ru12. Ponad to, Spa ce Syn tax wy ko rzy stu je inn" re gu la cjê, opart" na em -pi ry cz nych pod sta wach. Wy ni kiem ca!ego pro ce su jest je den z g!ów nych pa ra me trów sy ste mu – tak zwa na in te gra cja.In te gra cja li nii jest wa r to œci" pro po rcjo naln" do ró ¿ ni cy po zio mów w sto sun ku dowszy stkich in nych li nii w sie ci i jest w pe w nym sen sie uo gó l nie niem po jê cia œred niejod leg!oœci13.
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11  Hil lier od no si siê do tych py tañ w ar ty ku le za ty tu!owa nym „Ukry ta ge o me tria zde for mo wa nych sie ci:albo dla cze go spa ce syn tax dzia!a, choæ wy da je siê, ¿e nie po wi nien” („The hid den ge o me try of de fo r medgrids: or, why spa ce syn tax works, when it lo oks as tho ugh it shouldn’t” 1999, En vi ron ment and Plan ning B:Plan ning and De sign 26 169–191).12  Ste a d man P., 1983, Ar chi tec tu ral Mor p ho lo gy (Pion, Lon don).13  W li te ra tu rze przed mio tu po ja wia siê ta k ¿e po jê cie od leg!oœci uni wer sa l nej.



In te gra cja mie rzy, ile zwro tów na le ¿y wy ko naæ z se g men tu uli cy, aby do trzeæ dowszy stkich in nych se g men tów ulic w sie ci, za po moc" naj kró t szych œcie ¿ek. Je ¿e liana li zo wa na jest li cz ba zwro tów wy ma ga nych do osi"gniê cia wszy stkich se g men tówna wy kre sie, mówi siê o po mia rze in te gra cji w pro mie niu „n”. Pie r wszy z prze ci -naj"cych siê se g men tów wy ma ga ty l ko jed ne go zwro tu, dru gi – dwóch i tak da lej. Od -cin ki ulic, któ re wy ma gaj" naj mnie j szej li cz by zwro tów do osi"gniê cia wszy stkichin nych ulic s" na zy wa ne „naj bar dziej zin te gro wany mi” i s" za zwy czaj przed sta wia new cie p le j szych kolorach, takich jak czerwony lub ¿ó!ty. Integracja mo¿e byæanalizowana tak¿e w skali lokalnej.Teo re ty cz nie, sto pieñ in te gra cji wska zu je z!o¿o noœæ po znawcz" po ko ny wa nej dro -gi i jest wi"zany z prze wi dy wa niem u¿y t ko wa nia uli cy przez pie szych. Zak!ada siê, ¿eim !atwiej jest do trzeæ do uli cy, tym po win na byæ popu lar nie j sza. Na le ¿y za uwa ¿yæ, ¿e me to da pre fe ru je d!ugie, pro ste uli ce o du ¿ej li cz bie skrzy ¿o wañ. Uli ce krzy wo li nio -we o tej sa mej d!ugo œci za zwy czaj s" dzie lo ne na pro ste od cin ki, co po wo du je, ¿ew ana li zie wy daj" siê mniej zin te gro wa ne.Ko le j nym pod sta wo wym po jê ciem wyko rzy sty wa nym prze Spa ce Syn tax jest wy -bór (cho i ce), któ ry od po wia da wska Ÿ ni ko wi „przep!ywu” w sie ci uli cz nej. Ten pa ra -metr naj!atwiej wy ja œ niæ przez po rów na nie do stru mie nia wody p!yn"cego ulic",któ ry roz dzie la siê na ka ¿ dym skrzy ¿o wa niu rów no mie r nie po miê dzy na po tka neprze czni ce. Pro ce du rê po wta rza siê ko le j no dla ka ¿ dej uli cy jako wyj œcio wej, a¿ po -wsta je wy kres uja w niaj"cy wa r to œci ko ñ co we. O uli cach o naj wiê kszych wskaŸnikachskumulowanego przep!ywu mówi siê, ¿e maj" najwy¿sz" wartoœæ wyboru.G!êbo koœæ po zio mu (depth di stan ce) jest naj bar dziej in tu i cyjn" z trzech pod sta -wo wych me tod ana li zy wy ko rzy sty wan" przez Spa ce Syn tax. Okre œla od leg!oœæ li -niow" od œro d ka ka ¿ de go se g men tu uli cy do cen tra l nych pun któw po zo sta!ychse g men tów. Ko ñ co wy wy nik ana li zy uzy sku je siê po wy ko na niu ob li czeñ dla ka ¿ de go se g men tu jako ele men tu pocz"tko we go. Uli ce z naj ni ¿ szym wska Ÿ ni kiem depthdistance s" traktowane jako najbli¿sze wszystkim innym ulicom.Me to dy i opro gra mo wa nie Spa ce Syn tax jest obe c nie co raz po wszech niej wyko -rzy sty wa ne przez pro je ktan tów jako na rzê dzie wspo ma gaj"ce ba da nie uwa run ko wañlo ka li za cji. Nie za le ¿ nie od w"tpli wo œci do tycz"cych pe w nych nie kon sek wen cjiobse r wo wa nych w pra kty cz nym za sto so wa niu sy ste mu14, jego wy ko rzy sta nie mo¿ez pe w no œci" wzbo ga caæ œwia do moœæ do tycz"c" powi"zañ prze strze ni mie j skiej i – tymsa mym – przy czy niæ siê do po pra wy ja ko œci roz wi"zañ pro je kto wych.No r man Fo ster po wie dzia! o Spa ce Syn tax: „Ko cham œwiat ana li zy, ob se r wa cji,ba dañ, ale ta k ¿e pa sji, nie dok!ad no œci, prze czu cia. Spa ce Syn tax jest ba da niem in ter -akcji tych prze ciw sta w nych œwia tów”15.
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14  Opi sa nych miê dzy in nym w opra co wa niu: Ca r lo Rat ti Ur ban te x tu re and spa ce syn tax: some in con si -sten cies 2003; En vi ron ment and Plan ning B: Plan ning and De sign 2004, vol. 31.15 http://www.spa ce syn tax.com/project s-clien ts-par t ners/what-pe ople-sa y-abou t -us/ (do stêp: 15/10/2013).



Pod su mo wa nieW roz wa ¿a niach do tycz"cych ja ko œci prze strze ni mie j skiej i po szu ki wa nia me cha -ni z mów przy wra ca nia do ¿y cia miejsc zde gra do wa nych, aktu a l ne wy da je siê uw z glêd -nie nie ró ¿ no rod nych me tod i na rzê dzi umo ¿ li wiaj"cych okre œle nie sta nu ist niej"cego i rea li sty cz ne wy ty cze nie kie run ków rewi ta li za cji. Ca!oœcio wy pro ces na pra wczyob sza rów urba ni sty cz nych uw z glêd nia!by dziê ki temu wie lo aspe ktow" ana li zê uwa -run ko wañ na ró ¿ nych po zio mach i w wie lu skalach.Dziê ki œwia do me mu kszta!to wa niu no wych powi"zañ i re la cji w prze strze ni by li -by œmy w sta nie przy wró ciæ mie j s com wa r to œci utra co ne w wy ni ku prze ob ra ¿eñ zwi"za -nych ze zmia na mi cywi liza cyj ny mi, in ten sywn" i cha o tyczn" ur ba ni zacj", prze rwa niemci"g!oœci stru ktu ry, czy ode rwa niem od pie rwo t ne go kon te kstu. Do ty czy to m.in. zago -spoda ro wa nia ob sza rów pery fe ry j nych i pod mie j skich („ur ba ni sty ka !ano wa”), bra kuiden ty fi ka cji w prze strze niach to wa rzysz"cych ko mu ni ka cji (wy ob co wa nie ci"gówkomu nika cy j nych z tkan ki mie j skiej, nie do stê p noœæ dla pie szych, wp!yw sto so wa niaekra nów aku sty cz nych), pro ble mu ska li i czy te l no œci ele men tów de fi niuj"cych stru k -tu rê mia sta (ci"gi kom pozy cy j ne, osie wi do ko we, ska la za bu do wy), czy roz prze strze -niaj"cego siê cha o su re kla mo we go. SummaryForm of human behavior and the environment in the city.The evolution of views theoretical shaped  schoolsof architecture and consequences practicalRe gar d less of whe t her the trans fo r ma tion ap p lies to the ne w ly de si g ned spa ce orto revi ta li za tion – care abo ut the qu a li ty of the spa ce is al wa ys as so cia ted with thepre di c tion of the re sults im pos si b le to ve ri fy at the time of cre a tion. Hen ce, ap pe arsthe need to de ve lop skills of ana ly sing the exi sting sate and to im pro ve simulationtools showing the impact of changes. Text de als with se le c ted aspects of the is su es con ce r ning re se arch on theim po r tan ce of spa tial and fun c tio nal fo r ming in per ce p tion, iden ti fi ca tion and useof urban environment. It de scri bes the way which the the o ry has pas sed sin ce the be gin ning – cre a ted bythe di s co ve ries of mo dern psy cho lo gy – thro ugh re fe ren ces to the per ce p tion ana ly sisand ur ban co m po si tion, to mo dern to ols for pra cti cal analysis of urban space.Ke y words: ar chi tec tu re, per ce p tion, spa ce, co m po si tion, form.Bibliografia [1] Ar chi tec tu ral The o ry. From the Re na is san ce to the Pre sent. Ko lo nia 2003. [2] B!asz czyk D., Ju liusz ¯óra wski. Prze rwa ne dzie!o mo der ni z mu. Wa r sza wa 2010. [3] Gu il la u me P., La psy cho lo gie de la fo r me, Pa ry¿ 1937.
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 [4] Kof f ka K., Per ce p tion: An in tro du c tion to the Ge stal t-t heo rie, [w:] „Psy cho lo gi cal Bul le -tin”. Wa szyn g ton 1922. [5] Lynch K., The Ima ge of the City. MIT Press, Ca m bri d ge MA 1960. [6] Ne s bitt K. (re da k cja), The o ri zing a new agen da for ar chi tec tu re. An an tho lo gy of ar chi -tec tu ral the o ry. 1965–1995, Nowy York 1996. [7] Wa r sza wska Szko!a Ar chi te ktu ry 1915–1965. Wa r sza wa 1967. [8] Wej chert K., Ele men ty ko m po zy cji urba ni sty cz nej,  [9] Wer the i mer M., Expe ri men tel le Stu dien über des Se hen von Be we gung, [w:] „Ze i t s -chrift fur Psy cho lo gie und Psy cho lo gie der Sin neso r ga ne”. Lipsk 1912.[10] ¯óra wski J., Wy bór pism este ty cz nych. Kra ków 2008.
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Rewitalizacja czy degradacja wsi podlaskiej?
…przysz!oœæ za wie ra siê w przesz!oœci…J. Kor bel, M. An dro siuk (ra dio WID – fa ce bo ok)Roz wój zrów no wa ¿o ny ze œro do wi skiem za pi sa ny w art. 5 Kon sty tu cji Rze czpo spo li -tej Pol skiej, a zde fi nio wa ny w Usta wie o ochro nie œro do wi ska, zo bo wi!zuje do dba niao œro do wi sko tak, aby przysz"e po ko le nia mog"y ko rzy staæ z nie go co naj mniej w ta -kim sa mym sto p niu jak po ko le nie obe c ne. Idea zrów nowa ¿o ne go roz wo ju to wie dza,któ ra mo¿e do brze s"u¿yæ lu dziom i œro do wi sku. Pod la sie jest te re nem piê k nym krajo bra zo wo, a tra dy cy j na za bu do wa siê ga cza sówKró lo wej Bony. Na te re nie dzi sie j szej Bia"owie ¿y bywa" na po lo wa niach car Miko"aj I.Cz!stk! na tu ry jest cz"owiek i dla te go te¿ wszy stko co wy two rzy musi wta piaæ siêw prze strzeñ, musi z ni! wspó"graæ. Ar chi te ktu ra po win na byæ do sto so wa na do mie j s -ca. Bu dyn ki jed no ro dzin ne kon stru o wa ne przed pierwsz! wojn! œwia tow!, a ta k ¿ew o kre sie miê dzy wo jen nym, zgod nie ze sztuk! bu do w lan! i polsk! tra dycj! rze mie œl -nicz! za wsze wy ko rzy sty wa"y na tu rê, w tym zw"asz cza s"oñce. Obie kty orien to wa nowzglê dem stron œwia ta, sta raj!c siê, aby ku ch nia, spi ¿ar ka zna laz"y siê w mia rê mo ¿ li -wo œci od stro ny pó"no c nej, a sa lon i po ko je go œcin ne od stro ny po"ud nio wej. Domybu do wa no z gan ka mi, czê sto prze szklo ny mi, usy tuo wa ny mi od po"ud nia (ryc. 1).Okien ni ce pe"ni"y nie ty l ko rolê oz dobn!, ale zim! zmnie j sza"y stra tê ciep"a, a la temnie po zwa la"y na prze grze wa nie po mie sz czeñ (ryc. 2). Przed"u¿o ne oka py chro ni"y po czê œci œcia ny domu przed opa da mi atmo sfe rycz ny mi, ale ta k ¿e unie mo ¿ li wia"y pe ne -tra cjê pro mie ni s"one cz nych w g"!b po mie sz czeñ w okre sie upa l ne go lata (ryc. 3).Domy te by"y bu do wa ne tak, aby ma ksy ma l nie wy ko rzy staæ na tu rê, a wiêc ener goo sz -czêd nie1.Na krê co ny w 2012 r. przez Te le wi zjê Bia"ystok film doku men ta l ny wed"ug sce na -riu sza i re ¿y se rii Be a ty Hy ¿y - Czo"pi ñ skiej „Pa miêæ domu” po ka zu je wie lo aspe kto wona sta wie nie lud no œci wsi pod la skiej oko lic Bia"owie ¿y do sta rej ar chi te ktu ry. Je denz mie sz ka ñ ców tych te re nów, wy po wia daj!cy siê w fi l mie, dr in¿. arch. Ja nusz Kor belwpro wa dza w trudn! te ma ty kê ochro ny ar chi te ktu ry krajo bra zu. Prze strzeñ jest do -brem wspó l nym i dla te go te¿ na le ¿y do niej pod cho dziæ z respektem. Lekcewa¿!cprzesz"oœæ, lekcewa¿ymy siebie i przysz"e pokolenia.

1 Nie dzie l ko J., Ener goe fe ktyw ny dom do stê p ny. Ofi cy na Wy da w ni cza POLCEN, Wa r sza wa 2012.



Obsza ry pro ble mo we wsi pod la skiejPer spe kty wa wsi pod la skiej wy da je siê byæ ma"o opty mi sty cz na. Lu dzi, któ rzymie sz kaj! w do mach po przo d kach, nie za wsze staæ na re mont ro do wej sie dzi by.W mia rê mo ¿ li wo œci sta raj! siê za cho waæ bu dyn ki w sta nie nie zmie nio nym. Filmuka zu je ta k ¿e gru pê pa sjo na tów, naj czê œciej przy je z d nych, ale ta k ¿e wy wodz!cych siê z da ne go mie j s ca, któ rzy odre sta u ro wuj! domy zgod nie z du chem mie j s ca, czê sto wewspó"pra cy z kon ser wa to rem za by t ków. Po ka za ni s! te¿ przy by sze z mia sta za so b nifi nan so wo, a na wet z za chod niej Eu ro py, któ rzy z wielk! atencj! pod chodz! do za sta -nej za by t ko wej ar chi te ktu ry. Nie ste ty jest ta k ¿e gru pa osób, dla któ rych dre w nia nezdo bio ne domy s! mniej atra kcy j ne ni¿ mu ro wa ne, wy ko na ne wspó"cze œ nie. Oboksie bie stoj! bu dyn ki mie sz ka l ne z cza sów miê dzy wo jen nych, z lat 80. ubieg"ego wie ku 
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Ryc. 1. Odre stau ro wa ny bu dy nek jed no ro dzin ny na tra sie do Bia!owie ¿y (zdjê cie au tor) Ryc. 2. Oz do b ne okien ni ce domu pe!ni!yrów nie¿ rolê u¿y t kow" (zdjê cie au tor)

Ryc. 3. Przed!u¿o ne oka py chro ni" œcia ny do mów przed opa da mi atmo sfe rycz ny mi, a w okre sieupa l ne go lata unie mo ¿ li wiaj" pe ne tra cjê pro mie ni s!one cz nych wg!"b po mie sz czeñ (zdjê cie au tor)



i bu do wa ne wspó"cze œ nie w XXI wie ku, tworz!c cha os w prze strze ni wie j skiej. Za -sad! po win no byæ, i¿ tzw. bu dyn ki nowe re spe ktuj! zastan! architekturê zarównorodzajem bry"y, jak i kolorystyk!. Nie ste ty, tzw. nowoczesna zabudowa jest naj czê œ -ciej ra¿!cym dysonansem na tle krajobrazu.Pla ny mie j s co wePla ny mie j s co we s! pod sta wo wym pro ble mem prze strze ni pod la skiej wsi. Nie ste -ty brak sko dyfi ko wa nych ka no nów i wzo r ców za bu do wy zgod nej z tra dycj! re gio nuoraz brak ure gu lo wañ pra wnych po wo du je za œmie ca nie krajo bra zu. Z dru giej stro nyod no si siê wra ¿e nie, i¿ lu dzie na wsi s! po zo sta wie ni sami so bie. Nie maj! mo ¿ li wo œcisko rzy sta nia z pro fe sjo nal nego do ra dz twa archi tekto nicz ne go, co w ja kimœ sen sie jestprzy czyn! bu do wy udzi w nio nych do mów. W"adza gmin na odpo wie dzia l na zaarchitekturê krajobrazu sprawia wra¿enie, ¿e jest bezsilna wobec projektów domów.Aby za ha mo waæ dalsz! de gra da cjê prze strze ni na le ¿a"oby uw ra ¿ li wiæ mie sz ka ñ -ców na ar chi te ktu rê krajo bra zu. Do brym tego przy czyn kiem jest film „Pa miêædomu”. Pro blem jest trud ny do opa no wa nia, gdy¿ wy ma ga cza su, a roz wi!za nie po -win no wyjœæ od rdzen nych mie sz ka ñ ców re gio nu. Musi byæ przez nich za akce pto wa -ne. Z regu"y jest to pro ces zwi!zany z wy cho wa niem w po sza no wa niu ar chi te ktu rykrajo bra zu. Pla ny mie j s co we i za pi sy formalno-prawne u"atwi"yby tylko trzymaniew"aœciwego kierunku.Ochro na cie p l na bu dyn ków i cha ra kte ry styka ener ge ty cz na budynkuHi sto ry cz ne bu dyn ki wsi pod la skiej s! ¿y wym sym bo lem bo ga te go euro pe j skie godzie dzi c twa kul tu ro we go. Od zwie rcie d laj! to ¿ sa moœæ spo"ecze ñ stwa. Jed na k ¿e jest to rów nie¿ ob szar, w któ rym do mi nu je wy so ki po ziom zu ¿y cia ene r gii, g"ów nie doogrze wa nia i przy go to wa nia ciep"ej wody. Efe ktem tego jest zwiê kszo na emi sja ga zówciep la r nia nych. Obie kty, ju¿ w dzi sie j szych cza sach za by t ko we wy ma gaj! szcze gó l nie sta ran ne go pla no wa nia mode r ni za cji bu dyn ków w celu po pra wy wy da j no œci ener ge -ty cz nej. Z pro ble mem tym zma gaj! siê ta k ¿e spe cja li œci z Eu ro py Za chod niej, co uwi -do cz nia siê w przy goto wy wa nych pro je ktach dzie dzi c twa kul tu ro we go w UniiEu ro pe j skiej2.Z dniem 1 sty cz nia 2014 r. wesz"o w ¿y cie Roz porz!dze nie Mi ni stra Trans po rtu,Bu dow ni c twa i Go spo dar ki Mo r skiej z dnia 5 li pca 2013 r., zmie niaj!ce roz porz!dze -nie w spra wie wa run ków te ch ni cz nych, ja kim po win ny od po wia daæ bu dyn ki i ichusy tu o wa nie3. Bu dy nek i jego in sta la cje ogrze w cze, we nty lacy j ne, kli maty zacy j ne, ciep"ej wodyu¿y t ko wej (…) po win ny byæ za pro je kto wane i wy ko na ne w spo sób za pe w niaj!cyspe"nie nie na stê puj!cych wymagañ minimalnych:
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2 Pflu ger R., Spe cjal HVAC So lu tions for the Re fur bis h ment of Hi sto ric Bu i l dings 05/2013: REHVA.3 Ni nie j sze roz porz!dze nie do ko nu je w za kre sie swo jej re gu la cji wdro ¿e nia dy re kty wy Pa r la men tuEuro pe j skie go i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w spra wie cha ra kte ry styki ener ge ty cz nej bu dyn ków(Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, s. 13).



1) wa r toœæ wska Ÿ ni ka EP [kWh/(m2/ · rok)] okre œlaj!cego ro cz ne ob li cze nio we zapo -trze bo wa nie na nie od na wialn! ene r giê pie r wotn! do ogrze wa nia, we nty la cji, ch"o -d ze nia oraz przy go to wa nia ciep"ej wody u¿y t ko wej (…) ob li czo na wed"ug prze pi sówdo tycz!cych me to do lo gii ob li cza nia cha ra kte ry styki ener ge ty cz nej bu dyn ków,jest mnie j sza od wa r to œci ob li czo nej zgod nie ze wzo rem (1), przy uw z glêd nie niucz!stko wych ma ksy ma l nych wa r to œci wska Ÿ ni ka EP,2) prze gro dy oraz wy po sa ¿e nie te ch ni cz ne bu dyn ku od po wia daj! przy naj mniej wy -ma ga niom izo lacy j no œci cie p l nej okre œlo nym w za"!czni ku nr 2 do roz porz!dze nia oraz po wie rz ch nia okien od po wia da wy ma ga niom okre œlo nym w pkt 2.1. za"!czni -ka nr 2 do roz porz!dze nia.Wy ma ga nia mi ni ma l ne, o któ rych mowa w pun kcie 1), uz na je siê za spe"nio ne dla bu -dyn ku pod le gaj!cego prze bu do wie, je ¿e li prze gro dy oraz wy po sa ¿e nie te ch ni cz ne bu dyn -ku pod le gaj!ce prze bu do wie od po wia daj! przy naj mniej wy ma ga niom izo lacy j no œcicie p l nej okre œlo nym w za"!czni ku nr 2 do roz porz!dze nia oraz po wie rz ch nia okien od po -wia da wy ma ga niom okre œlo nym w pkt 2.1. za"!czni ka nr 2 do roz porz!dze nia.Ma ksy maln! wa r toœæ wska Ÿ ni ka EP okre œlaj!cego ro cz ne ob li cze nio we zapo trze -bo wa nie bu dyn ku na nie od na wialn! ene r giê pie r wotn! do ogrze wa nia, we nty la cji,ch"od ze nia, przy go to wa nia ciep"ej wody u¿y t ko wej oraz oœwie t le nia ob li cza siê zgod -nie z po ni ¿ szym wzo rem:EP EP EP EP ;  [kWh / m rok]H W C L 2 (1)gdzie:EPH+W – cz!stko wa ma ksy ma l na wa r toœæ wska Ÿ ni ka EP na po trze by ogrze wa nia,we nty la cji oraz przy go to wa nia ciep"ej wody u¿y t ko wej,EPC – cz!stko wa ma ksy ma l na wa r toœæ wska Ÿ ni ka EP na po trze by ch"od ze nia,EPL – cz!stko wa ma ksy ma l na wa r toœæ wska Ÿ ni ka EP na po trze by oœwie t le nia.Cz!stko we ma ksy ma l ne wa r to œci wska Ÿ ni ka EP na po trze by ogrze wa nia, we nty la -cji oraz przy go to wa nia ciep"ej wody u¿y t ko wej dla bu dyn ku mie szka l ne go jed noro -dzin ne go bêd! wynosiæ:od 1 sty cz nia 2014 – 120 kWh/(m2 · rok)od 1 sty cz nia 2017 – 95 kWh/(m2 · rok)od 1 sty cz nia 2020 – 70 kWh/(m2 · rok)Cz!stko we ma ksy ma l ne wa r to œci wska Ÿ ni ka EP na po trze by ch"od ze nia dla bu -dyn ku mie szka l ne go jed noro dzin ne go bêd! wynosiæ:od 1 sty cz nia 2014 – EPC =10 · Af, C/Afod 1 sty cz nia 2017 – EPC =10 · Af, C/Afod 1 sty cz nia 2020 – EPC = 5 · Af, C/Afgdzie:Af – po wie rz ch nia u¿y t ko wa ogrze wa na bu dyn ku [m2],Af, C – po wie rz ch nia u¿y t ko wa ch"od zo na bu dyn ku [m2].
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Izo la cy j noœæ cie p l na prze gródWa r to œci wspó"czyn ni ka prze ni ka nia ciep"a UC œcian, da chów, stro pów i stro po da -chów dla wszy stkich ro dza jów bu dyn ków, uw z glêd niaj!ce po pra wki ze wzglê du napu stki po wie trz ne w wa r stwie izo la cji, "!czni ki me cha ni cz ne prze chodz!ce przez wa r -stwê izo la cyjn! oraz opa dy na dach o od wró co nym uk"ad zie warstw, ob li czo ne zgod -nie z Pol ski mi No r ma mi do tycz!cymi ob li cza nia opo ru cie p l ne go i wspó"czyn ni kaprze ni ka nia ciep"a oraz prze no sze nia ciep"a przez grunt, nie mog! byæ wiê ksze ni¿wa r to œci UC(max) okre œlo ne w ta be li za"!czni ka do roz porz!dze nia Mi ni stra Trans -po rtu, Bu dow ni c twa i Go spo dar ki Mo r skiej z dnia 5 li pca 2013 r. (poz. 926).Zmia nie ule gaj! wa r to œci wspó"czyn ni ka prze ni ka nia ciep"a U okien, drzwi ba l ko -no wych i drzwi ze w nê trz nych. Nie mog! byæ wiê ksze ni¿ wa r to œci U(max) okre œlo new ta be li nr 2 ww. za"!cznika.W bu dyn ku mie sz ka l nym (…) i go spo da r czym pod"oga na grun cie w ogrze wa nym po mie sz cze niu po win na mieæ izo la cjê ciepln! ob wo dow! z ma te ria"u izo lacy j ne gow po sta ci wa r stwy o opo rze cie p l nym co naj mniej 2,0 (m2 · K)/W, przy czym opór ciepl -ny warstw pod"ogo wych ob li cza siê zgod nie z Pol ski mi No r ma mi.Inne wy ma ga nia zwi!zane z osz czêd no œci! ene r giiW bu dyn ku mie sz ka l nym (…) pole po wie rz ch ni A0, wy ra ¿o ne w m2, okien orazprze gród szkla nych i prze zro czy s tych o wspó"czyn ni ku prze ni ka nia ciep"a nie mnie j -szym ni¿ 0,9 W/(m2 · K), ob li czo ne wed"ug ich wy mia rów mo du la r nych, nie mo¿e byæ wiê ksze ni¿ wa r toœæ A0max ob li czo ne wed"ug wzo ru:A0max = 0,15 · Az + 0,03 · Awgdzie:Az – jest sum! pól po wie rz ch ni rzu tu po zio me go wszy stkich kon dy g na cji nad -zie mnych (w ze w nê trz nym ob ry sie bu dyn ku) w pa sie o sze ro ko œci 5 mwzd"u¿ œcian ze w nê trz nych,Aw – jest sum! pól po wie rz ch ni po zo sta"ej czê œci rzu tu po zio me go wszy stkichkon dy g na cji po od jê ciu Az.We wszy stkich ro dza jach bu dyn ków wspó"czyn nik prze pusz czal no œci ene r giica"ko wi tej pro mie nio wa nia s"one cz ne go okien oraz prze gród szkla nych i prze zro czy -s tych g liczony wed"ug wzoru: g = fC · gngdzie:gn – wspó"czyn nik ca"ko wi tej prze pusz czal no œci ene r gii pro mie nio wa nia s"one -cz ne go dla typu osz kle nia,fC – wspó"czyn nik re du kcji pro mie nio wa nia ze wzglê du na za sto so wa ne urz! -dze nia prze ciws"one cz ne, w okre sie le t nim nie mo¿e byæ wiê kszy ni¿ 0,35.
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Wa run ki spe"nie nia wy ma gañ do tycz!cych po wie rzch nio wejkon de nsa cji pary wodnej W celu za cho wa nia wa run ku, o któ rym mowa w § 321 ust. 1 roz porz!dze nia4,w od nie sie niu do prze gród ze w nê trz nych bu dyn ków mie sz ka l nych (…) i go spo da r -czych roz wi!za nia prze gród ze w nê trz nych i ich wêz"ów kon stru kcy j nych po win nycha ra kte ryzo waæ siê wspó"czyn ni kiem tem pera tu ro wym fRsi o wa r to œci nie mnie j szejni¿ wy ma ga na wa r toœæ kry ty cz na, ob li czo na zgod nie z Polsk! Norm! do tycz!c! me -to dy ob li cza nia tem pe ra tu ry po wie rz ch ni we wnê trz nej ko nie cz nej do unikniêciakrytycznej wilgotnoœci powierzchni i kondensacji miêdzywarstwowej.Wy ma gan! wa r toœæ kry tyczn! wspó"czyn ni ka tem pera turo we go fRsi w po mie sz cze -niach ogrze wa nych do tem pe ra tu ry co naj mniej 20°C w bu dyn kach mie sz ka l nych, za -mie sz ka nia zbio ro we go i u¿y te cz no œci pu b li cz nej na le ¿y okre œlaæ wed"ug Pol skiejNo r my, przy za"o¿e niu, ¿e œred nia mie siê cz na wa r toœæ wil go t no œci wzglêd nej po wie -trza we wnê trz ne go jest rów na  = 50%, przy czym do pu sz cza siê przyjmowaniewymaganej wartoœci tego wspó"czynnika równej 0,72. Wa r toœæ wspó"czyn ni ka tem pera turo we go cha ra kte ry zuj!cego za sto so wa ne roz -wi!za nie kon stru kcyjno -mate ria"owe nale¿y obliczaæ:1) dla prze gro dy – wed"ug Pol skiej No r my2) dla mo stków cie p l nych przy za sto so wa niu prze strzen ne go mo de lu prze gro dy– wed"ug Pol skiej No r my do tycz!cej ob li cza nia stru mie ni cie p l nych i tem pe ra tu ry po wie rz ch ni. Szcze l noœæ na prze ni ka nie po wie trzaW bu dyn ku mie sz ka l nym (…) prze gro dy ze w nê trz ne nie prze zro czy ste, z"!czamiê dzy prze gro da mi i czê œcia mi prze gród (miê dzy in ny mi po"!cze nie stro po da chówlub da chów ze œcia na mi zew nê trz ny mi), prze j œcia ele men tów in sta la cji (ta kie jakkana"y in sta la cji we nty lacy j nej i spa li no wej przez prze gro dy ze w nê trz ne) orazpo"!cze nia okien z oœcie ¿a mi na le ¿y pro je kto waæ i wy ko ny waæ pod k!tem osi!gniêciaich ca"kowitej szczelnoœci na przenikanie powietrza.W bu dyn kach ni skich, œred nio wy so kich i wy so kich prze pusz cza l noœæ po wie trzadla okien i drzwi ba l ko no wych przy ci œ nie niu rów nym 100 Pa wy no si nie wiê cej ni¿2,25 m3/(m · h) w od nie sie niu do d"ugo œci li nii sty ko wej lub 9 m3/(m2 · h) w od nie sie -niu do pola po wie rz ch ni, co od po wia da kla sie 3 Pol skiej No r my do tycz!cej prze pusz -czal no œci po wie trza okien i drzwi. Dla okien i drzwi ba l ko no wych w bu dyn kach wy so-ko œcio wych prze pusz cza l noœæ po wie trza przy ci œ nie niu rów nym 100 Pa wy no si niewiê cej ni¿ 0,75 m3/(m · h) w od nie sie niu do d"ugo œci li nii sty ko wej lub 3 m3/(m2 · h)w od nie sie niu do pola po wie rz ch ni, co od po wia da kla sie 4 Pol skiej No r my do tycz!cejprze pusz czal no œci po wie trza okien i drzwi.
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4 Roz porz!dze nie Mi ni stra In fra stru ktu ry w spra wie wa run ków te ch ni cz nych, ja kim po win ny od po wia -daæ bu dyn ki i ich usy tu o wa nie z dn.12 kwie t nia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).



 Za le ca na szcze l noœæ po wie trz na bu dyn ków wynosi:1) w bu dyn kach z we nty lacj! gra wi ta cyjn! lub we nty lacj! hy bry dow! – n50 < 3,0 1/h;2) w bu dyn kach z we nty lacj! me cha niczn! lub kli ma ty zacj! – n50 < 1,5 1/h.Za le ca ne jest, by po za ko ñ cze niu bu do wy bu dy nek mie sz ka l ny (…) zo sta" pod da -ny pró bie szcze l no œci prze pro wa dzo nej zgod nie z Polsk! Norm! do tycz!c! okre œla nia prze pusz czal no œci po wie trz nej bu dyn ków w celu uzy ska nia zalecanej szczelnoœcibudynków.Co raz bar dziej re stry kcy j ne prze pi sy do tycz!ce ochro ny cie p l nej bu dyn ków, z jed -nej stro ny nie od zo w ne przy re a li za cji roz wo ju zrów nowa ¿o ne go ze œro do wi skiem,sta no wi! ko le j ny ob szar pro ble maty cz ny w rewitalizacji wsi podlaskiej.In fra stru ktu ra te ch ni cz na a ene r gia od na wia l naPie r wo t nie woda cze r pa na by"a ze stud ni, a domy ogrze wa ne by"y pie ca mi fi zy cz -ny mi na dre w no i wê giel. Aktu a l nie sie ci wo do ci!gowe do chodz! pra wie do wszy st -kich go spo darstw. Po do b nie jest z sie cia mi ele ktroe nerge tyczny mi. Usu wa nieœcie ków w mia rê mo ¿ li wo œci po win no od by waæ siê do ce lo wo do eko lo gi cz nych przy -do mo wych oczy sz cza l ni œcie ków. Ogrze wa nie bu dyn ków na le ¿a"oby roz pa try waæindy widu a l nie z pie r wsze ñ stwem wy ko rzy sta nia ene r gii od na wia l nej i pomp ciep"a.Nie ste ty na te re nach oko lic Bia"owie ¿y nie ma gazu zie mne go. Eko lo gi cz nym pa li -wem jest gaz pro pan -bu tan, któ ry z po wo dze niem mo¿e byæ sto so wa ny w kot"achdwu fun kcy j nych do cen tra l ne go ogrze wa nia i ciep"ej wody. Wy da je siê, ¿e ze wzglê -dów estety czno-e kologi cz nych wska za ne s! ra czej pod zie m ne zbio r ni ki na gaz pro -pan -bu tan. Do roz wa ¿e nia po zo staj! ta k ¿e kot"y na bio pa li wo. Pa miê taæ na le ¿y, i¿w tym przy pa d ku trze ba zare ze r wo waæ po wie rz ch niê na sk"ado wa nie pa li wa. In sta lo -wa nie ko le kto rów s"one cz nych na po"aci da chu naj pra wdopo dob niej zak"óci "adprze strzen ny i dla te go te¿ na le ¿a"oby siê za sta no wiæ nad zna le zie niem in ne go mie j s ca.Ma tu mie j s ce zde rze nie ki l ku ob sza rów pro ble mo wych. Z jed nej stro ny chce myza cho waæ nie na ru szo ny krajo braz, eko sy stem a z dru giej wa run ki mi kro kli ma tu po -mie sz czeñ maj! byæ na po zio mie co najmniej akceptowalnym.Pro ble ma ty ka wsi pod la skiej wi dzia na okiem stu den taFilm, jako ma te ria" dy da kty cz ny wy ja œ niaj!cy miê dzy in ny mi po jê cie roz wo juzrów nowa ¿o ne go ze œro do wi skiem, a ta k ¿e "adu prze strzen ne go obe j rza"o 75 stu -den tów pie r wsze go se me stru go spo dar ki prze strzen nej Poli te ch ni ki Bia"osto c kiej.Bli sko 60% uzna"o do ku ment jako bar dzo cie ka wy, a 35% jako cie ka wy. Po zo sta listu den ci (za le d wie 4 oso by) stwier dzi li, i¿ ma te ria" fi l mo wy na le ¿y do œred nio in te -re suj!cych. Wa r to zwró ciæ uwa gê, ¿e ¿a den ze stu den tów nie wy ka za" ca"ko wi te gobra ku zain tere so wa nia fi l mem. Zna cz na czêœæ m"odych lu dzi wy ra zi"a ocho tê obe j -rze nia fi l mów o po do bnej te ma ty ce do tycz!cych in nych re gio nów Pol ski. M"odzilu dzie do strze gli, i¿ ma te ria" kry ty cz nie uka zu je za rów no wady jak i za le ty pod la -skiej wsi. Jed na ze stu den tek jed noz na cz nie stwier dzi"a: „Film jest ostrze ¿e niemdla nas wszy stkich”.
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Bu do wa nie do mów w tzw. no wo cze s nym sty lu, któ re nie pa suj! do tra dy cy j nejar chi te ktu ry Pod la sia oraz za stê po wa nie dre w nia nych do mów mu ro wa ny mi spra wia,i¿ wieœ pod la ska upo da b nia siê do przed mieœæ du ¿ych miast. Sta ra ar chi te ktu ra wsiko ja rzo na jest z ob ra zem nê dzy. Mie sz ka ñ cy wspó"cze s nej wsi pod la skiej "akn! nowo -cze s no œci ta k ¿e w ar chi te ktu rze, co prze ja wia siê utrat! chara ktery sty cz nych cech re -gio nu. Bu do wa ne s! pseu do d wor ki o niew"aœci wych pro po rcjach na zbyt ma"ychdzia"kach albo nie propo rcjo nal ne domy wzo ro wa ne na wet na ar chi te ktu rze ame ry -ka ñ skiej. In ge ren cja ama to r skiej nowo cze s no œci w tra dy cyjn! za bu do wê pro wa dzi docha o su. Niepo ro zu mie niem jest ta k ¿e bu do wa nie po je dyn czych do mów w du ¿ej od -leg"oœci od wsi, gdzieœ na ubo czu, pod la sem. Do do mów tych trze ba do pro wa dziæ conaj mniej sie ci wo do ci!gowe i ele ktry cz ne co wy ma ga du ¿ych fun du szy, a do da t ko woza bu rza eko sy stem. No wo cze s ne te ch no lo gie po zwa laj! na szy b kie te m po re a li za cji in wes ty cji, aleczê sto s! to in wes ty cje nie prze my œla ne, któ re nie ha r mo ni zuj! z za sta nym krajo bra -zem.Od no si siê wra ¿e nie, i¿ w"aœci cie le dzia"ek uwa ¿aj!, ¿e sko ro grunt jest ich w"as no -œci!, to maj! do nie go pra wo w trzech wy mia rach. W zwi!zku z bra kiem ure gu lo wañpra wnych nic nie stoi na prze szko dzie re a li za cji naj dziw nie j szych po mys"ów archi -tekto ni cz nych. Za po mi na siê, ¿e prze strzeñ jest do brem wspó l nym. Pod la siu za gra -¿aj! sami Pod la sia cy, gdy¿ nie do ce niaj! swe go dzie dzi c twa. Ponad to brakwspo mnia nych wcze œ niej re gu la cji pra wnych, a ta k ¿e do ra d ców archi tekto ni cz nychza tru d nio nych w gmi nie, któ rzy nie odp"at nie udzie la li by po rad do tycz!cych zago -spoda ro wa nia dzia"ki, przy czy nia siê do tego, i¿ mie sz ka ñ cy wsi ze swo i mi pro ble ma -mi s! po zo sta wie ni sami so bie. Wzo r cem staj! siê domy z tzw. ka ta lo gów do mówgo to wych b!dŸ re a l nie wi dzia ne na za cho dzie Europy.Propozycje rozwi!zania problemówPa ñ stwo po win no chro niæ po szcze gó l ne re gio ny po przez akty pra w ne, ja ki mi s!pla ny mie j s co we. Du ¿ym u"atwie niem by"oby, gdy by opi sy wa ne te re ny mia"y pla nymie j s co we za opa trzo ne we wzo r ni ki do mów, wed"ug któ rych mo ¿ na by by"o odre -stau ro wy waæ obie kty. W urzê dach gmin nych po win ni mieæ pra kty ki stu den ci(op"aca ni przez pa ñ stwo) ró ¿ nych bran¿, któ rzy nie odp"at nie udzie la li by po rad do -tycz!cych zago spoda ro wa nia dzia"ki a ta k ¿e in fra stru ktu ry te ch ni cz nej. Udzie la li bywska zó wek miê dzy in ny mi do tycz!cych bry"y domu, jego ko lo ry sty ki, a ta k ¿e ro dza -ju ogro dze nia oraz ogrze wa nia, wy ko rzy sta nia Ÿró de" od na wia l nych, ko le j no œci wy -ko ny wa nia ro bót. Sza co wa li by ta k ¿e wstê p nie ko szty oraz po ma ga li w wype"nie niuwnio sków szcze gó l nie oso bom sta r szym z tru dem radz!cym so bie w no wych re a liach. Przy da"yby siê ta k ¿e po ga dan ki prze pro wa dza ne przez stu den tów skie ro wa ne domie sz ka ñ ców wsi wy ja œ niaj!ce zna cze nie "adu przestrzennego. Dzia"ania takieby"yby zapewne z korzyœci! dla obu stron. Przyk"adem zadbanego budynku z za cho -wa niem tradycji regionu jest dom przedstawiony na ryc. 4.
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Pod su mo wa nieŒwiat sta je siê glo baln! wiosk!, co ma swo je za le ty i wady. Do stê p noœæ do no wychma te ria"ów, ró ¿ no rod noœæ te ch no lo gii jest kwe sti! cza su i pie niê dzy. Jed na k ¿e noweobie kty, na wet o do brej ener goo sz czêd nej ar chi te ktu rze, ale nie powi!zane z du chemmie j s ca s! co naj mniej niepo ro zu mie niem. Gmi na wy daj!c po zwo le nie na tzw. no wo -czesn! ar chi te ktu rê, zwiê ksza ry zy ko, i¿ krajo braz w oko li cach Bia"owie ¿y upo do b nisiê do przestrzeni z okolic Berlina czy Pary¿a. Czy o to nam chodzi?Brak jest ta k ¿e ma so wej edu ka cji spo"ecze ñ stwa z za kre su roz wo ju zrów nowa ¿o -ne go ze œro do wiskiem oraz "adu prze strzen ne go. Ge ne ra l nie te le wi zja nie po da jedo brych wzorców, nie uw ra ¿ li wia na ar chi te ktu rê mie j s ca. Film Be a ty Hy ¿y--Czo"pi ñ skiej, któ ra z wy kszta"ce nia jest ma gi strem in ¿y nie rem ar chi te ktem, sta no wi od tego wyj!tek. G"os le kto ra, Wo j cie cha Czo"pi ñ skie go, "agod nie wpro wa dza wi -dzów w kli mat Pod la sia. Do ku ment za chwy ca mu zyk!, któ ra bu du je na piê cie, sta no -wi do bre t"o dla wa ¿ nych tre œci zwi!za nych z ar chi te ktur! krajo bra zu. Na le ¿a"oby od pocz!tku podj!æ trud wy cho wy wa nia no wych po ko leñ w po sza no -wa niu tra dy cji oraz w"aœci wych ka no nów este ty cz nych. Re fle ksy j ny film „Pa miêædomu” po wi nien na le ¿eæ do obo wi!zko wej me dia l nej le ktu ry stu den tów wy dzia"ów:ar chi te ktu ry i ur ba ni sty ki, ar chi te ktu ry krajo bra zu jak i go spo dar ki prze strzen nej,a mo ¿e i bu dow ni c twa. Po twier dzi"a to ta k ¿e an kie ta prze pro wa dzo na wœródm"odych lu dzi. Film móg"by byæ przy czyn kiem do dyskusji na temat rozwojuzrównowa¿onego ze œrodowiskiem. Na le ¿y mieæ nad zie jê, i¿ dziê ki ga r st ce za pa le ñ ców tra dy cy j na za bu do wa Pod la siaprze trwa i sta nie siê wzo r cem dla no we go po ko le nia mie sz ka ñ ców wsi. Ura to wa nykrajo braz wschod niej Pol ski, gdzie ¿y cie p"ynie wo l niej, dos"ow nie i w prze no œ ni,mo¿e staæ siê mark! re gio nu jako zna ko mi ta prze strzeñ do re kre a cji.
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Ryc. 4. Przyk!ad domu z oko lic Bia!owie ¿y odre stau rowa ne go z za cho wa niem tra dy cji re gio nu(zdjê cie autor)



SummaryRevitalization or degradation of the villageslocated in Podlasie?The spa ce is the com mon good. A do cu men ta ry film writ ten and di re c ted by Be a ta Hy ¿y - Czo"pi ñ ska “Me mo ry of the Ho u se” shows the mul ti fa ce ted ap pro ach of theru ral po pu la tion of Pod la sie near Bia lo wie za to the old architecture.The new ob jects, even if they are bu ilt with a good ener gy -ef fi cient fa c tors, but notre la ted to the spi rit of pla ce are just a misun de r stan ding. Ho we ver, tra di tio nalbu i l dings se ems to be the na tu ral part of en vi ron ment. In ad di tion, the in cre a sin glystrict re gu la tions con ce r ning on the the r mal pro te c tion of bu i l dings, which arees sen tial to the imp le men ta tion of su sta ina b le de ve lo p ment with the en vi ron ment,case pro blems in the revi ta li za tion of the vil la ges lo ca ted on Podlasie. There is alsoa lock of public education about these problems.Ho we ver, the re is a chan ce that with thanks to some en t hu siasts of tra di tio nalbu i l dings this kind of ob ject will su r vi ve and be co me a mo del for a new ge ne ra tionof rural residents.Ke y words: en vi ron men tal su stai nabi li ty, revi ta li za tion, pro te c tion of lan d s ca pear chi tec tu re, pro blem are as, le gal co di fi ca tion.Bibliografia[1] La sko wski L., Le ksy kon pod staw bu dow ni c twa ni skoe ne r goch"on ne go, Wa r sza wa2009.[2] Nie dzie l ko J., Ener goe fe ktyw ny dom do stê p ny. Ofi cy na Wy da w ni cza POLCEN, Wa r -sza wa 2012.[3] ¯ar no wie cka J.C., Prze strzeñ info rma ty cz na i ar chi te ktu ra re gio na l na, Roz pra wy Na u -ko we nr 111. Wy daw ni c two Poli te ch ni ki Bia!osto c kiej, Bia!ystok 2004.[4] Pflu ger R., Spe cjal HVAC So lu tions for the Re fur bis h ment of Hi sto ric Bu i l dings05/2013: REHVA.[5] http://www.tvp.pl/bia ly stok/re po r taz/bialosto cka-szko la-repor ta zu/wi deo/pa mie c- do mu /8730980.
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Anna D!ugo zi ma

Rewi ta li za cja pa miê ci.Aby cmen ta rze tê t ni!y ¿yciem
„Pa miêæ wcho dzi w so jusz tak z tera Ÿnie j szo œci!,jak i prze strze ni!, by ra zem sta wiæ czo"onie od wo"al ne mu up"ywo wi cza su1”.W pra cy przed sta wio no spe cy fi kê dzia!añ rewi tali zacy j nych w kon te k œcie wielo -wymia ro wo œci cmen ta rzy oraz wska za no fo r my i kie run ki dzia!añ w tym za kre sie.Au to rka po szu ku je od po wie dzi na py ta nia czy po miê dzy fo r ma mi rewi ta li za cji ne -kro po lii mo ¿ na po sta wiæ znak rów no œci, czy bu duj" one – mimo od mien nych œro d -ków – tak" sam" ja koœæ krajo bra zu? Jak w rewi tali zacy j nym zamierzeniu odnajdujesiê mistyczny wymiar cmentarza? Re a li za cja tak po sta wio ne go celu wy ma ga!a roz po zna nia sta nu cmen ta rzy w Pol -sce oraz wy ty po wa nie gru py po rów na w czej dla pol skich miejsc po chów ku. Za gad nie -nie rewi ta li za cji cmen ta rzy omó wio no na przyk!ad zie wy bra nych w opa r ciuo kry te rium zró¿ ni co wa nia (od mien ny pro gram i za kres dzia!añ pod jê tych na cmen -ta rzach w celu przy wró ce nia o nich pa miê ci) obie któw z Polski i œwiata (StanyZjednoczone, Kanada, Irlandia).Z!o¿o noœæ rewi ta li za cji i fe no men cmen ta rzyRewi ta li za cja ma cha ra kter kom p le kso wy. W jej ra mach pro wa dzo ny jest sze regwie low"tko wych, wza je m nie uzu pe!niaj"cych siê dzia!añ, któ re to na celu maj"wywo!anie ja ko œcio wej po zy ty w nej zmia ny na ziden tyfi ko wa nym ob sza rze. Rewi ta li -za cja jest „le cze niem” za bu rzo nej, zde gra do wa nej re la cji miê dzy mie j s cem a jegou¿yt kow ni ka mi. W mie j s cach, w któ rych za ni ka ¿y wo t noœæ i ci"g!oœæ ku mu la cji do -ro b ku po le ga na rów no cze s nym od dzia!ywa niu na lu dzi i mie j s ca2. W obrêbie szeroko rozumianej rewitalizacji wyró¿nia siê cztery typy tego procesu: – rewi ta li za cjê zde gra do wa nych œród mieœæ i wielo fun kcy j nych przed wo jen nych ob -sza rów za bu do wy mie j skiej, – rewi ta li za cjê ob sza rów po prze mys!owych, po ko le jo wych i po wo j sko wych, 

1 Ka pra l ski S. (2010), Pa miêæ, prze strzeñ, to ¿ sa moœæ. Pró ba re fle ksji teo re ty cz nej, [w:] Ka pra l ski S.(red.), Pa miêæ, prze strzeñ, to ¿ sa moœæ, Wa r sza wa, s. 10.2 Ki p ta E. (2013), Rewi ta li za cja w po li ty ce (wo bec) miast, [w:] http://www.forum rewi tali za cji.pl (do stêp17.10.2013).



– rewi ta li za cjê blo ko wisk, w tym szcze gó l nie blo ko wisk wznie sio nych w te ch no lo -gii wie l kop!yto wej,– rewi ta li za cjê krajo bra zu miast ze szcze gó l nym uw z glêd nie niem sy l we ty mia stai sy ste mu prze strze ni pu b li cz nych, w tym zie le ni3. Usta wa z dnia 16 kwie t nia 2004 roku o ochro nie przy ro dy do te re nów zie le ni obokpar ków, zie le ñ ców, ogro dów za li cza ta k ¿e cmen ta rze4. W zwi"zku z tym, mie j s ca po -chów ku sta no wiæ mog" przed miot rewi ta li za cji. W pol skiej tra dy cji ku l tu ro wej cmen tarz od gry wa nie zwy kle istotn" i do nios!"rolê. Sta no wi on: stre fê sa c rum (œwiêt" prze strzeñ, któ rej cha ra kter wy ni ka z fa ktuz!o¿e nia oraz prze cho wy wa nia szcz"tków wie lu po ko leñ), ar chi wum (zbiór in fo r ma -cji o hi sto rii spo!ecz no œci lo ka l nych), mu ze um (zbiór dzie! sztu ki sepu l kra l nejbêd"cych od zwier cied le niem swo jej epo ki) i park za ra zem (po sia da isto t ne wa lo ryprzy rod ni cze, ko m po zy cjê krajo bra zow" prze pe!nion" smu t kiem, me lan cho li" i re -fleksj" nad prze mi ja niem)5. Poza tym, w osta t nich la tach co raz popu lar nie j sza w pra -cach na uko wych sta je siê idea cmen ta rza jako ogro du dla ¿y wych6, cmen ta rza jakoprze strze ni tera peu ty cz nej7, czy wrêcz re krea cy j nej8. Te zró¿ ni co wa ne zna cze nia i ro -le przy pi sy wa ne ne kro po lii przez tra dy cjê i na ukê oraz bar dzo skra j na per ce p cja tejprze strze ni: od mie j s ca u¿y t ko we go, przez mie j s ce sym bo li cz ne, œwiê te, hi sto ry cz ne,a¿ po mie j s ce okre œlo nej akty w no œci spo!ecz nej, spra wiaj", ¿e cmen tarz co raz czê œciejpost rze ga ny jest jako isto t ny ele ment zago spoda ro wa nia, bu duj"cy ku l tu rê prze strze -ni, wi ze ru nek jed no stki osad ni czej9. W zwi"zku z tym, co raz wiêksz" uwa gê przy -wi"zuje siê do ja ko œci krajo bra zu cmen ta rza, pod daj"c go dzia!aniom re wi ta li-za cy j nym. Dy le mat rewi ta li za cji cmen ta rzyRewi ta li zo waæ czy nie rewi ta li zo waæ? Oto jest py ta nie. Pa ra fra zuj"c s!ynn" wy po -wiedŸ sze kspi ro wskie go Ha m le ta w kon te k œcie na kre œlo nej po wy ¿ej spe cy fi ki cmen -ta rzy na le ¿y podj"æ pró bê roz wik!ania tego dy le ma tu. Ba da nia prze pro wa dzo ne przezau to rkê do wiod!y, ¿e wspó!cze s ne cmen ta rze two rzo ne s" w opa r ciu o uni wer sa l nymo del: ujed no li co ny uk!ad prze strzen ny, nie wie l ki udzia! zie le ni wy so kiej (zw!asz -
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3 Rewi ta li za cja miast pol skich, Wy daw ni c two IRM, Kra ków 2009, s. 1.4 Art. 5 pkt 21 mówi, ¿e te re ny zie le ni to „te re ny wraz z in fra stru ktur! te ch niczn! i bu dyn ka mi fun kcjo -na l nie z nimi zwi!za ny mi, po kry te ro œlin no œci!, zna j duj!ce siê w gra ni cach wsi o zwa r tej za bu do wie lub miast, pe"ni!ce fun kcje este ty cz ne, re kre acy j ne, zdro wo t ne lub os"ono we, a w szcze gó l no œci par ki, zie le ñ ce, pro me -na dy, bu l wa ry, ogro dy bo ta ni cz ne, zoo lo gi cz ne, jor da no wskie i za by t ko we oraz cmen ta rze, a ta k ¿e zie leñ to -wa rzysz!c! uli com, pla com, za by t ko wym for ty fi ka cjom, bu dyn kom, sk"ado wi skom, lo t ni skom oraz obie ktomko le jo wym i prze mys"owym”. Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 880.5 Mi cha!owski A. (2001), Ar chi te ktu ra krajo bra zu w ko ñ cu XX wie ku. Zna cze nie i za da nia, [w:] Krajo -braz ku l tu ro wy. Wa r szta ty dla na uczy cie li i me to dy ków. Ze szyt dy da kty cz ny, Wa r sza wa.6 D!ugo zi ma A. (2011), Cmen ta rze jako ogro dy ¿y wych i umar"ych, Sztu ka ogro du Sztu ka krajo bra zu,Wa r sza wa.7 Rho ads L. (1995), Death’s Gar den: Re la tion s hips with Ce me te ries, Au to ma tism Press.8 Szu ma ñ ski M. (2005), Stru ktura li za cja te re nów zie le ni, Wy daw ni c two SGGW, Wa r sza wa.9 Ta naœ S. (2008), Prze strzeñ tu ry sty cz na cmen ta rzy. Wstêp do tana totu ry sty ki. Wy daw ni c two Uni wer -sy te tu £ódz kie go, £ódŸ.



cza li œcia stej), na gro b ki wy ko ny wa ne wed!ug jed no li te go wzo r ni ka, nie wpi sy wa niecmen ta rzy w kon tekst oto cze nia10. Wszy stkie te ne ga ty w ne zja wi ska i prze mia ny, któ -rym obe c nie pod le gaj" cmen ta rze mog" sta no wiæ ar gu ment dla rewi ta li za cji cmen ta -rzy hi sto ry cz nych, tych zak!ada nych przed 1945 ro kiem11. Jed nak, je œli uw z glêd niæ:z!o¿o noœæ ele men tów kon sty tu uj"cych cmen tarz i wie loœæ p!asz czyzn, w któ rych jeston roz pa try wa ny oraz kom p le kso woœæ dzia!añ rewi tali zacy j nych odpowiedŸ napowy¿sze pytanie nie jest ju¿ tak jednoznaczna. Bowiem przy rewitalizacji cmentarzynale¿y pochyliæ siê miêdzy innymi nad nastêpuj"cymi kwestiami:– pa miêæ spo!ecz na;– do ktry na kon ser wato r ska;– ge nius loci.„Sto su nek do gro bów zmar"ych – wszy stkich zmar"ych, na wet ob cych zmar"ych – jestmiar! ku l tu ry, ta k ¿e ku l tu ry re li gi j nej cz"owie ka”12. Spo!ecz noœæ lo ka l na kon sty tu u je siêpo przez za ko rze nie nie, sza cu nek dla hi sto rii, przo d ków. W zwi"zku z tym, „trud nowy ob ra ziæ so bie pra wdziw! spo"ecz noœæ lo kaln!, któ ra nie ma w"as ne go cmen ta rza, na któ -rym spo czy waj! naj bli ¿ sze oso by (…), bo wiem to w"aœ nie gro by oj ców wi!¿! nas naj si l niejz zie mi!, na któ rej wy ra sta li œmy”13. Cmen tarz w prze strze ni musi byæ za mar ko wa ny byby! pa miê ta ny. O „zna ko wej rozpo znawa l no œci”14 ne kro po lii de cy duj" ar te fa kty: gro bywraz z rzeŸb" se pu l kraln", sza ta ro œlin na, uk!ad prze strzen ny. W kon te k œcie do ktry -ny konse rwa to r skiej, utrwa lo nej w pol skiej tra dy cji ochro ny sa c rum, cmen tarz na le ¿y tra kto waæ nie jako ze spó! usta wio nych obok sie bie po je dyn czych na gro b ków, ale jako pewn" ca!oœæ, na któr" sk!adaj" siê w!aœci we po chów ki zna j duj"ce siê pod zie mi",obie kty na zie m ne oraz zie leñ. Ka ¿ dy z tych ele men tów po wi nien byæ oso b no przed -mio tem rewi ta li za cji, ale nie na le ¿y za po mnieæ, ¿e wszy stkie one wspó!tworz" cmen -tarz jako ca!oœæ. Wszy stkie s" obe c ne w per ce pcji spo!ecz no œci lo ka l nej15. Li k wi da cja,czy grun to w ne prze kszta!ce nie któ rego ko l wiek z wy mie nio nych po wy ¿ej ele men tówpro wa dzi do zmia ny cha ra kte ru ca!ego cmen ta rza, co œci œle wi"¿e siê z ko le j nym nie -zwy kle wa ¿ nym aspe ktem w kon te k œcie rewi ta li za cji cmen ta rzy, a mia no wi cie z ge -nius loci. Ka ¿ dy krajo braz, w tym ta k ¿e cmen ta r ny, po sia da uni ka l ny !adu nek info rma cy j -ny. Iloœæ, ja koœæ tych in fo r ma cji, a ta k ¿e po trze by post rze gaj"cego i ca!okszta!t jegocech pod mio to wych, pre fe ren cji prze strzen nych de cy du je o atra kcy j no œci wi zu a l nejkrajo bra zu16. Z uwa gi na bar dzo wa ¿ ny w kon te k œcie miejsc po chów ku wy miar sym -bo li cz ny (mi sty cyzm) ich uporz"dko wa nie nie za wsze idzie w pa rze z wy sok" ocen"este tyczn". Nie któ re cmen ta rze zde wa sto wa ne i za nie dba ne s" od bie ra ne jako atrak-
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10  D!ugo zi ma A. (2011), Cmen ta rze jako ogro dy …, op. cit. 11  Pa sierb J.S. (1995), Ochro na za by t ków sztu ki ko œcie l nej. Bi b lio te ka To wa rzy stwa Opie ki nad Za by t ka -mi, Wa r sza wa.12  Ibi dem.13  Ko wa lik S. (2006), Spo"ecz noœæ lo ka l na a ku l tu ra lo ka l na, [w:] Brze zi ñ ska A.W., Hu le wska A., S!om -ska J. (red.), Edu ka cja re gio na l na. PWN, Wa r sza wa, s. 29.14  Ko l bu sze wski J. (1996), Cmen ta rze. Wy daw ni c two Do lnoœl"skie, Wroc!aw.15  Pa sierb J.S. (1995), Ochro na za by t ków …, op. cit.16  Bez ko wska G. (2005), Zna cze nie este ty ki krajo bra zu w okre œla niu wa lo rów tu ry sty cz nych, Tu ry sty kai Ho te la r stwo, Nr 8.



 cy j ne (tu ry sty cz nie), a cmen ta rze za dba ne za ta kie nie uchodz"17. Zbyt prze sad neporz"dko wa nie prze strze ni sepu l kra l nej, pe dan tyzm mo¿e zni sz czyæ ge nius loci18.Rewi ta li za cja cmen ta rzy w Pol sce i wy bra nych kra jach œwiataZgod nie z da ny mi Na ro do we go In sty tu tu Dzie dzi c twa w Pol sce zewi den cjono wa -nych jest ponad 25 ty siê cy cmen ta rzy, z cze go 4389 ob jê tych wpi sem do re je stru za byt -ków (co sta no wi 15,6% za byt ko we go nie ru cho me go za so bu). Wie le cmen ta rzy zni k -nê!o bez po wro t nie, zaœ czêœæ sta no wi je dy ne œwia de c two obe cno œci lu dzi na da nymte re nie. Rewi ta li za cja jest pro ce sem, któ ry mo¿e uchro niæ te mie j s ca od za po mnie nia.Od ki l ku de kad dziê ki dzia!aniom po dej mo wa nym przez re gio na l ne or ga ni za cje pro -wa dzo ne s" akcje przy wra ca nia cmen ta rzy spo!ecz nej œwia do mo œci po przezporz"dko wa nie, czy edu ko wa nie, np.: Sto wa rzy sze nie Rewi ta li za cji Cmen ta rzyEwan ge li c kich, Sto wa rzy sze nie Mi!oœ ni ków No we go Dwo ru Gda ñ skie go, Sto wa rzy -sze nie „Ma gu rycz”, Spo!ecz ny Ko mi tet Ra to wa nia Da w nych Cmen ta rzy na Wa r miii Ma zu rach, Sto wa rzy sze nie na Rzecz Ochro ny Krajo bra zu Kul tu ro we go „Sa dy ba”,czy Fun da cja „Bo rus sia” Ol sztyn. O œro d ki na rewi ta li za cjê cmen ta rzy mo ¿ na ubie -gaæ siê miê dzy in ny mi z Mi ni ste r stwa Ku l tu ry i Dzie dzi c twa Na ro do we go oraz z fun -du szy Unii Eu ro pe j skiej. Na œwie cie wska zaæ mo ¿ na trzy g!ówne mo de le zarz"dza niacmen ta rza mi: pa ñ stwo wy (m.in.: Fran cja, Szwa j ca ria), pry wa t ny (m.in.: Sta ny Zjed -no czo ne, Wie l ka Bry ta nia, Ka na da) i ko œcie l ny (m.in.: W!ochy, Hi sz pa nia), a kie dyna!o¿y siê na nie spe cy fi kê fo r my pa ñ stwo wej (z!o¿o na, uni ta r na) w efe kcie uzy sku jesiê sze ro ki wa chlarz form rewi ta li za cji w od nie sie niu do nekropolii (tab. 1).Fo r my rewi ta li za cji cmen ta rzyNaj pro stszy mi i najpo pular niej szy mi fo r ma mi dzia!añ rewi tali zacy j nych pro wa -dzo ny mi na cmen ta rzach s": kon se r wa cja, od no wa oraz rewa lo ry za cja. S" one czê stoprzed siêw ziê cia mi ko rzy st ny mi w wy mia rze este ty cz nym i eko no mi cz nym(zak!adaj"c, ¿e taka prze strzeñ ma pe!niæ rolê atra kcji tu ry sty cz nej), ale przy wra ca nieda w nej œwie t no œci w wy mia rze archi tekto ni cz nym nie musi pro wa dziæ bez po œred niodo zak!ada ne go o¿y wie nia w wy mia rze spo!ecz nym. Re kon stru k cja pa miê ci mo¿e bo -wiem pro wa dziæ do za chwia nia, a na wet utra ty po czu cia iden ty fi ka cji z dan" prze -strze ni", wywo!an" wpro wa dze niem do niej za so bów pa miê ci19:– nie zna nych, ta kich jak fo r my archi tekto ni cz ne, roz wi"za nia prze strzen ne k!óc"cesiê z ide" mie j s ca spo czyn ku, ku l tu zmar!ych przo d ków lub – ob cych, w sen sie se man ty cz nym i este ty cz nym dla spo!ecz no œci. 
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17 Ta naœ S. (2008), Prze strzeñ tu ry sty cz na cmen ta rzy …, op. cit.18 D!ugo zi ma A. (2010), Trzy cmen ta rze gmi ny Jon ko wo, [w:] Ry l ke J. (red.), Wzo r ni c two ogro do we,Sztu ka ogro du Sztu ka krajo bra zu, Wa r sza wa, s. 23–24.19 Smo lar kie wicz E., Rewi ta li za cja jako fo r ma przy wo"ywa nia pa miê ci, [w:] De kli na cja od no wy miast.Z dys ku sji nad re wi ta li zacj! miast, De re j ski K., Ku be ra J., Li sie cki S., Ma cy ra R. (red.). Wy daw ni c two Na -uko we Wy dzia!u Nauk Spo!ecz nych UAM, Po znañ, s. 69–78.



Ze sta wio ne w ta be li 1 re a li za cje z za kre su rewi ta li za cji cmen ta rzy wska zuj" na trzy pod sta wo we ka te go rie dzia!añ:– porz"dko wa nie prze strze ni cmen ta rza w celu uczy te l nie nia uk!adu prze strzen ne -go, ziden tyfi ko wa nia na gro b ków (la pi da rium)  po pra wa atra kcy j no œci wi zu a l -nej, przed miot zain tere so wa nia tu ry sty ki krajo zna w czej, edu ka cja;– w!"cze nie cmen ta rza w pro gram szla ków tu ry sty cz nych  przed miot zain tere so -wa nia tu ry sty ki krajo zna w czej, edu ka cja;– roz budo wy wa nie pro gra mu funkcjo nalno- prze strzen nego cmen ta rza, dzia!aniamar ke tin go we  po pra wa atra kcy j no œci wi zu a l nej, przed miot zain tere so wa niatu ry sty ki krajo zna w czej, edu ka cja, wzrost udzia!u prze strze ni grze ba l nych.Ponad to, wska zaæ na le ¿y na typ rewi ta li za cji cmen ta rzy, któ ry za miast bu do waæwœród spo!ecz no œci lo ka l nych pa miêæ o mie j s cu pro wa dzi do za ni ku zna ko wej rozpo -znawa l no œci po przez wy cin kê sta ro drze wu, prze no sze nie na gro b ków, a¿ wre sz cie li k -wi da cjê cmen ta rza i prze zna cze nie go na inne fun kcje – g!ów nie re kre acy j ne i wy po -czyn ko we, takie jak: plac zabaw lub park. 

Przed sta wio ne po wy ¿ej ro dza je dzia!añ maj"cych na celu przy wra caæ cmen ta rzedo ¿y cia spo!ecz ne go wpi suj" siê w ob se r wa cje E. Re wers, któ ra ba daj"c re la cje po -miê dzy to ¿ sa mo œci" prze strze ni a pa miê ci" za uwa ¿a dwa przeciwstawne dzia!ania:– chêæ re kon stru kcji przesz!oœci, by utrzy maæ ci"g!oœæ to ¿ sa mo œci w nie zmie nio nejpo sta ci (co jest czê sto post rze ga ne przez pod mio ty w nie zaan ga ¿o wa ne jako „bez -pie cz ne”, to zna czy zy skuj"ce apro ba tê spo!eczn" i pod nosz"ce wa lo ry za by t ko we);
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Ryc. 1. Mo del powi"zañ cmen tarz – rewi ta li za cja!ród!o: Opra co wa nie w!asne.



– twó r cze wy ko rzy sta nie przesz!oœci (kre a cja), któ ra jest je dy nie kanw" dzia!añmaj"cych na celu uno wo czeœ nie nie, a wiêc jak"œ po staæ mo dy fi ka cji to ¿ sa mo œcinie na ru szaj"cej spó j no œci i ci"g!oœci tego kon stru ktu. Kre a cja wi"¿e siê z ode jœ -ciem od da w ne go sty lu i wpro wa dze niem do prze strze ni no wo œci i ró ¿ ni cy20.Po ni ¿ej opi sa no rewi ta li za cjê cmen ta rzy ba zuj"c na trzech pro ce sach, w któ reuwik!ana jest pa miêæ spo!ecz na, sa c rum, mie j s ce po chów ku i za kres pod jê tychdzia!añ (in ge ren cja) tj.: re kon stru k cja – kre a cja – degradacja (ryc. 1).Rekon stru k cja:– za!o¿e nia: za cho wa nie da w nej sty li sty ki i cha ra kte ru cmen ta rza, na wet gdy ule gaon roz bu do wie; rewi ta li za cja w od mia nie „pre se r va tion”, pod nie sie nie ja ko œcieste ty cz nej, czy te l no œci;– cha ra kter dzia!añ rewi tali zacy j nych21: kon ser wato r ski (hi sto ry cz ny), spo!ecz ny,este ty cz ny;– ce chy zrewi tali zowa ne go cmen ta rza: za cho wa ny hi sto ry cz ny uk!ad prze strzen nywraz z naj cen niej szy mi ele men ta mi zago spoda ro wa nia (na gro b ki, obie kty archi -tekto ni cz ne, zie leñ), prze strzeñ cmen ta rza zamarkowana, uporz"dkowana.Efe kty: wzrost atra kcy j no œci wi zu a l nej, utwo rze nie la pi da rium, przed miot zain tere -so wa nia tu ry sty ki krajo zna w czej (atra k cja tu ry sty cz na – roz wój tana totu ry sty ki22,wzrost po ten cja!u da nej jed no stki osad ni czej z cmen ta rzem, co po pra wia sy tu a cjêspo!eczno - go spo darcz"). Przyk!ady: Cmen tarz Je de na stu Wsi w Cy gan ku (ryc. 2)23, la pi da rium w Ko ¿u cho -wie24 (Pol ska), szlak cmen ta rzy z okre su I wo j ny œwia to wej w Be ski dach (Pol ska).Kre a cja:– za!o¿e nia: twó r cze po dej œcie do rewi ta li za cji, sza cu nek dla hi sto rii, za cho wa nieau ten ty z mu, ale wy ko rzy sta nie no wo cze s nych œro d ków wy ra zu, za miast wskrze -sza nia za ko rze nio nych w tra dy cji roz wi"zañ po sta wie nie na kre a ty w noœæ, bu do -
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20 Ta r no wski J. (2000), Ar chi te ktu ra w po szu ki wa niu to ¿ sa mo œci lo ka l nej, [w:] Ko styr ko T., Zgó!ka T.(red.), Ku l tu ra wo bec krê gów to ¿ sa mo œci, Po znañ – Wroc!aw, s. 148.21 Aspe kty wy mie nia ne od naj bar dziej do naj mniej isto t ne go.22 Spe cy ficzn" form" tu ry sty ki ku l tu ro wej zo g ni sko wan" na od wie dza niu miejsc do ku men tuj"cych i upa -miê t niaj"cych œmieræ jest tana totu ry sty ka (ang. „tha nato to u rism”). W li te ra tu rze wy od rê b nia siê piêæ ka te go rii tana totu ry sty ki: 1) pod ró ¿e do miejsc pu b li cz nej œmie r ci lub miejsc bêd"cych jej œwia de c twem; 2) pod ró ¿e domiejsc, gdzie od no to wa no lub od kry to fakt ma so wej lub indy widu a l nej œmie r ci; 3) pod ró ¿e do miejsc i pom -ni ków upa miê t niaj"cych zmar!ych; 4) pod ró ¿e do miejsc nie zwi"za nych bez po œred nio ze zda rze niem, a pre -zen tuj"cych ma te ria l ne do wo dy œmie r ci lub je in sce ni zuj"ce; 5) pod ró ¿e do miejsc in sce ni za cji œmie r ci.W kon te k œcie ni nie j sze go ar ty ku!u szcze gó l nie isto t na jest ka te go ria trze cia, bo wiem obe j mu je ona wi zy ty nacmen ta rzach. Ta naœ S. (2008), Prze strzeñ tu ry sty cz na cmen ta rzy …, op. cit.23 Brze zi ñ ska A.W. (2010), Cmen tarz Je de na stu Wsi w Cy gan ku jako przyk"ad do brej pra kty ki ochro nylo ka l ne go dzie dzi c twa kul tu ro we go, [w:] Czy¿ A.S., Gu to wski B. (red.), Sztu ka cmen ta rzy w XIX i XX wie ku.Wy daw ni c two UKSW, Wa r sza wa, s. 237–247.24 Ja no wska W. (1994), La pi da rium rze Ÿ by na gro b nej w Ko ¿u cho wie, [w:] Ochro na cmen ta rzy za by t ko -wych. Or ga ni za cja la pi da riów cmen ta r nych, Oœro dek Ochro ny Za byt ko we go Krajo bra zu, Wa r sza wa, s. 88–96.



wa nie dia lo gu w prze strze ni cmen ta rza po przez ze sta wia nie ar chi te ktu ry hi sto ry -cz nej z no wo czesn", prze!amy wa nie sche ma tów, popu lary zo wa nie idei cmen ta rzajako par ku, ogro du, ga le rii, mu ze um na œwie ¿ym po wie trzu i wpro wa dza nie pro -gra mu funkcjo nalno- prze strzen nego ade kwa t ne go do pe!nie nia tej roli, cmen tarzsta je siê prze strze ni", w któ rej prze pla taj" siê wy mia ry sa c rum i profanum,– cha ra kter dzia!añ rewi tali zacy j nych: spo!ecz ny, fun kcjo na l ny (u¿y t ko wy), este ty -cz ny, kon ser wato r ski,– ce chy zrewi tali zowa ne go cmen ta rza: hi sto ry cz ny uk!ad cmen ta rza wzbo ga co nyo no wo czesn" ar chi te ktu rê (ka p li ce po grze bo we, bu dyn ki ad mi ni stra cji cmen ta -rza, mu zea), roz bu do wa ny pro gram funkcjo nalno- prze strzen ny (poza pod sta -wow" funkcj" grze baln" cmen tarz sta je siê ga le ri" – wy sta wy, szla kiem tu ry sty cz -nym, dy da kty cz nym – spa ce ry z prze wod ni kiem, mu ze um – or ga ni za cja eks po zy -cji zwi"zanych ze sztuk" sepulkraln" i histori" œmierci (oswajanie œmierci)).Efe kty: wzrost spo!ecz ne go zna cze nia cmen ta rza (wiê ksza fre k wen cja zwi"zana z cie -ka wym pro gra mem fun kcjo na l nym cmen ta rza), akty wi za cja spo!ecz na, edu ka cja (os -wa ja nie œmie r ci), wzrost atra kcy j no œci wi zu a l nej, przed miot zain tere so wa niatu ry sty ki krajo zna w czej (tana totu ry sty ka).Przyk!ady: Cmen tarz Fo rest Hill w Bo sto nie (USA), Cmen tarz Gla s ne vin w Du b li nie (Ir lan dia) (ryc. 3), Cmen tarz Mo un ta in View w Van co u ver (Ka na da), la pi da riumcmen ta r ne w ¯ychli nie (Pol ska)25.De gra da cja:–  za!o¿e nia: uporz"dko wa nie prze strze ni cmen ta rza w celu uczy te l nie nia hi sto rycz -ne go uk!adu lub zwiê ksze nia po wie rz ch ni grze ba l nej dla no wych po chów ków,– cha ra kter dzia!añ rewi tali zacy j nych: spo!ecz ny (u¿y t ko wy), kon ser wato r ski,
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Ryc. 2. Cmen tarz Je de na stu Wsi w Cy gan ku. La pi da rium Sztu ki Sepu l kra l nej  re kon stru kcjipa miê ci spo!ecz no œci lo ka l nej w ra mach dzia!añrewi tali zacy j nych
Ryc. 3. Cmen tarz Gla s ne vin w Du b li nie jakoprzyk!ad twó r cze go wy ko rzy sta nia przesz!oœci.No wo cze s ny bu dy nek mu ze um jako t!o dlahi sto ry cz nej tkan ki cmen ta rza

25  Ru d ko wski T. (1994), Cmen tarz – la pi da rium w ¯ychli nie, [w:] Ochro na cmen ta rzy za by t ko wych. Or -ga ni za cja la pi da riów cmen ta r nych, Oœro dek Ochro ny Za byt ko we go Krajo bra zu, Wa r sza wa, s. 72–73.



– ce chy zrewi tali zowa ne go cmen ta rza: utra ta au ten ty z mu, za nik ge nius loci, po zba -wie nie cmen ta rza jed ne go z ko m po nen tów: sza ty ro œlin nej, na gro b ków lub ca!ko -wi ta li k wi da cja cmen ta rza i prze kwali fiko wa nie go na inne cele, np. re kre acy j ne,wy po czyn ko we lub mie sz ka nio we. Efe kty: spa dek spo!ecz ne go (lub tury sty cz ne go) zna cze nia, wy ry wa nie na gro b kówz kon te kstu i de mon stro wa nie ich w spo sób mu ze a l ny spra wia, ¿e s" zupe!nie ina czejod bie ra ne (nie jako mie j s ce spo czyn ku, znak in fo r muj"cy o kon kre t nym cz!owie ku,ale jako eks po nat, prze nie sie nie na gro b ka w inne mie j s ce li k wi du je ów znak, a za tempo zba wia zmar!ego oso bo wo œci, w kon se k wen cji przy czy nia siê do szy b sze go o nimza po mi na nia).Przyk!ady: li cz ne la pi da ria26 m.in. w Sie d l cach.Pod su mo wa niePro ce sy rewi tali zacy j ne nie ja ko z de fi ni cji wkra czaj" w sfe rê sym bo liczn" i psy -cho lo giczn" spo!ecz no œci lo ka l nej. Wa ¿ ne jest za tem, by rewi ta li za cja uw z glêd nia!aza rów no po trze by mie sz ka ñ ców, jak i ich sto su nek emo cjo na l ny do mie j s ca. St"d ko -nie cz na wy da je siê dba!oœæ in wes to rów o za cho wa nie (lub uw z glêd nie nie) hi sto ry cz -nych aspe któw rewi tali zowa ne go mie j s ca, o ochro nê jego au ten tycz no œcii uni ka to wo œci27. Zwra ca na to uwa gê ta k ¿e J.T. Kró li ko wski. Twier dzi on, ¿e „aby za -cho waæ to ¿ sa moœæ cmen ta rza, trze ba za cho waæ i ods"oniæ ukry te piê k no, uchro niæ ge nius loci,nie ni sz czyæ wa r to œci prze strzen nych, za cho waæ au ten tyzm”. To prze de wszy stkim za da nie kon ty nu a cji i roz wo ju nie tyle form, co du cha28. W roz wa ¿a nia te wpi su je siê ta k ¿eteza G.J. As hwo r t ha, ¿e „dzie dzi c two jest two rzo ne od nowa przez ka ¿ de po ko le nie we dledo mi nuj!cego po dej œcia do przesz"oœci i jej wy ko rzy sta nia”29. W zwi"zku z tym, rewi ta li za -cja cmen ta rzy musi obe j mo waæ nie ty l ko sfe rê fi zyczn" obie któw, ale ta k ¿e wy miarsym bo li cz ny prze strze ni. Wszak, jest ona nie ty l ko sce ne ri" czy t!em zda rzeñ, ale jest
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26  La pi da ria oce niæ mo ¿ na za rów no po zy ty w nie i za kwa lifi ko waæ do re kon stru kcji, jak i ne ga ty w nie za li -czaj"c do dzia!añ de gra duj"cych cmen tarz. Przy po mnieæ na le ¿y, i¿ la pi da rium jest mie j s cem, gdzie tra fiaj" za -by t ko we lub wy ka zuj"ce wa r to œci ar ty sty cz ne na gro b ki, w sy tu a cji, w któ rej to po zo sta wie nie ich na mie j s cugro zi im nie chybn" zag!ad". Pie r wsze la pi da ria cmen ta r ne zak!ada ne w Pol sce od lat 80. XX wie ku re a li zo wa!yte za!o¿e nia. Na to miast roz po wszech nio na w œro do wi sku kon ser wato r skim moda na tego typu przed siê w ziê ciaspo wo do wa!a, ¿e wy bie ra no naj sta r sze na gro b ki i prze no szo no je w wy bra ne mie j s ce cmen ta rza, a cza sem na wet poza jego ogro dze nie. Wiê cej na ten te mat: Ru d ko wski T., O ochro nê cmen ta rzy za by t ko wych, [w:] „Ochro naza by t ków”, Nr 1/2, Krajo wy Oœro dek Ba dañ i Do ku men ta cji Za by t ków, Wa r sza wa, s. 104–114.27 Ra port o spo!ecz nym i ku l tu ro wym wy mia rze rewi ta li za cji za by t ko wych obie któw po stin du stria lnychna Ma zo wszu, Wa r sza wa 2012, [w:] http://ikw.org.pl/in du stria l ne/ra port.pdf (do stêp 20.10.2013).28 Kró li ko wski J.T. (2004), Ar chi te ktu ra a na tu ra Wa r sza wy, [w:] Kró li ko wski J.T., Ró ¿a ñ ska A., Ry l ke J.,Ska l ski J., Wa r to œci krajo bra zu kul tu ro we go Wa r sza wy na tle wa run ków przy rod ni czych mia sta. Wy daw ni c -two SGGW, Wa r sza wa, s. 265.29 As hworth G.J. (1993), He ri ta ge Plan ning: An Ap pro ach to Ma na ging Hi sto ric Ci ties, [w:] Zu ziak Z.(red.), Ma na ging Hi sto ric Ci ties, Miê dzy naro do we Cen trum Ku l tu ry, Kra ków, s. 30.



prze ¿y wa na i two rzo na przez cz!owie ka, wchodz"cego z ni" w dia log nie sko ñ czo nychin ter pre ta cji30.„Id!c na cmen tarz, po wra ca my do tych, któ rzy byli”31. Te s!owa J. Ti s ch ne ra uz -mys!awiaj", ¿e cmen tarz do ma ga siê wza je mno œci. Bê dzie on pe!ni! swoj" rolê wspól -no to twórcz" o tyle, o ile na gro by bê dzie przy cho dzi! ktoœ, kto czu je siê spa d ko bierc"ku l tu ry, dzie dzi c twa. Opu sz czo ne cmen ta rze s" bar dzo do tkli wym prze ja wem bra kupa miê ci i bra ku to ¿ sa mo œci. Sta no wi" do wód, ¿e wielo poko le nio wa ci"g!oœæ wspól no -ty zo sta!a bru ta l nie prze rwa na, ¿e nie ma kto dzie dzi czyæ. Od no wie nie ele men tówzago spoda ro wa nia cmen ta rza, pod nie sie nie ich z ruin, nie za gwa ran tu je, ¿e prze -strzeñ ne kro po lii sta nie siê znacz"ca, ¿e bê dzie no œ ni kiem zna ków. Musi iœæ to w pa -rze z prac" nad pa miê ci" re a li zo wan" po przez pro gra my edu ka cy j ne, bu do wa niepro gra mu fun kcjo nal ne go maj"cego na celu akty wi za cjê spo!ecz no œci, twó r czy z ni"dia log. Rewi ta li za cja pa miê ci jest wa run kiem pod sta wo wym ja kie goko l wiek pro ce su(od)bu do wy. Od no wie nie obie któw sztu ki sepu l kra l nej, poza oczy wi stym fa ktemoca la nia mate ria l ne go dzie dzi c twa ku l tu ry, nie ko nie cz nie przy nie sie wa r toœæ do dan", jak" jest za ko rze nie nie wspó!cze s ne go cz!owie ka. To, od ja ko œci przy wró co nej pa miê -ci za le ¿y ja koœæ tera Ÿnie j szo œci i przysz!oœci32. Sum ma ryRevitalization of memory.To graveyards full of lifeThe ce me te ry is sa c red zone, ar chi ve, mu se um and park at the same time. The sedif fe rent me a nings and ro les and ex tre me per ce p tion of the se pu l chral spa ce: fromthe uti li ty pla ce, sym bo lic, hi sto ric, sa c red pla ce to the pla ce of so cial ac ti vi ty, makethe ce me te ry is more of ten seen as an in te re sting lan d s ca pe va lue and the re fo re itbe co mes the sub ject of revi ta li za tion ac ti vi ty. As the ce me te ries are multi di men sio nal spa ce, and ac tion in the field of revi ta li za tion sho uld be con si de red on many le vels.This pa per pre sents three ty pes of ac ti vi ties: re con stru c tion, cre a tion andde gra da tion referring them to certain cemeteries from Poland and world (USA,Canada, Ireland).Ke y words: revi ta li za tion, ce me te ry, lo cal com mu ni ty, me mo ry.
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30 Wy ro biec M. (2008), Re fle kto rem w za po mnia ne: od kry wa nie ma"ych Je ro zo lim, [w:] Mu rzyn - Ku pisz J.,Pu r chla J. (red.)., Przy wra ca nie pa miê ci. Rewi ta li za cja za by t ko wych dzie l nic ¿y do wskich w Mia stach Eu ro pyŒro d ko wej, Miê dzy naro do we Cen trum Ku l tu ry, Kra ków.31  Ti s ch ner J. (1990), Fi lo zo fia dra ma tu, Edi tions du Dia lo gue, Pa ris, s. 192.32  Ba t ko R., To ¿ sa moœæ mie j s ca – rewi ta li za cja pa miê ci. Dom, œwi!ty nia, cmen tarz, [w:] Ska l ski K.(red.), O bu do wie me tod rewi ta li za cji w Pol sce – aspe kty wy bra ne, Mo no gra fie i Stu dia In sty tu tu Spraw Pu -bli cz nych UJ, Kra ków, s. 175–196.
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Ale ksan der Owe r czuk

Znaczenie zabytkowej architektury sakralnejw zachowaniu wartoœci krajobrazu otwartego
Krajo braz ku l tu ro wy, chara ktery sty cz ny dla da ne go mie j s ca i cza su, jest efe ktemd!ugo trwa!ego pro ce su. W pocz"tko wym okre sie dzia!al no œci cz!owie ka prze mia nyna stê po wa!y po wo li. Mo ¿ li wo œci kszta!to wa nia krajo bra zu by!y zni ko me, a ¿y cie za -le ¿a!o od ry t mu i ka pry sów przy ro dy. Dla te go ma te ria l ne prze ja wy dzia!al no œcicz!owie ka w nie wie l kim sto p niu in ge ro wa!y w krajo braz. Prze wa ¿ nie by!y te¿ zgod nez jego cha ra kte rem, uro z ma i ca!y go i dope!nia!y. Z cza sem in ge ren cja sta wa!a siê si l -nie j sza i by!a co raz bar dziej wi do cz na. Za kres i in ten sy w noœæ prze mian w osta t nimcza sie spo wo do wa!y wie le nie ko rzy st nych zmian. Do pro wa dzi!y prze de wszy stkimdo utra ty harmonijnej, historycznie ukszta!towanej formy krajobrazu, w skrajnychprzypadkach prowadz"c do jego degeneracji.Po trze bê ochro ny krajo bra zu kul tu ro we go do strze ¿o no ju¿ da w no. Po œwiê co no jej wie le roz wa ¿añ teo re ty cz nych, tworz"c pod sta wy do ra cjo nal ne go i sku te cz ne godzia!ania. Jed nak ze wzglê du na bar dzo sze ro ki za kres dzie dzi ny, trud ny do ca!oœcio -we go ujê cia, jego ochro na, szcze gó l nie w wymiarze praktycznym jest bardzo trudna.W krajo bra zie mo ¿ na wy od rê b niæ naj wa¿ nie j sze ele men ty, de cy duj"ce o jego nie -po wta rzal nym cha ra kte rze i wp!ywaj"ce, a na wet de cy duj"ce o wa r to œciach po sia da -nych przez dany krajo braz. Do sko na le uj"! to pro fe sor Ja nusz Bo g da no wski, wy bi t nyspe cja li sta z dzie dzi ny kszta!to wa nia i ochro ny krajo bra zu, pisz"c: „Ca!okszta!tzabytko wo-kra jobra zo wych do cie kañ zmie rza, obok ogó l nie zro zu mia!ych po trzebkonse rwa to r skich, ku za cho wa niu i wy eks pono wa niu cech indy widu a l nych na sze gope j za ¿u...”1.Mimo zna cz nych prze kszta!ceñ krajo bra zu, wie le jego ele men tów z przesz!oœciprze trwa!o do cza sów wspó!cze s nych, nie rza d ko na dal bêd"c jego za sad ni czym„sk!ad ni kiem”. Wœród nich nie zwy kle wa¿n" rolê za j mu je za by t ko wa ar chi te ktu rasa kra l na. Jest ona œwia de c twem przesz!oœci i niepo wta rzal no œci krajo bra zu ro dzi me -go, ta k ¿e w tym, wê ¿ szym, re gio na l nym zna cze niu. Trud no przeceniæ jej rolê jakoelementu okreœlonego krajobrazu.
1 Bo g da no wski J., Dro ga od za by t ków do kon se r wa cji i kon ty nu a cji w kszta!to wa niu krajo bra zu kul tu ro -we go, [w:] Ochro na i kon se r wa cja dóbr ku l tu ry w Pol sce 1944–1989. Uwa run ko wa nia po li ty cz ne i spo!ecz ne.Pod red. A. To ma sze wskie go, ma te ria!y kon fe ren cji na uko wej Ka zi mierz Do l ny 10–12 li sto pad 1994, Wa r -sza wa 1996, s. 245.



W opra co waniu zo sta nie za ry so wa na pro ble ma ty ka za by t ko wej ar chi te ktu rysa kra l nej jako isto t ne go ele men tu krajo bra zu. Teza ta zo sta nie zi lu stro wa naprzyk!ada mi œwi"tyñ Ko œcio!a Wschod nie go z te re nów pó!no c ne go Pod la sia. W czê -œci wstê p nej tego fra g men tu opra co wa nia do ko na ne zo sta nie wpro wa dze nie w pro ble -ma ty kê ar chi te ktu ry cer kie w nej w krajo bra zie ku l tu ro wym oma wia ne go re gio nu.Na stê p nie ki l ka wy bra nych obie któw zo sta nie pod da nych ana li zie z pun ktu wi dze nia ich roli w krajo bra zie otwa r tym.Ar chi te ktu ra sa kra l na w krajo bra zie otwa r tym– za rys pro ble ma ty kiAr chi te ktu ra sa kra l na za wsze by!a isto t nym ele men tem krajo bra zu. W sze r szejska li – mó wi my o œwi"ty niach, zaœ w skro mnie j szym wy mia rze s" to ka p li ce, ka p li cz -ki, ta k ¿e krzy ¿e przy dro ¿ ne. Za by t ko wa ar chi te ktu ra sa kra l na czê sto jest jed nymz nie wie lu, a bywa, ¿e je dy nym œwia de c twem przesz!oœci. Za wsze jest wa ¿ nym sk!ad -ni kiem krajo bra zu, wzbo ga caj"c go i porz"dkuj"c. Fun kcjo nu je w nim nie ty l ko fi zy -cz nie, ale ta k ¿e osa dzo na jest g!êbo ko w wy mia rze kulturowym i duchowym. A wiêcjej rola w ¿yciu cz!owieka jest wielowartoœciowa.Za cho wa nie lub przy wró ce nie zna cze nia ar chi te ktu rze sa kra l nej w krajo bra zie jest za cho wa niem wa r to œci po sia da nych przez okreœlony krajobraz.Pro ble mów ochro ny ar chi te ktu ry sa kra l nej w ska li krajo bra zu jest wie le. Mo ¿ na za -ry zy ko waæ stwier dze nie, ¿e w pe w nym za kre sie !atwiej chro niæ za by tek w ska li obie ktu, ni¿ w ujê ciu krajo bra zo wym. Wœród wa ¿ nie j szych za gad nieñ mo ¿ na wy mie niæ:– za cho wa nie zna cze nia œwi"tyñ jako do mi nan ty – z tym wi"¿e siê pro blem ska li bli¿ -sze go i da l sze go oto cze nia, a ta k ¿e kwe stia agre sy w no œci oto cze nia,– w!aœci we roz mie sz cze nie no wych akcen tów w krajo bra zie w s"sie dztwie œwi"tyñw celu za cho wa nia w!aœci wej hie ra r chii akcen tów krajo bra zo wych,– kwe stia od po wied nie go kszta!to wa nia zie le ni w s"sie dztwie obie któw sa kra l nych,i ponad to wie le in nych, czê sto bar dzo indy widu a l nych, wy ni kaj"cych ze spe cy fi -cz nych uwarunkowañ. Po ja wiaj" siê ta k ¿e nowe za gad nie nia. Sto sun ko wo no wym zja wi skiem, któ re po -ja wi!o siê w ci"gu oko!o osta t nich dzie siê ciu lat, jest pro blem ilu mi na cji obie któw sa -kra l nych w krajo bra zie otwa r tym. Do tej pory oœwie t la nie obie któw ar chi te ktu ry by!o do men" pe j za ¿u mie j skie go. Ilu mi no wa ne obie kty staj" siê akcen tem, ale jed no cze œ -nie s" ele men tem ca!ego oœwie t le nia mia sta. Inna sy tu a cja jest w krajo bra zie otwa r -tym. Oœwie t lo ne obie kty tworz" re la cje, któ re wcze œ niej nie ist nia!y, cha ra kte ry zuj"ce bar dzo si l ny mi kon tra sta mi i mo c ny mi akcen ta mi. W nocy ilu mi no wa na ar chi te ktu -ra sakralna nieoczekiwanie nabiera du¿ego znaczenia. Staje siê akcentem i punktemorientacyjnym.Wszy stkie zasy gna lizo wa ne pro ble my w kon kre t nych przy pa d kach wy ma gaj"ana li zy, wyci"ga nia wnio sków, a na stê p nie dzia!añ pra kty cz nych. Przez za cho wa niew!aœci wej roli ar chi te ktu ry sa kra l nej w krajo bra zie otwa r tym mo ¿ na za cho waæ ist -niej"ce jego wa r to œci, a tak¿e uczestniczyæ w tworzeniu nowych.
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Ka ¿ dy re gion ma swoj" spe cy fi kê. Ma te ria l nym od bi ciem jego cech indy widu a l -nych jest krajo braz. Spu œci z na archi tekto ni cz na to je den z naj wa¿ nie j szych jegosk!ad ni ków. Jej za cho wa nie, nie ty l ko w wy mia rze po je dyn cze go obie ktu, ale ta k ¿ew ska li krajo bra zo wej, jest za cho wa niem to ¿ sa mo œci krajo bra zu okre œlo ne go re gio nu. Kwe stia indy widu al no œci ota czaj"cej nas prze strze ni na bie ra zna cze nia w do bie prze -mian, któ rych jedn" z cech jest uni fi ka cja, maj"ca ta k ¿e wy miar glo ba l ny. „W!aœ niekrajo braz ku l tu ro wy – ja k ¿e czê sto bêd"cy de stru ktem da w ne go piê k na, do dziœ urze -kaj"c nie rza d ko dzie!ami œred nio wie cza, ba ro ku czy re gio nali z mu – sta no wi do sko -na!y, a jed no cze œ nie wa ¿ ny czyn nik re gio na l nej to ¿ sa mo œci, wo bec za gro ¿e nia dalsz"de wa stacj" b"dŸ bana!em nor maty w ne go pla nu zago spoda ro wa nia prze strzen ne go”2.Ar chi te ktu ra cerkie w na w krajo bra zie ku l tu ro wympó!no c ne go Pod la siaPó!no c ne Pod la sie na ma pie dzie dzi c twa kul tu ro we go Pol ski za j mu je wa ¿ ne mie j -s ce. Jego po zy cja wy ni ka miê dzy in ny mi z wielo kultu ro wo œci tych ziem. Wspó!¿y!ytu taj ró ¿ ne na ro dy, re li gie i ku l tu ry. Ró ¿ no rod noœæ ta w zna cz nym sto p niu za cho wa!a siê do dzi siaj i na dal jest ¿ywa. Pó!no c ne Pod la sie w pe w nym sto p niu jest spa d ko -bierc" Rze czypo spo li tej Obo j ga Narodów.Œwia de c twem ró¿ no rod no œci re gio nu jest ar chi te ktu ra sa kra l na. Mo ¿e my tu tajspo t kaæ nie ty l ko ko œcio!y i cer k wie, ale ta k ¿e nie li cz ne oca la!e, czê sto o nie czy te l nejpie r wo t nej fun kcji sy na go gi oraz me cze ty. Wszy stkie one œwiadcz" o bo ga tej, nie za w -sze !atwej hi sto rii tych ziem.Za by t ko wa ar chi te ktu ra cer kie w na za j mu je wa ¿ ne mie j s ce w spu œci Ÿ nie archi -tekto ni cz nej re gio nu. Zna j duj" siê tu taj za rów no cer k wie pra wos!awne, jak te¿ da w neœwi"ty nie uni c kie. S" obie kty mu ro wa ne i dre w nia ne. Je œli cho dzi o za sto so wa ny bu -du lec, wœród obie któw za by t ko wych wiê kszoœæ to obie kty dre w nia ne. Sta no wi" oneoko!o 2/3 obie któw po wsta!ych do II wo j ny œwia to wej i zna j duj" siê g!ów nie na te re -nach wie j skich. Zde cy do wan" wiê kszoœæ ogó!u œwi"tyñ sta no wi" cer k wie pa ra fia l nei cmen ta r ne. Ponad to na le ¿y wspo mnieæ o skro mnych obie ktach, na trwa le wpi sa -nych w pe j za¿ Pod la sia – ka p li cach i ka p li cz kach. Za by t ko we œwi"ty nie po chodz" z ró ¿ nych okre sów. Do II wo j ny œwia to wej naj sta r -szym i naj cen nie j szym za by t kiem w re gio nie by!a mu ro wa na cer kiew ob ron na w Su -pra œlu, któr" za czê to wzno siæ na pocz"tku XVI wie ku. W 1944 roku zo sta!a zbu rzo naprzez wy co fuj"ce siê od dzia!y nie mie c kie. Obe c nie jest zre kon stru owa na i jej chara k -tery sty cz na fo r ma zo sta!a przy wró co na krajo bra zo wi Pod la sia. Naj sta r sze ist niej"ceobie kty po chodz" z ko ñ ca XVII wie ku oraz prze!omu XVII i XVIII wie ku. Na le ¿y donich dre w nia na cer kiew w So bia ty nie (ko niec XVII wie ku) oraz ta k ¿e dre w nia ne cer k -wie w Bie l sku Pod la skim (Na ro dze nia NMP) oraz w To po la nach. Spo ra gru pa obie k -tów da to wa na jest na wiek XVIII. Wiê kszoœæ jed nak po cho dzi z dru giej po!owy XIX
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2 Bo g da no wski J., Dro ga od za by t ków do kon se r wa cji i kon ty nu a cji w kszta!to wa niu krajo bra zu kul tu ro -we go, [w:] Ochro na i kon se r wa cja dóbr ku l tu ry w Pol sce 1944–1989. Uwa run ko wa nia po li ty cz ne i spo!ecz ne.Pod red. A. To ma sze wskie go, ma te ria!y kon fe ren cji na uko wej Ka zi mierz Do l ny 10–12 li sto pad 1994, Wa r -sza wa 1996, s. 245.



i pocz"tku XX wie ku. Ob raz za by t ko wej ar chi te ktu ry cer kie w nej dope!nia zna cz nailoœæ wspó!cze s nych œwi"tyñ, po wsta!ych po II wo j nie, g!ów nie w osta t nich trzech dzie -siê cio le ciach i zlo kali zo wa nych prze de wszy stkim w mia stach. Wszy stkie œwi"ty nieKo œcio!a Wschod nie go tworz" z!o¿o ny, a za ra zem bo ga ty ob raz ca!oœci.Cer k wie w krajo bra zie otwa r tym pó!no c ne go Pod la sia– wy bra ne przyk!adyAr chi te ktu ra cer kie w na jest jed nym z chara ktery sty cz nych ele men tów krajo bra zu otwa r te go pó!no c ne go Pod la sia, wspó!tworz"cym jego niepo wta rza l noœæ. Jest ta k ¿eœwia de c twem hi sto rii tych ziem. Lo ka li za cja wie lu œwi"tyñ sprzy ja ich eks po zy cjiw kra jo bra zie. Ana li za po zwa la do strzec lo gi kê w ich lo ka li za cji.Sy tu o wa nie cer k wi wy ni ka!o z uwa run ko wañ te re no wych, a ta k ¿e uk!adu prze -strzen ne go miej s co wo œci. Ty pem wsi spo ty ka nym sto sun ko wo czê sto na Pod la siu jest uli ców ka. Za bu do wê roz mie sz cza no po obu stro nach dro gi prze chodz"cej przez wieœ.Dzia!ki mia!y tak" sam" lub po dobn" wie l koœæ. Œwi"ty nie czê sto lo ko wa no przy dro -dze, prze ry waj"c ci"g za bu do wy. W bez po œred nim s"sie dztwie wsi zna j do wa!y siêprze wa ¿ nie !"ki i pola upra w ne. Œwi"ty nia by!a akcen tem w sto sun ko wo ni skiej za bu -do wie wie j skiej, wi do cz nej z da le ka. Mie j s ce bu do wy cer k wi za sad ni czo wy ni ka!oz kon kre t nych uwa run ko wañ. Isto t nym czyn ni kiem by!o ukszta!to wa nie te re nu. Za -wsze jed nak sta ra no siê po przez od po wied ni" lo ka li za cjê na daæ œwi"ty niom wa ¿ nezna cze nie krajo bra zo we. Cer kiew w £osin ceWieœ £osin ka po!o¿o na jest oko!o 0,5 km od dro gi pro wadz"cej z Na rwi do Ha j -nów ki (fra g ment tra sy z Bia!ego sto ku do Bia!owie ¿y). Za bu do wa miej s co wo œci roz -mie sz czo na jest wzd!u¿ dro gi prze chodz"cej przez wieœ. We wschod niej czê œci wsi, pojej pó!no c nej stro nie, na ma!ym wznie sie niu zlo kali zo wa no dre w nian" cer kiew pa ra -fialn" (ryc. 1). Œwi"ty nia zo sta!a zbu do wa na w la tach 1882–1886. Jed nak pie r wszawzmian ka o cerkwi pochodzi z drugiej po!owy XVIII wieku.
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Ryc. 1. Cer kiew w £osin ce: wi dok ogó l ny– œwi!ty nia zlo kali zo wa na na lek kim wznie sie niu (fot.: autor) Ryc. 2. Cer kiew w £osin ce: œwi!ty nia wy do by taœwiat"em z pe j za ¿u no c ne go(fot.: autor)



Lo ka li za cja œwi"tyni w stru ktu rze za bu do wy wie j skiej oraz ukszta!to wa nie da l sze -go oto cze nia wp!ynê!y na jej zna cze nie w krajo bra zie otwa r tym. Wiê kszoœæ za bu do wy sku pio na jest wzd!u¿ dro gi prze chodz"cej przez wieœ. Cer kiew „prze ry wa” ci"g za bu -do wy pó!no c nej pie rzei. Od tej stro ny pó!no c nej roz ci"gaj" siê !"ki i pola upra w ne,uro zma i co ne nie wie l ki mi sku pi ska mi wy so kiej zie le ni. Dziê ki temu œwi"ty nia wi do -cz na jest z da le ka, gó ruj"c nad za bu dow" wsi, któ ra za cho wa!a nie wielk" ska lê. Lo ka -li za cja obie ktu jest te¿ in te re suj"ca w kon te k œcie uk!adu komu nika cyj ne go. Cer kiewjest wy eks pono wa na od stro ny dro gi (Na rew – Ha j nów ka). Ponad to zna j du je siê naosi dro gi lo ka l nej do chodz"cej do dro gi g!ów nej, za my kaj"c w od da li jej per spek ty wê.Wa¿n" rolê od gry wa zie leñ. Cer kiew w £osin ce jest te¿ do sko na!ym przyk!adem ilu -mi na cji obie ktu w krajo bra zie otwa r tym. Oœwie t lo ny obiekt two rzy si l ny akcentw no cy, wi do cz ny ze zna cz nej od leg!oœci (ryc. 2). Zna cze nie obie ktu w pe j za ¿u no c -nym jest wiê ksze ni¿ w ci"gu dnia.Cer kiew w Trze œcian ceWieœ Trze œcian ka jest po!o¿o na przy dro dze pro wadz"cej z Zab!udo wa do Na rwi(na tra sie Bia!ystok Bia!owie ¿a) oko!o 12 km od Zab!udo wa. Wiê kszoœæ za bu do wyzlo kali zo wa na jest wzd!u¿ tej dro gi. Na lek kim wznie sie niu, po pó!no c nej stro niedro gi usy tu o wa na jest dre w nia na cer kiew pa ra fia l na (ryc. 3). Zo sta!a wznie sio na w la -tach 1864–1867 na miejscu spalonej drewnianej.Od stro ny pó!no c nej œwi"ty nia wy ró ¿ nia siê wie l ko œci" i form" od oko li cz nej za -bu do wy wsi. Drze wa zna j duj"ce siê w bez po œred nim s"sie dztwie utrud niaj" wi dok,szcze gó l nie w okre sie od wio s ny do wcze s nej je sie ni. W po zo sta!ych po rach rokubry!a cer k wi jest bar dziej czy te l na. Œwi"ty nia jest ilu mi no wa na. Œwiat!o wy do by waœwi"ty niê z cie mno œci i sta je siê ona nie ocze ki wa nie si l nym, czytelnym z dalekaakcentem w krajobrazie (ryc. 4).
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Ryc. 3. Cer kiew w Trze œcian ce: wi dok od stro ny wej œcio wej (fot.: autor) Ryc. 4. Cer kiew w Trze œcian ce: oœwie t lo nacer kiew do sko na le jest wi do cz na w nocy(fot.: autor)



Cer kiew w To po la nachWieœ To po la ny roz lo ko wa na jest wzd!u¿ dro gi pro wadz"cej z Zab!udo wa do Mi -cha!owa, oko!o 11 km od Zab!udo wa. W cen trum wsi zna j du je siê dre w nia na cer kiewpa ra fia l na (ryc. 5). Na le ¿y ona do naj sta r szych w re gio nie. Da to wa na jest na drug"po!owê XVII wie ku lub pierwsz" po!owê XVIII wieku.Œwi"ty nia jest przyk!adem obie ktu wpi sa ne go w li nio wy uk!ad prze strzen ny wsi,a jed no cze œ nie jest jego naj wa¿ nie j szym ele men tem. W tym celu do ko na no mi ni ma l -nej ko re kty uk!adu komu nika cyj ne go. Pro stej dro dze w œro d ku wsi na da no nie zna cz -ne, !uko wa te wy giê cie w kie run ku po!ud nio wym. W tym !uku zo sta!a zlo kali zo wa naœwi"ty nia. Do go spo darstw od stro ny pó!no c nej pro wa dzi dro ga do ja z do wa. W efe k -cie œwi"ty nia zna laz!a siê na „wy spie” oto czo nej drog" g!ówn" i do ja z dow". Dziê ki ta -kie mu roz wi"za niu cer kiew zlo kali zo wa na w cen trum wsi stanowi zamkniêcieperspektywy ulicy od strony wschodniej (ryc. 6) i zachodniej.

Pod su mo wa nieMa rian Ko r ne cki, za j muj"c siê pe j za ¿em ku l tu ro wym wsi, na pi sa!: „Za cho wa niehi sto ry cz nej iden ty cz no œci stru ktur ku l tu ro wych w pro ce sie prze mian jest spraw"isto t nej wagi, sta no wi bo wiem ko rze nie i pod sta wy wiê zi spo!ecz nych, œwia do mo œcii sa mo okre œle nia spo!ecz no œci re gio na l nych i na ro dów, zdo l ne de cy do waæ o ich ¿y ciui trwa niu wo bec nie uchron ne go prze mi ja nia jed no stek z wy ro ków pra wa na tu ry”3.Krajo braz ku l tu ro wy wsi ule ga ci"g!ym prze kszta!ce niom. In ten sy w noœæ prze mianna dal jest wi do cz na. Dla te go wa ¿ nym jest wyod rê b nie nie indy widu a l nych cechkrajo bra zu otwa r te go, œwiadcz"cych o jego niepo wta rzal no œci i osa dze niu w hi sto rii.Ta kim ele men tem niew"tpli wie jest ar chi te ktu ra sa kra l na. Sta no wi czêœæ, ale nie zwy -k le wa¿n", wiê kszej ca!oœci. Nie ty l ko indy widu ali zu je i porz"dku je krajo braz, ale!"czy po ko le nia i sprzy ja in te gra cji spo!ecz no œci lo ka l nych. Jej ochro na, rów nie¿
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Ryc. 5. Cer kiew w To po la nach: wi dok od stro nywej œcio wej (fot.: autor) Ryc. 6. Cer kiew w To po la nach: dro ga omi ja"ukiem œwi!ty niê, dziê ki temu jej bry"a za my kaper spe kty wê uli cy (fot.: autor)

3 Ko r ne cki M., Pro ble my pe j za ¿u kul tu ro we go wsi, Ochro na Za by t ków 1982, nr 3–4, s. 143.



w sze r szym kon te k œcie oto cze nia, po ma ga za cho waæ wa r to œci krajo bra zu, szcze gó l niete wy two rzo ne w pro ce sie hi sto rycz ne go roz wo ju.Sum ma ryHistorical importance of religious architecture in the behaviorof the open landscapeThis ar ti c le will di s cuss the role of hi sto ric re li gio us ar chi tec tu re as an im po r tantele ment of the lan d s ca pe. This the sis is il lu stra ted by exa m p les of Or t ho dox churchfrom the area of the north Pod la sie. In the in tro duc to ry part of this se c tion will bemade to de ve lop an in tro du c tion to the ar chi tec tu re of the Or t ho dox Church in thecu l tu ral lan d s ca pe of the re gion. Then a few se le c ted ob jects will be ana ly zed fromthe po int of view of the ir role in the ru ral lan d s ca pe.Ke y words: or t ho dox ar chi tec tu re, or t ho dox church, lan d s ca pe.Bi b lio gra fiaWy daw ni c twa zwa r te[1] Ma"acho wicz E., Kon se r wa cja i rewa lo ry za cja ar chi te ktu ry w œro do wi sku ku l tu ro wym.Poli te ch ni ka Wroc"awska, Wroc"aw 2007.[2] My cz ko wski Z., Krajo braz wy ra zem to ¿ sa mo œci w wy bra nych ob sza rach chro nio nychw Pol sce. Poli te ch ni ka Kra ko wska, Mo no gra fia 285, Se ria Ar chi te ktu ra, Kra ków 2003.[3] Owe r czuk A., Pro ble my kon ser wato r skie ar chi te ktu ry cer kie w nej na przyk!adach z re -gio nu Pod la sia, Bia"ystok 2003, pra ca do kto r ska wy ko na na pod kie run kiem prof. dr.hab. Bo h da na Ry ma sze wskie go, ob ro nio na w 2003 r. w In sty tu cie Zaby tkoz na w stwai Kon ser wato r stwa Uni wer sy te tu Miko"aja Ko pe r ni ka w To ru niu.Ar ty ku!y[4] Bo g da no wski J., Dro ga od za by t ków do kon se r wa cji i kon ty nu a cji w kszta!to wa niukrajo bra zu kul tu ro we go, [w:] Ochro na i kon se r wa cja dóbr ku l tu ry w Pol sce 1944–1989.Uwa run ko wa nia po li ty cz ne i spo!ecz ne. Pod red. A. To ma sze wskie go, ma te ria"y kon fe -ren cji na uko wej Ka zi mierz Do l ny 10–12 li sto pad 1994, Wa r sza wa 1996.[5] Ko r ne cki M., Pro ble my pe j za ¿u kul tu ro we go wsi, Ochro na Za by t ków 1982, nr 3–4,s. 143–154.[6] Ko r ne cki M., Krajo braz ku l tu ro wy. Per spe kty wy ba dañ i ochro ny, Ochro na Za by t ków1991, nr 1, s. 19–24.[7] Owe r czuk A., Ka p li ce pra wos!awne w krajo bra zie ku l tu ro wym wsi pod la skiej, [w:] Od -no wa pol skiej wsi. Poli te ch ni ka Bia"osto cka, Bia"ystok 2006, s. 233–238.[8] Owe r czuk A., Za by t ko wa ar chi te ktu ra cer kie w na – isto t ny ele ment krajo bra zu wsibia!osto c kiej, [w:] X Miê dzy naro do wa kon fe ren cja: Kie run ki pla no wa nia prze strzen ne -go i ar chi te ktu ry wspó"cze s nej wsi. Wspó"cze s ne prze kszta"ce nia ob sza rów wie j skich– stan ist niej!cy oraz uwa run ko wa nia i mo ¿ li wo œci roz wo ju. Bia"ystok 29–30 maja2003 r., s. 205–212.
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Fo r ma i styl





Maciej Czarnecki

Fe ty szy za cja fo r my w pro ce sie rewi ta li za cjiar chi te ktu ry po wo jen ne go mo der ni z mu
Polska ar chi te ktu ra po wo jen na za czê!a w osta t nim cza sie zy ski waæ co raz wiê kszezain tere so wa nie. W co raz li cz nie j szych opra co wa niach: na uko wych, po pu la r nych,w co dzien nej pra sie, au to rzy chê t nie odwo!uj" siê do no wo cze s nych re a li za cji lat czter -dzie s tych, piê æ dzie si"tych i sze œ æ dzie si"tych. Zja wi sko to nie do ty czy je dy nie ar chi te k -tu ry. Po ja wia siê ro dzaj no sta l gii za po wo jenn" at mo s fer" i sty lem ¿y cia. Dziœ szcze gó l niepo ko le nie, któ re nie mo¿e pa miê taæ lat 60. ani 70., ani w ogó le PRL-o wskiej rze czy wi sto -œci, z czy stej i zupe!nie zro zu mia!ej cie ka wo œci pró bu je dotkn"æ cza sów mi nio nych.Dotkn"æ nie ty l ko przez „szy bê” te le wi zo ra, czy za po œred ni c twem ów cze s nych pu b li ka -cji. O dzi wo daje siê to osi"gn"æ w spo sób naj zu pe!niej ma te ria l ny i sen su a l ny.Fa s cy na cja po wo jenn" ku l tur" wo l na jest od ide o lo gii i stro ni od war to œcio wa niapo staw. Ta kie prze ja wy idea li zo wa nia przesz!oœci s" zja wi skiem po wszech nym i wy -stê puj" w okre œlo nym dys tan sie cza so wym jed ne go lub dwóch po ko leñ. Pro styprzyk!ad sta no wi czê sto ob ser wo wa na w pol skiej ku l tu rze no sta l gia za rze czy wi sto -œci" dwu dzie sto le cia miê dzy wo jen nego. Z ko lei w okre sie miê dzy wo jen nym siê ga noczê sto wspo mnie nia mi do XIX wie ku, post rze gaj"c ten czas jako pe!en nie zwyk!ejaury, mo ra l nych wa r to œci i za sad. W rze czy wi sto œci taka ide a li za cja to efekt od da le nia – dys tans po zwa la na po mi niê cie fa któw mniej chlu b nych i za trzy ma nie je dy nie po -zy tyw ne go ob ra zu œwia ta1.W opra co wa niu pod jê to pró bê zaob ser wo wa nia spe cyfi cz ne go zja wi ska mody i fa s -cy na cji polsk" ar chi te ktur" po wo jenn" w kon te k œcie mo ¿ li wo œci wy ko rzy sta nia tychten den cji dla po trzeb za cho wa nia wa r to œcio wych i uni ka l nych przyk!adów ar chi te k tu -ry po wo jen nej. Pie r wsza czêœæ pra cy uka zu je wy bra ne przyk!ady obie któw, któ rew osta t nich la tach zo sta!y wy bu rzo ne, po mi mo ich zna cze nia dla pol skiej ar chi te ktu ry.W dru giej czê œci za pre zen towa no po wszechn" pra kty kê za gra niczn", gdzie ar chi te ktu -ra lat po wo jen nych sta no wi isto t ne œwia de c two ku l tu ry swo je go cza su i jako taka jestutrzy my wa na w nie zmie nio nym sta nie od kil ku dzie siê ciu lat. Dzia!ania ta kie s" z pe w -no œci" prze ja wem wy so kiej œwia do mo œci archi tekto ni cz nej spo!ecze ñ stwa (mie sz ka ñ -ców, ale rów nie¿ urzêd ni ków mie j skich i ad mi ni stra cji pa ñ stwo wej). W trze ciej czê œciprzed sta wio no ki l ka uda nych przyk!adów re no wa cji pol skiej ar chi te ktu ry po wo jen nejoraz ki l ka obie któw, któ re nie do strze ¿o ne, po mi mo swych uni ka l nych wa r to œci, mog" po dzie liæ los wie lu in nych, ju¿ prze bu do wa nych, czy wy bu rzo nych.
1 Bo re j sza J.W., Piê k ny wiek XIX. PWN, Wa r sza wa 2010.



Za prze pasz czo ne dzie dzi c twoPrzyk!adem dzia!añ po dej mo wa nych w osta t nich la tach w kon te k œcie ob ro ny pol -skiej ar chi te ktu ry po wo jen nej, by!a g!oœna ba ta lia o dwo rzec ko le jo wy w Katowicach(ryc. 1).

Li cz ne spon ta ni cz ne dzia!ania, ja kie pod jê to w ob ro nie tego uni ka l ne goprzyk!adu pol skiej ar chi te ktu ry bru tali sty cz nej, uka zuj" pe wien spó j ny trend. Ar chi -te ktu ra po wo jen na za czy na sta waæ siê ob sza rem sze r sze go zain tere so wa nia. Spod bru -du, ko le j nych warstw far by, zza prze bu do wa nych œcian i zmie nio nych wi tryn– za czê to do strze gaæ polsk" ar chi te ktu rê po wo jenn", nie tak zno wu bar dzo od bie ga -j"c" od za gra ni cz nych, g!ów nie za chod nich wzo r ców. Ar chi te ktu rê, bêd"c" œwia de c -twem bu do wy nowo cze s ne go pa ñ stwa, któ re choæ nie dawa!o ta kiej swo bo dy, jakaist nia!a w za chod nim œwie cie, to jed nak po zwa la!o wszy stkim ¿yæ z!udze niem, ¿e jestpo do b nie. Ar chi te ktu ra w tym sen sie od gry wa!a rolê klu czow" i w spo sób isto t nyi czy te l ny, upo da b nia!a siê do swych za gra ni cz nych wzo r ców. Tym sa mym prze -strzeñ mie j ska, domy handlowe, kawiarnie, pasa¿e by!y odbiciem tendencji w ar chi -te ktu rze i wzo r ni c twie przemys!owym Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.Dwo rzec w Ka to wi cach by! obie ktem, któ ry uru cho mi! pe wien im puls. Po wsta!owie le pu b li ka cji, ko men ta rzy na in ter ne to wych blo gach, wpi sów na fo rach te ma ty cz -nych, li cz nych dys ku sji i osta te cz nie w 2011 roku dwo rzec zo sta! wy bu rzo ny, a w jegomie j s cu za czê to re a li za cjê no we go obie ktu. Po zo r nie mno goœæ tych dzia!añ na nie wie -le siê zda!a, po do b nie jak dzia!ania po dej mo wa ne wcze œ niej przez gru py mie j skichakty wi stów w ob ro nie wa r sza wskie go Su per sa mu, któ ry ta k ¿e ust"pi! przed now" za -bu dow".
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Ryc. 1. Dwo rzec ko le jo wy w Ka to wi cach, W. K!ysze wski, J. Mo krzy ñ ski, E. Wie rz bi cki, 1972,zbu rzo ny w 2011 r. (fot. au tor, 2009)



Mimo ¿e nie uda!o siê oca liæ tych oraz wie lu in nych obie któw, nast"pi! doœæ isto t -ny wzrost œwia do mo œci w wy mia rze poza profe sjona l nym. Za czê to post rze gaæ zja wi -ska ar chi te ktu ry po wo jen nej w ka te go riach in nych ni¿ ty l ko jako prze jawnie chcia ne go i zbêd ne go dzie dzi c twa ko mu ni z mu. W tym cza sie za czê!y po ja wiaæ siêpu b li ka cje glo ry fi kuj"ce ar chi te ktu rê i bu dow ni c two cza sów PRL, miê dzy in ny mi„Prze wod nik po wa r sza wskich blo ko wi skach” Ja ros!awa Try bu sia2. Te mat w!aœci wiez po zo ru b!ahy i ma!o atra kcy j ny, jed nak doœæ prze wro t na fo r mu!a ksi"¿ki wywo!a!adu¿e zain tere so wa nie i spo ry od dŸwiêk me dia l ny. Ksi"¿ka ta przez swoj" ni szo woœæi of fo woœæ sta!a siê para do ksa l nie obo wi"zkow" le ktur" wœród od kry w ców al te r na -ty w nych mie j skich atra kcji.To zja wi sko jest niew"tpli wie po zy ty w ne i po ¿y te cz ne. Szko da jed nak, ¿e tak po w -szech ne zain tere so wa nie ar chi te ktur" (w tym przy pa d ku budo w ni c twem mie sz ka nio -wym) nie spro wo ko wa!o bar dziej sko ordy no wa nych dzia!añ pro mo cy j nych, dzia!añna sta wio nych bar dziej na war to œcio wa nie i stwo rze nie pe w nej sy ste ma ty ki zja wisk.To mog!oby przy czy niæ siê do wy pra co wa nia bar dziej spó j ne go ob ra zu pol skiej ar chi -te ktu ry po wo jen nej w kon te k œcie jej ochro ny. Po zwo li!oby to na wyod rê b nie nie naj -bar dziej wa r to œcio wych re a li za cji oraz na oddzielenie ich od architektury t!a, a tak¿eopracowanie zakresu i metod ochrony.Byæ mo¿e pod jê cie bar dziej kon kre t nych dzia!añ ni¿ ty l ko po wie rz chow ne fety -szy zo wa nie ar chi te ktu ry po wszech nie od rzu ca nej i nie ro zu mia nej, po zwo li!oby za -cho waæ inne obie kty, któ re w tym cza sie prze zna czo no do wy bu rze nia. Przyk!admo¿e sta no wiæ lu be l skie Kino „Ko s mos”(ryc. 2), któ re roze bra no w 2012 roku bezwiê kszych pro te stów. Byæ mo¿e „Prze wod nik po pol skich ki nach jed no sa lo wych”móg!by przyczyniæ siê do wywo!ania fali fascynacji ma!ymi kinami?
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Ryc. 2. Lu b lin – Kino „Ko s mos” w Lu b li nie, J. Ko rze nio wski, R. Du t kie wicz, 1961, zbu rzo ne w 2012 r. (fot. au tor, 2011)2 Try buœ J., Prze wod nik po wa r sza wskich blo ko wi skach. Mu ze um Po wsta nia Wa r sza wskie go, Wa r sza wa 2011.



Pra kty ka po ka zu je jed nak, ¿e zwi"zki miê dzy ow" fe ty szy zacj", a re aln" ochron"pol skiej ar chi te ktu ry po wo jen nej, s" w"tpli we. Obe c ne pu b li ka cje i inne dzia!aniapopu lary zato r skie nosz" zna mio na mody, któ ra wkró t ce mo¿e prze min"æ, tak jakminê!a chwi lo wa moda na so c re a lizm. Pod jê cie bar dziej sy ste mo wych dzia!añ wy da je siê tu wiêc wska za ne i mo¿e przynieœæ bardziej realne efekty.Praktyka zagranicznaWa r to przy j rzeæ siê w tym kon te k œcie dzia!aniom, ja kie od wie lu lat po dej mo wa nes" w kra jach Eu ro py Za chod niej, gdzie ar chi te ktu ra po wo jen na sta no wi przed miotochro ny konse rwa to r skiej. Mo de lo wym przyk!adem jest ze spó! osie d la Han sa vie r telw Be r li nie. Po wsta!o ono jako g!ówna czêœæ eks po zy cji miê dzy naro do wej wy sta wyarchi tekto ni cz nej In ter bau 1957. Osie d le zo sta!o opi sa ne w kom p le kso wo opra co wa -nej pu b li ka cji3, wcze œ niej jed nak ob jê te zo sta!o ochron" i wsze l kie pra ce re mon to weprze bie gaj" tam pod pe!nym nad zo rem. Bu dyn ki zlo kali zo wa ne na te re nie osie d lasta no wi" wzo rzec za cho wa nia ory gi na l nych cech ar chi te ktu ry po wo jen ne go mo der -ni z mu (ryc. 3).

Ochro nie pod le ga spó j noœæ fo r my, ko lo ry sty ka, de tal kon stru kcy j ny, po dzia!yokien, ar ty ku la cja ele wa cji oraz roz wi"za nia pla sty cz ne. Po dej mo wa ne re mon ty nieza bu rzaj" pie r wo t nej kon ce pcji, nie po dej mu je siê np. dzia!añ po le gaj"cych na do da -wa niu ze w nê trz nej wa r stwy ocie p le nia, czy zmia nie ko lo ry sty ki i ko m po zy cji ele wa -cji. Wy mia na sto lar ki okien nej, je œli ma mie j s ce, rea li zo wa na jest ca!oœcio wo, powcze œ nie j szym okre œle niu i ujed no li ce niu ty pów okien. Jest to ca!ko wi cie od mien na
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Ryc. 3. Bu dy nek wie lo ro dzin ny na osie d lu Han sa vie r tel w Be r li nie, A. Aa l to,1957 (fot. autor, 2008)

3 Schulz S., Schulz C.G., Das Han sa vie r tel. Iko ne der Mo de r ne. Bra un, Be r lin 2008.



pra kty ka od po wszech nych w Pol sce, spon ta ni cz nych dzia!añ po dej mo wa nych przezzarz"dy spó!dzie l ni mie sz ka nio wych, wspól not oraz indy widu a l nych lo ka to rów.Dziê ki za cho wa niu tych regu! osie d le po przesz!o piê æ dzie siê ciu la tach wci"¿ za cho -wu je oryginalny uk!ad prze strzen ny, a poszczególne budynki s" dobrze utrzymane,równie¿ pod wzglêdem wyposa¿enia technicznego.W We ne cji, jed nym z klu czo wych oœro d ków ochro ny dzie dzi c twa kul tu ro we go,obie kty po wo jen ne pod le gaj" po do bnym re stry kcjom jak ar chi te ktu ra hi sto ry cz na.Na pla cu œw. Mar ka, w pa r te rze ze spo!u Pro cu ra tie Vec chie zlo kali zo wa ny zo sta!w 1958 roku sa lon sprze da ¿y fi r my Oli vet ti, gdzie pre zen to wa no naj no wsze mo de lema szyn do pi sa nia i kal ku la to rów4. Wsku tek trud no œci zwi"za nych z la wi no wym roz -wo jem te ch no lo gii, sa lon za pro je kto wany przez czo!owe go we ne c kie go pro je ktan taCa r lo Sca r pê, zo sta! sprze da ny i pe!ni! ró ¿ ne fun kcje – ga le rii sztu ki, bu ti ku. Wy strójwnê trza ob jê to jed nak ochron" kon se r wa torsk", unie mo ¿ li wiaj"c jego prze bu do wêko le j nym u¿yt ko w ni kom. W zna cz nym sto p niu przy czy ni!o siê to do za cho wa niaory gi na l nej sub stan cji wnê trza, kom ple t ne go wy po sa ¿e nia, a na wet ory gina l ne goume b lo wa nia. W 2011 roku, po kil ku le t nich sta ra niach da w ny sa lon zo sta! pod da nyre no wa cji, do pro wa dzo ny do pie rwo t ne go sta nu i sta no wi obe c nie wa ¿ ne mie j s ce nama pie we ne c kie go mo der ni z mu5. Wnêtrze jest udostêpnione zwiedzaj"cym, a poziom zachowania oryginalnoœci wnêtrza, wyposa¿enia, witryn etc. imponuje pod ka¿dymwzglêdem.Po do b nie tra kto wa ne s" inne no wo cze s ne re a li za cje w We ne cji, któ re uz na je siêza  szcze gó l nie cen ne. Ten spo sób dzia!ania do wo dzi, s!usz no œci po dej mo wa nia kom -p le kso wej ochro ny w od nie sie niu do obie któw o szcze gó l nie wy so kich wa r to œciacharchi tekto ni cz nych. Kry te rium za cho wa nia ory gi na l nej fo r my, ale te¿ sub stan cji,a przy na j mniej zgod nych z ory gina l ny mi roz wi"zañ tech nolo gi cz nych jest nie zwy klewa ¿ ny w pro ce sie rewi ta li za cji ar chi te ktu ry no wo cze s nej. Pre zen to wa ne przyk!adypo ka zuj" ponad to, ¿e obie kty po wo jen ne, za cho wa ne i utrzy my wa ne w ory gi na l nymsta nie mog" rów nie do brze pe!niæ swoj" fun kcjê, jak rów nie¿ mo ¿ na je z po wo dze -niem ad ap to waæ do no wych po trzeb. Na te re nie ber li ñ skie go osie d la Han sa vie r telpie r wo t ny pa wi lon eks pozy cy j ny zaad ap to wa no na bar szy b kiej obs!ugi, przy za cho -wa niu wszy stkich ele men tów, de ta li i form. Nowa fun k cja nie wy ma ga kom p le t nejzmia ny fo r my – dziê ki tak za cho wa w czym dzia!aniom pie r wo t na idea ma szan sêprze trwaæ, a jed no cze œ nie ko szty rewi ta li za cji obie ktu s" zna cz nie ni¿sze. Niestety dotakich wniosków nie zdo!ali dojœæ projektanci modernizacji Pasa¿u Wiecha w Wa r -sza wie, DT „Centrum”, Baru „Zodiak” i innych przyk!adów tzw. „rewitalizacji”w Po l s ce ostatnich lat.Chara ktery sty cz nym przyk!adem w!aœci wej pra kty ki jest pa wi lon wej œcio wy na te -ren Bien na le di Ve ne zia, za pro je kto wa ny przez Ca r lo Sca r pê w nie zwy kle de li ka t nej,wrêcz ulo t nej jak na obiekt ar chi te ktu ry fo r mie. Po zo sta je on nie zmie nio ny od mo -men tu po wsta nia a¿ do dziœ. To do bra le k cja uz na nia i sza cun ku dla przesz!oœci, rów -
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4 Los S., Ca r lo Sca r pa. An Ar chi tec tu ral Gu i de, Ar se na le Edi tri ce, Ve ro na 2007, s. 60–63.5 The Oli vet ti Sho w ro om, red. Dal Co F., Dina L.B., FAI – Fon do Am bien te Ita lia no/Edi bus 2011,s. 13–25, 43–51.



nie¿ tej nie zbyt od leg!ej, któ ra ta k ¿e wpi su je siê prze cie¿ w lo kaln" to ¿ sa moœæ i jestœwia de c twem ku l tu ry wspó!cze s nej. W!aœ nie prze de wszy stkim pro blem bra ku po -czu cia to ¿ sa mo œci ku l tu ro wej, sta no wi naj wiê ksze za gro ¿e nie dla pol skiej ar chi te ktu -ry dwu dzie ste go wieku. Przyk!ady krajowePra kty ka sto so wa na w Pol sce nie po zwa la na opi sa nie spó j nej me to dy dzia!ania.Przyk!ady sto so wa nych roz wi"zañ spro wa dzaj" siê do przed siê w ziêæ po le gaj"cych nawy bu rze niu lub prze bu do wie obie któw po wo jen nych, z za ta r ciem ich pie r wo t nychcech. Tego typu dzia!anie jest regu!" i od by wa siê poza wszelk" kon trol". S!u¿by kon -ser wato r skie nie po dej muj" in ter we ncji. Nie li cz ne pró by prze ciw dzia!ania przezurzê dy ochro ny za by t ków nie s" od po wie d nio po pa r te re gu la cja mi pra wny mi, coumo ¿ li wia in wes to rom sku te cz nie i bez wiêkszego wysi!ku odwo!aæ siê od decyzjinakazuj"cej ochronê obiektu powojennego.Dom Me b lo wy „Emi lia” w Wa r sza wie jest przyk!adem ca!ko wi cie nie sku te cz nej dzia!al no œci Biu ra Sto!ecz ne go Kon ser wa to ra Za by t ków z po wo du bra ku w!aœci -wych re gu la cji pra wnych. Na prze!omie 2012 i 2013 roku wa r sza wski Sto!ecz nyKon se r wa tor Za by t ków do ko na! wpi su obie ktu do ewi den cji za by t ków. Po ki l kumie si"cach bu dy nek zo sta! skre œlo ny z ewi den cji przez Woje wó dz kie go Kon ser wa -to ra Za by t ków, ze wzglê du na brak czy te l ne go kry te rium wa r to œci oraz fakt, i¿w œwie t le obo wi"zuj"cych prze pi sów obiekt ten nie mo¿e zo staæ uz na ny za za by tek.Dot"d naj bar dziej zna nym dzia!aniem, po le gaj"cym na ob jê ciu obie ktu po wo -jen ne go ochron" kon se r wa torsk" jest wpis do ewi den cji za by t ków Pa!acu Ku l tu ryi Na u ki w Wa r sza wie. Bu dy nek, któ ry nie przed sta wia ory gi na l nych wa r to œci, no -wa to r skiej my œli, jest na to miast naj bar dziej spe kta kula r nym przyk!adem ekle kty z -mu, dzia!ania od twó r cze go, sprze cz ne go z roz wo jem ar chi te ktu ry XX wie ku, zo sta!uz na ny za bar dziej wa r to œcio wy ni¿ obie kty bêd"ce œwia de c twem roz wo ju po wo jen -nej my œli archi tekto ni cz nej w Pol sce. Jed nak na wet sku te cz ny wpis gma chu PKiNdo re je stru za by t ków nie sta! siê gwa rancj" re a l nej ochro ny. Obiekt szpe ci opra wapla sty cz na neo nów, ban ne ry re kla mo we, an te ny oraz umie sz czo ne na pocz"tkuXXI w. ta r cze ze ga ra w zwie ñ cze niu wie ¿y, któ re s" niew"tpli wie ele men ta mi nie -ory gina lny mi. Po do b nie inne, wspó!cze s ne roz wi"za nia wpro wa dza ne we wnê -trzach i w o to cze niu Pa!acu Ku l tu ry, s" sprze cz ne z pie rwo t ny mi za!o¿e nia mi.Wa r to za uwa ¿yæ, ¿e wpis PKiN do re je stru za by t ków nast"pi! w okre sie, kie dy mo ¿ -na by!o ob se r wo waæ pe w ne prze ja wy mody na so c re a lizm, mia!o to wiêc zwi"zekz glo ry fi kacj" form a nie uwy pu kle niem uni ka l nych wa r to œci obie ktu. Mo ¿ na przy -pu sz czaæ, ¿e  o be c nie spra wa ta nie wzbu dza!aby tak skra j nie emo cjo na l nych re a kcjijak wów czas.Rewi ta li za cja wa ¿ nych, choæ do nie da w na zupe!nie nie do strze ga nych re a li za cjipo wo jen nych, do ko na!a siê nie spo dzie wa nie przy oka zji przy go to wañ do roz gry wekpi!ka r skich „Euro 2012” w Wa r sza wie. Skan da li cz ny stan in fra stru ktu ry ko le jo wej– dwo r ców, pe ro nów, wiat przy stan ko wych zmu si! zarz"d PKP do pod jê cia dzia!añ.
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W la tach 2009–2011 wy ko na no re mon ty przy stan ków Wa r sza wskiej Ko lei Do ja z do -wej oraz Dwo r ca Cen tra l ne go i Dwo r ca Wschod nie go. Kró t ki okres re a li za cji i ogra -ni czo ny bu d¿et unie mo ¿ li wi!y pod jê cie in wes ty cji o wiê kszym za kre sie, co pra wdo -po do b nie ura to wa!o te obie kty przed ca!ko wit" prze bu dow". Jak wspo mnia no ju¿wcze œ niej i wa r to pod kre œlaæ to do sku t ku – w Pol sce po wszech na jest bo wiem pra kty -ka rewi ta li za cji, po le gaj"ca na ni sz cze niu ist niej"cych obie któw i zast"pie niu ich no -wy mi.Re mont przy stan ków ko lei do ja z do wej w Wa r sza wie odby! w mo men cie, gdy nanowo za czê to od kry waæ eks pre sy j ne fo r my po wo jen nej ar chi te ktu ry mode rni sty cz -nej. Na fali tej fa s cy na cji zrea li zo wa no udan" ad ap ta cjê do lne go pa wi lo nu kas bi le to -wych PKP „Po wi œle” na klu boka wia r niê (ryc. 4). Dzia!anie to przy czy ni!o siêw du ¿ym sto p niu do popu la ry za cji i sze r sze go roz pro pago wa nia pol skiej ar chi te ktu ryi wzo r ni c twa lat 60. Dot"d jest to chy ba naj bar dziej uda ny przyk!ad rewi ta li za cji – za -cho wa no nie ty l ko zbli ¿on" do ory gi na l nej fo r mê, wraz z neo na mi ale ta k ¿e tchniê tow ten obiekt nowe ¿y cie, dziê ki cze mu sta! siê on roz po zna wal nym ele men temw prze strze ni mie j skiej.Re mont bu dyn ku ka so we go PKP „Ocho ta” (ryc. 5) uda! siê po!owi cz nie, bo wiempo od da niu oczy sz czo ne go z na le cia!oœci pa wi lo nu o eks pre sy j nej fo r mie pa ra bo loi dyhiper bo li cz nej, po pe w nym cza sie zacz"! on po no w nie „ob ra staæ” nieza plano wa ny miele men ta mi, ta ki mi jak: œmie t nik, au to mat bi le to wy, se ma for z in fo r macj" œwietln"„WKD”, zaœ okna po mie sz czeñ obs!ugi okle jo no ma tow" foli". Brak jaki ch ko l wiekkry te riów okre œlaj"cych wa r to œci tych obie któw, brak okre œle nia za kre su ich pra wnejochro ny po wo duj", ¿e mog" one w ka ¿ dej chwi li zo staæ prze bu do wa ne w do wo l nyspo sób, bez wiê kszych kon se k wen cji, tak jak sta!o siê ki l ka na œcie lat temu z da w -nym Do mem Tu ry sty w P!ocku. Ten szcze gó l nie no wa to r ski i ory gi na l ny obiektprze kszta!cono w ho tel, za bu do wuj"c trans pa ren t ny pa r ter i zmie niaj"c wnê trza.Do ge ome try cz nej, nowoczesnej formy doprojektowano absurdalny detal pseu dohi -story cz ny: profilowane gzymsy i elementy przypominaj"ce g!owice kolumn.
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Ryc. 4. Pa wi lon ka so wy PKP „Po wi œle” – stanprzed re wi ta li zacj", A. Ro ma no wicz, P.Szy ma niak, 1964 (fot. autor, 2005) Ryc. 5. Pa wi lon kaso wy PKP „Ocho ta” pore no wa cji, A. Ro ma no wicz, P. Szy ma niak, 1964 (fot. au tor, 2012)



Wie le obie któw wci"¿ po zo sta je w sta nie ory gi na l nym (ryc. 6). S" to rów nie wa r toœ -cio we prze ja wy ory gi na l nej, twó r czej my œli archi tekto ni cz nej, jak wy mie nio ne tuobie kty ob jê te re wi ta li zacj". Po ja wia siê py ta nie: jak spra wiæ by za cho wa!y one swoj"pie r wotn" fo r mê? Od sko ordy no wa nych dzia!añ i pre cyzy j ne go sfo r mu!owa nia za sadochro ny ar chi te ktu ry no wo cze s nej za le ¿y, czy bêd" one mia!y szan sê prze trwaæ i w ja -kiej fo r mie bêd" ist nia!y za ki l ka, ki l ka na œcie lat.Dzia!ania promocyjneUda ne przy wró ce nie pie r wo t nej fo r my obie któw, któ re omó wio no wcze œ niej,nie sta no wi je sz cze spó j nej me to dy. S" to ra czej dzia!ania incy den ta l ne, opa r te nakró t ko trwa!ej fa s cy na cji okre œlo ny mi fo r ma mi ar chi te ktu ry. Po do b nie te¿ od -dŸwiêk w oka zjo na l nych pu b li ka cjach wy da wa nych, np. z oka zji 125. ro cz ni cyuro dzin Le Cor bu sie ra6, nie sta no wi je sz cze spó j nych i sko ordy no wa nych ba dañi do ku men ta cji ar chi te ktu ry po wo jen nej w Pol sce. Co wiê cej, po mys!oda w cy ob -cho dów tego doœæ przy pad ko we go ju bi le u szu przy wo!ali nie ist niej"ce wy da rze -nie: rze ko my przy jazd Le Cor bu sie ra do Wa r sza wy. Two rze nie po do bnych fi kcjiprzy nieœæ mo¿e wiê cej szko dy ni¿ po ¿y t ku a dzia!ania ta kie mo ¿ na okre œliæ mia -nem czy ste go fe ty szy z mu.Bar dziej prze ko nuj"ce s" z pe w no œci" dzia!ania po dej mo wa ne w ra mach pro je ktu„Tu by!o, tu sta!o”, po le gaj"cego na doku men to wa niu zni kaj"cej ar chi te ktu ry Wa r sza -
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Ryc. 6. Klub stu den cki przy UMCS w Lu b li nie, K. Ró ¿y ñ ska, A. Gó r ska, 1965 (fot. au tor, 2011)

6 Va r so vie Ra die u se. Po wrót Le Cor bu sie ra za ̄ elazn! Bra mê, ka ta log wy sta wy, Cen trum Ar chi te ktu ry,Wa r sza wa 2012.



wy7. Opra co wa nie po le ga na za zna cze niu na ma pie i uzu pe!nie niu kró t ki mi me try cz -ka mi wraz ze zdjê ciem obie któw, któ re wy bu rzo no w Wa r sza wie po 1989 roku.Ma te ria! ten, choæ przy go to wa ny sta ran nie i mery to ry cz nie wia ry god ny, z pun ktu wi -dze nia pro ble mów rewi ta li za cji i ochro ny mate ria l ne go dzie dzi c twa ar chi te ktu ry no -wo cze s nej ma jed nak zni ko me za sto so wa nie, po nie wa¿ do ty czy obie któw, któ rych ju¿ nie ma.Co raz wiê cej prac ba da w czych i ar ty ku!ów po ru sza pro ble my mo der ni z mu po wo -jen ne go. W"tki zwi"zane z ar chi te ktur" no wo czesn" chê t nie po dej mo wa ne s" w po -pu la r nych lub pó!na uko wych czy publi cy sty cz nych opra co wa niach, ta kich jak np.„Chwa!a mia sta”8, gdzie za mie sz czo no w ró ¿ nych ujê ciach odwo!ania do po wo jen nejar chi te ktu ry Wa r sza wy. Wcze œ niej uka za!a siê ksi"¿ka „!le uro dzo ne” Fi li pa Sprin -ge ra9, któ ra do wiod!a, ¿e te mat ar chi te ktu ry po wo jen nej mo¿e byæ przed sta wio nyz pasj". Wzmo ¿o ne dzia!ania kon cen truj"ce siê wokó! ar chi te ktu ry po wo jen nej zmo -bi li zo wa!y w ko ñ cu ta k ¿e œro do wi sko pro fe sjo nal ne i w 2012 roku z ini cja ty wy Biu raSto!ecz ne go Kon ser wa to ra Za by t ków odby!o siê se mi na rium pt. „Mo de r nizm w ar -chi te ktu rze Wa r sza wy lat 60. – per spe kty wy ochro ny konse rwa to r skiej”. Wyst"pie nia zo sta!y opub li ko wa ne w bro szu r ce o tym sa mym ty tu le10. Z cza sem po do b ne dzia!ania po win ny do pro wa dziæ do zwiê ksze nia po zio mu wie dzy o po wo jen nym mo der ni z mie.Czy aby jed nak bê dzie je sz cze wte dy co chro niæ?PodsumowanieZ pe w no œci" przed sta wio ne tu dzia!ania pro mo cy j ne i przyk!ady rewi ta li za cji po -wo jen nej ar chi te ktu ry w Pol sce przy nios!y wie le po ¿y te cz nych efe któw. Naj wa¿ nie j -szym z nich jest zmia na œwia do mo œci archi tekto ni cz nej, po przez przy bli ¿e nieod bio r com ar chi te ktu ry po wo jen nej i oczy sz cze nie nie ty l ko fa sad ale ta k ¿e doty ch -cza sowe go negatywnego wizerunku „z!ej architektury czasów PRL”.Nie zwy kle wa ¿ nym za da niem jest os wo je nie mie sz ka ñ ców miast i in wes to rówz no wo cze s nym dzie dzi c twem archi tekto ni cz nym, po nie wa¿ jest to isto t ny roz dzia!w roz wo ju ar chi te ktu ry rów nie¿ w wy mia rze miê dzy naro do wym. Nie mniej istotn"rolê od gry wa ta k ¿e os wo je nie z t" ar chi te ktur" urzêd ni ków, któ rzy pro blem ochro nyku l tu ro wej postrzegaj" w sposób wybiórczy i jednowymiarowy.Dzia!ania edu ka cy j ne i popu lary zato r skie s" wa ¿ ne. Jed nak dla po trzeb rewi ta li -za cji po wo jen nej ar chi te ktu ry ko nie cz ne s" ba da nia do ku men tuj"ce ten do ro bek,opra co wa nie me tod wa lo ry za cji oraz przy go to wa nie i wdro ¿e nie od po wied nich re -gu la cji pra wnych za pe w niaj"cych ochro nê naj wa¿ nie j szym obie ktom okre su po wo -jen ne go. Doty ch cza so wa de fi ni cja „za by t ku” jako obie ktu pod le gaj"cego ochro niejest, jak !atwo wy wnio sko waæ, nie wy sta r czaj"ca w tak z!o¿o nym œro do wi sku ku l tu -ro wym.
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7 Tu by!o, tu sta!o, oprac. P. Ja strzê b ska [bro szu ra za wie raj!ca mapê wraz z opi sem], Wa r sza wa [b.d.].8 Chwa!a mia sta, red. B. Œwi!tko wska, Fun da cja Bêc Zmia na, Wa r sza wa 2012.9 Sprin ger F., !le uro dzo ne. Re po r ta ¿e o ar chi te ktu rze PRL-u, Ka ra kter, Kra ków 2011.10 Mo de r nizm w ar chi te ktu rze Wa r sza wy lat 60. – per spe kty wy ochro ny konse rwa to r skiej, red.P. Œwi!tek, Wa r sza wa 2013.



Sum ma ryFetishisation of molds in the process of revitalizationpost-war modernist architectureRe cen t ly in Po land has in cre a sed an in te rest in post -war ar chi tec tu re. Se ve ralye ars of so cia list re a lism fa s hion re su l ted in an in cre a se of kno w le d ge abo ut this sty le, la r ge nu m ber of ex hi bi tions, pu b li ca tions and fi nal ly ta king of the Pa la ce of Cu l tu reand Science in Warsaw under conservatory protection.Ob se r va tion of the se phe no me na may help to iden ti fy new, more ef fi cientme t hods of bu i l dings revi ta li za tion. The sco pe of the se ac ti vi ties in vo l ves va rio usspa ces and ob jects who se ski l ful pro mo tion le ads or may lead to the re sto ra tion of thelost va lu es and re- re vi val – in the new times and new realities.Spon ta ne o us pro mo tion of forms of mo dern ar chi tec tu re of the 60s con tri bu ted tothe re sto ra tion of se ve ral ob jects in re cent ye ars. This phe no me non af fects theim pro ve ment of the stan dard of de gra ded ar chi tec tu re, and a po si ti ve im pact on thespa ce in which the se ob jects exist. In this con text, the se ac ti vi ties play an im po r tantrole in re sto ring spa tial or der in the city, ma in ta i ning the original values , defining its identity.Ke y words: ar chi tec tu re, mo de r nism, revi ta li za tion.Bibliografia [1] Chwa!a mia sta, red. B. Œwi"tko wska, Fun da cja Bêc Zmia na, Wa r sza wa 2012. [2] Los S., Ca r lo Sca r pa. An Ar chi tec tu ral Gu i de, Ar se na le Edi tri ce, Ve ro na 2007,s. 60–63. [3] Miê dzy form" a ide o lo gi". Ar chi te ktu ra XX wie ku w Pol sce, red. E. Per liñ ska- Ko bie -rzyñ ska, Wa r sza wa 2011. [4] Mo de r nizm w ar chi te ktu rze Wa r sza wy lat 60. – per spe kty wy ochro ny konse rwa to r skiej, red. P. Œwi"tek, Wa r sza wa 2013. [5] Schulz S., Schulz C.G., Das Han sa vie r tel. Iko ne der Mo de r ne, Bra un, Be r lin 2008. [6] Sprin ger F., !le uro dzo ne. Re po r ta ¿e o ar chi te ktu rze PRL-u, Ka ra kter, Kra ków 2011. [7] The Oli vet ti Sho w ro om, red. F. Dal Co, L.B. Dina, FAI – Fon do Am bien te Ita lia no / Edi -bus 2011. [8] Try buœ J., Prze wod nik po wa r sza wskich blo ko wi skach. Mu ze um Po wsta nia Wa r sza w -skie go, Wa r sza wa 2011. [9] Tu by!o, tu sta!o, oprac. P. Ja strzê b ska [bro szu ra za wie raj"ca mapê wraz z opi sem],Wa r sza wa [b.d.].[10] Va r so vie Ra die u se. Po wrót Le Cor bu sie ra za ¯elazn" Bra mê, ka ta log wy sta wy. Cen -trum Ar chi te ktu ry, Wa r sza wa 2012.
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Pawe! Pe drycz

Styl architektury jako niezbêdny czynnikw procesie rewitalizacji
Sens rewi ta li za cjiW opra co wa niu roz wa ¿a ne s! kwe stie sty lu archi tekto nicz ne go w kon te k œcie pro -ce su rewi ta li za cji. Ma to na celu zwró ce nie uwa gi na ten aspekt, któ ry bywa czê sto po -mi ja ny lub tra kto wa ny jako dru go rzêd ny. By wska zaæ jego w"aœci we zna cze nieprzed sta wio ny jest uo gó l nio ny przegl!d naj czê œciej spo ty ka nych po dejœæ do kwe stiisty lu archi tekto nicz ne go w pro ce sie rewi ta li za cji i wska za ne w tym za kre sie bra ki.Ana li za te r mi nu „rewi ta li za cja”, choæ wy da je siê ba na l na, mo¿e spro ku ro waæ parêisto t nych py tañ. Rewi ta li za cja – re i vita. Z po wro tem – ¿y cie. Czy li, po pie r wsze,mamy na my œli odwo"anie do przesz"oœci, od nie sie nie siê do sta nu, któ ry ju¿ kie dyœist nia". Po dru gie, ce lem na szym jest ¿y cie. Ta kie stwier dze nie nie roz wi!zuje pro ble -mu lecz go roz sze rza. Wo bec bra ku mo ¿ li wo œci jed noz nacz ne go zde fi nio wa nia ¿y ciaw kon te k œcie mia sta mo ¿e my post!piæ dwo ja ko. Albo odwo"uje my siê do po to cz nychpo jêæ albo pró bu je my opi saæ je za po moc! obie kty w nych pa ra me trów.Pie r wsza z dróg pro wa dzi do uto ¿ sa mie nia „¿y cia” mia sta z jego pu b liczn! akty w no -œci!. Mia sto (lub dzie l ni ca) ¿yje wte dy, gdy pe"na jest ka wia r ni, ga le rii lub skle pów i gdy wszy stkie z nich s! uczê sz cza ne. Mia sto (lub dzie l ni ca) ¿yje ta k ¿e wte dy, gdy mnó stwow nim kon ce r tów, spe kta kli i (prze de wszy stkim) tu ry stów. Wy da je siê jed nak, i¿ ta kiepo j mo wa nie ¿y cia jest zbyt po wie rz chow ne. Od no si siê je dy nie do ze w nê trz nej, "atwoza uwa ¿a l nej wa r stwy fun kcjo no wa nia mia sta, omi ja pro ce sy g"êb sze: ¿y cie jako mo ¿ li -woœæ roz wo ju – po ten cja" kre o wa nia wzro stu eko nomi cz ne go czy, co wa ¿ nie j sze, ku l tu ry.Sta wia nas te¿ wo bec ko nie cz no œci ar bi tra l nej oce ny aspe któw tak po jê te go ¿y cia: czybawi!ce siê sa mo pas na uli cy dzie ci to ob jaw przy ja z no œci prze strze ni czy pa to lo giispo"ecz nej; czy œpi!cy na "awce cz"owiek oz na cza bez pie cze ñ stwo czy slums.Wo bec tych trud no œci usi"uje siê ina czej uchwy ciæ fe no men ¿y cia mie j skie go. Jest to dru ga z mo ¿ li wych œcie ¿ek. Zak"ada ona mo ¿ li woœæ spara metry zo wa nia ¿y cia – opi sa -nia go za po moc! sze re gu mie rza l nych wska Ÿ ni ków. Wska Ÿ ni ki te naj czê œciej maj! na -tu rê eko no miczn! (jako ¿e pie ni!dze po li czyæ jest naj"atwiej), choæ w ob fi tym sto p niuko rzy staj! rów nie¿ z in nych mie r ni ków. Taki spo sób opi su ¿y cia da ne go ob sza ru mia -sta mo¿e nam wie le o nim po wie dzieæ, nie jest jed nak z pe w no œci! wy sta r czaj!cy. Z"o¿o -noœæ fun kcjo no wa nia spo"ecz no œci w prze strze ni jest tak du¿a, zw"asz cza bior!c poduwa gê lo ka l ne spe cy fi ki ró ¿ nych ob sza rów, i¿ wy da je siê nie mo ¿ li wa do ca"oœcio we goopi sa nia za po moc! je dy nie obie kty w nych wska Ÿ ni ków.



W dzi sie j szej pra kty ce pro ce su rewi tali zacyj ne go sto su je my oby d wie z opi sa -nych me tod. Nie do sta t ki wska Ÿ ni ków uzu pe"nia my su bie ktyw ny mi wra ¿e nia mi.Te osta t nie po zo staj! je dy ny mi na rzê dzia mi oce ny je ¿e li roz pa tru je my archi tekto -ni cz ny aspekt da ne go pro ce su rewi ta li za cji. Czy wo bec tego do bór ar chi te ktu ryw pro ce sie rewi ta li za cji jest do wo l ny, a je dy nym jej wa run kiem jest wspo mo ¿e nietego co po to cz nie ro zu mie my jako „¿y cie mie j skie”? Do tego py ta nia wró ci my w dal -szej czê œci te kstu. Z!o¿o noœæ rewi ta li za cjiNie za le ¿ nie od aspe ktu archi tekto nicz ne go, w osta t nich la tach, wraz ze wzro stemwie dzy i do œwia d cze nia na te mat rewi ta li za cji, dys ku sja o niej za czê"a prze su waæ siêw kie run ku roz wa ¿añ czy sto meto dolo gi cz nych. Czy li jak na le ¿y „ro biæ rewi ta li za cjê” a nie „jak! rewi ta li za cjê?” albo „rewi ta li za cjê czy li co?”. Mo ¿ na po wie dzieæ, i¿ roz wa -¿a siê w za sa dzie te ch no lo giê rewi ta li za cji.W ta kim, co raz do sko na l szym i spra w nie j szym, pro ce sie wy pra co wa no ju¿ sze regme tod za pe w niaj!cych mnie j sze lub wiê ksze po wo dze nie. Stwier dzo no i¿ naj isto t niej -sze dla su kce su jest zaan ga ¿o wa nie jak naj wiê kszej li cz by dzie dzin i inte re sa riu szyoraz owo c na miê dzy nimi wspó"pra ca. Wy pra co wa no wie lo fa zo wy i d"ugo ter mi no wypro ces opa r ty na rze te l nej kon su l ta cji z lo kaln! spo"ecz no œci! i dok"ad nym mo ni to -rin gu efe któw po dej mo wa nych dzia"añ. W ra mach tych pro ce sów fun kcjo nuj! ta k ¿ear chi te kci, na któ rych ci!¿y du¿a odpo wie dzia l noœæ, jako ¿e ich dzie dzi na ma nie -baga te l ny wp"yw na po wo dze nie ca"oœci rewi ta li za cji. Od po wia da ona bo wiem za jejfi zy cz ny wy miar – za to co wi dzia ne i od czu wa ne. Szcze gó l nie isto t ny mi aspe kta mi s!tu, oprócz te ch ni cz nej ja ko œci bu dyn ków i prze strze ni pu b li cz nych, ta k ¿e ich cha ra k -ter i wygl!d, a ta k ¿e sym bo li ka. W pe w nym upro sz cze niu ze staw tych cech mo ¿e myna zwaæ sty lem.Z ta kiej po zy cji pod jê to pró bê scha rakte ryzo wa nia pod sta wo wych ty pów wy bo rówsty li sty cz nych ar chi te któw (oraz de cy den tów) zaan ga ¿o wa nych w pro ce sy rewi ta li za cji.Styl historycznyNaj bar dziej in tui cy j nym sty lem archi tekto ni cz nym dla no wych lub mode rni zo -wa nych obie któw w ob sza rze rewi ta li za cji jest taki, któ ry wie r nie po wta rza ten ory gi -na l ny, hi sto ry cz ny w"aœci wy dla da ne go ob sza ru.To naj pro stsza i naj oczy wi st sza od po wiedŸ na za da nie „rewi ta li za cji” – po wro tudo ¿y cia. Bez po œred nie odwo"anie siê do ar chi te ktu ry przesz"oœci nie sie ze sob! jed -nak pe w ne kon se k wen cje. Po przez po czy nio ny wy bór ja s no wska zu je o ja kie do ce lo -we ¿y cie nam cho dzi. Jest to po wrót do przesz"oœci – po wrót do ta kie go ¿y cia ja kieby"o kie dyœ. Mi mo wo l nie glo ry fi ku je ¿y wio"owoœæ mia sta da w ne go i da w ne go ¿y ciaw ob sza rach rewi tali zo wa nych (na wet je œli by"o to ciê ¿ kie i su ro we, ¿y cia gó r ni ka lubszwa cz ki).Na ob sza rach o wie lu na wa r stwie niach hi sto ry cz nych po wsta je ta k ¿e pro blem wy -bo ru w"aœci we go pun ktu od nie sie nia (mo men tu hi sto rycz ne go), któ ry sta nie siê obo -
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wi!zuj!cym wzo r cem dla rewi tali zowa ne go ob sza ru1. Obe c na pra kty ka, na przyk"addla ob sza rów po prze mys"owych, opo wia da siê zde cy do wa nie za pod jê ciem sty li sty kista r szej, przed moder nisty cz nej i za zde cy do wa nym od rzu ce niem do ko nañ po wo jen -nych.Szcze gó l nie zna mien ny przyk"ad odwo"ania siê do hi sto rii sta no wi przy pa dekrewi ta li za cji cen trów ma"ych pol skich miast. Oœro d ki te po okre sie sta g na cji czywrêcz upa d ku, któ ry prze ¿y wa"y przy naj mniej od cza su II wo j ny œwia to wej, obe c nieusi"uj! wy dŸwign!æ siê z kry zy su. Bez po œred nim im pu l sem do tego jest po moc fi nan -so wa z fun du szy stru ktu ra l nych Unii Eu ro pe j skiej. Mia ste czka te, w prze wa ¿aj!cejczê œci za cho wuj!ce czy te l ny uk"ad za"o¿y cie l skiej lo ka cji œred nio wie cz nej, na daj!cobe c nie nowy archi tekto ni cz ny wy miar rewi tali zo wa nym ob sza rom w na tu ra l ny spo -sób od nosz! siê do wzo r ców hi sto ry cz nych.S! to w tym przy pa d ku wzo r ce siê gaj!ce epo ki przed prze mys"owej, po nie wa¿ by"to czas gdy prze ¿y wa"y one swoj! œwie t noœæ. Jest to okres rze mios"a, o¿y wio ne go han -d lu i czy te l nej hie ra r chii spo"ecz nej. Taka cha ra kte ry styka zna j du je od bi cie w prze -strze ni ty po we go mia ste czka i jej pod sta wo wych ele men tach stru ktu ra l nych2. Mamytu do mi nan tê ko œcio"a, ogra ni cze nie mu ra mi, ob sze r ny i fun kcjo na l ny ry nek, nisk!i ro z dro b nion! za bu do wê, ka me ra l ne uli cz ki. W kon tra œcie do tego, obe c na prze -strzeñ pol skich mia ste czek na zna czo na jest piê t nem dru giej po"owy XX wie ku – zu -ni fi ko wan! za bu dow! o œred niej ska li, sze ro ki mi je z d nia mi i li k wi dacj! spon ta nicz-ne go mie j skie go han d lu.Naj bar dziej uwi do cz nia siê to na mia ste cz ko wych ryn kach, gdzie w cza sach po wo -jen nych po pie r wsze wpro wa dzo no nie limi to wa ny ruch sa mo cho do wy, a po dru gie,ko sztem prze nie sio nych na pe ry fe ria lub zlik wi do wa nych ta r gów, urz!dzo no zie lo neskwe ry. Obe c nie, w ra mach tak zwa nych „rewi ta li za cji” pol skich mia ste czek, ob sza ryryn ków s! tra kto wa ne prio ry te to wo, co po dy kto wa ne jest chê ci! na da nia im repre -zenta cyj no œci, a co za tym idzie, przy ci!gniê cie tu ry stów. Naj czê œciej wi!¿e siê to z odwo"aniem do sty li sty ki hi sto ry cz nej. Li k wi du je siêskwe ry, przy wra ca jed no lit! na wie rz ch niê pla cu, eks po nu je siê re li kty przesz"oœci. Te osta t nie dzia"ania wy kra czaj! nie raz poza udo ku men towa ny stan hi sto ry cz ny – od -twa rza nie da w nych prê gie rzy, stud ni czy fun da men tów ra tu sza nie za wsze po prze -dzo ne jest do sta te cz nym zba da niem przesz"oœci. Dete r mi na cja by na daæ cen trommia ste czek hi sto ry cz ny wygl!d jest jed nak bar dzo si l na. Przy tym trze ba za zna czyæ, i¿ cho dzi tu bar dziej o wygl!d ni¿ o cha ra kter, gdy¿ rza d ko de cy du je siê na kro ki, któ refa kty cz nie zbli ¿y"yby fun kcjo no wa nie wspó"cze s nych ryn ków do tych hi sto ry cz nych. Mowa tu o ta kich dzia"aniach jak re zy g na cja z mode rni sty cz nej se gre ga cji ru chu czyprzy wró ce nie fun kcji han d lo wej. Nie wra ca siê wiêc do stru ktu ra l nej jed no li to œci pla -cu ryn ko we go, do jego fun kcjo na l nej spon tani cz no œci i samo re gu la cji, a je dy nie two -rzy siê ta kie po zo ry. 
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1 Zin W., Ka li no wski W. & Bie ga ñ ski P., Za by t ki ur ba ni sty ki i ar chi te ktu ry w Pol sce: od bu do wa i kon -ser wa cja: pra ca zbio ro wa. Ar ka dy, Wa r sza wa 1986.2  Gzell S., Fe no men ma!omie j sko œci. Inst. Ur ba ni sty ki i Pla no wa nia Prze strzen ne go Poli te ch ni ki Wa r -sza wskiej, Wa r sza wa 1987.



Gdy by ta kie zmia ny prze pro wa dzo no, by"oby to dzia"anie z ca"! pe w no œci! bar -dziej au ten ty cz ne. Na le ¿y jed nak za py taæ czy rze czy wi œcie od po wia da"oby wspó"cze s -nym po trze bom mie sz ka ñ ców ma"ych miast. Wa r to przy wo"aæ tu cho æ by pro blemzwi!zany z li k wi dacj! zie le ni. Wy da je siê, i¿ wspó"cze s ny cz"owiek po trze bu je kon tak tu z ni! w wiê kszym sto p niu ni¿ to mia"o mie j s ce kie dyœ, co zreszt! nie raz wy ra ¿a pro -te stuj!c prze ciw ko wy cin ce œród ryn ko wych drzew. Zmia nie uleg"o ta k ¿e sze reg in -nych aspe któw na sze go ¿y cia, ta kich jak ko mu ni ka cja, spê dza nie wo l ne go cza su czyhan del.W ta kiej sy tu a cji wy da je siê, i¿ pro sta dro ga ko pio wa nia hi sto rycz ne go sty lu w celu za sto so wa nia go w rewi tali zo wa nych ob sza rach, nie za le ¿ nie od rze te l no œci i au ten -tycz no œci ta kie go dzia"ania, nie jest w sta nie w pe"ni od po wie dzieæ po trze bomwspó"cze s nych spo"eczeñstw. Styl iko ni cz nyPrze ciw nym, do opi sa ne go po wy ¿ej po dej œcia, jest za sto so wa nie sty li sty ki szo ku.Za pro pono wa nie ar chi te ktu ry skra j nie no wo cze s nej (w po jê ciu po to cz nym) – eks cen -try cz nej i wi do wi sko wej. Taka in ter we n cja, w sto sun ku do hi sto ry z mu, zdra dza zgo"a inne in ten cje co do swo je go za mie rzo ne go prze ka zu. Cho dzi tym ra zem o pe w ne ze r wa nie z przesz"oœci!, a przy naj mniej o „nowe otwar -cie”. Jest to zro zu mia"e w rewi tali zo wa nych ob sza rach, któ re nie dys po nuj! jed no -zna cz nie po zy ty w nym pun ktem od nie sie nia w hi sto rii, jak cho æ by na te re nach dwu -dzie sto wiecz nego prze mys"u. Nie raz taka stra te gia bywa jed nak wy bie ra na ta k ¿e naob sza rach po sia daj!cych cen ne za by t ki przesz"oœci, któ re jed no cze œ nie chc! pod kre œ -liæ swój dy na mizm i op ty mizm pa trze nia ku przysz"oœci.Naj bar dziej zna nym przyk"adem rewi ta li za cji sto suj!cej sty li sty kê szo ku jest ba ski j -skie Bi l bao. Przy pa dek ten by" ju¿ wie lo kro t nie opi sy wa ny i nie wy ma ga on ra czej przy -bli ¿a nia. Wa r to jed nak zwró ciæ uwa gê na dwa aspe kty tego po zy tyw ne go fe no me nu.Po pie r wsze: „efekt Bi l bao” to efekt jed no ra zo wy i nie mo ¿ li wy do po wtó rze nia. Co do tego fa ktu zgod ni s! nie mal wszy s cy ba da cze, a po twier dzaj! to ta k ¿e mniej lubbar dziej nie uda ne pró by pod jê te przez w"adze in nych miast na œwie cie. Nie oz na czato, ¿e este ty ka szo ku nie zna j du je ju¿ za sto so wa nia w pro ce sie rewi ta li za cji. De cy -duj!c siê na ni! trze ba jed nak zro zu mieæ kon se k wen cje ta kie go kro ku i pra wid"owoosza co waæ po ten cja l ne efe kty.Po dru gie: Pod sta wow! rol! Mu ze um Gug gen he i ma w Bi l bao by"o usta no wie niekata li za to ra dla wszy stkich pro ce sów zwi!za nych z re wi ta li zacj! tego mia sta, ta k ¿etych mniej spe kta kula r nych. Ca"y pro gram dla Bi l bao, a zw"asz cza dla jego naj bar -dziej zde gra do wa nych po prze mys"owych dzie l nic oga r nia" wie le dzia"añ spo"ecz -nych, eko no mi cz nych, ura ni sty cz nych i kul tu ra l nych. Wy two rzy"o to du¿y po ten cja"ene r gii roz wo jo wej, któ ra zo sta"a wy zwo lo na po przez „za pa l nik” ja kim by"a lo ka li za -cja Mu ze um Gug gen he i ma. Bu dy nek Ge hre go z pe w no œci! jest klu czem pro ce surewi ta li za cji jed nak jego punkt ciê ¿ ko œci le¿y gdzie in dziej – w ob sza rach rze te l neji nie wido wi sko wej pra cy ur ba ni stów. 
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Oprócz po wy ¿szych za strze ¿eñ, po no w nie na le ¿y za daæ py ta nie o re aln! wspó"czes -noœæ ta kiej sty li sty ki. Czy ta kie obie kty jak opi sa ny po wy ¿ej, za pro je kto wa ne i „wy -pro duko wa ne” z za sto so wa niem no wo cze s nych me tod (BIM, File to Fa c to ry), epa -tuj!ce fu tu ry styczn! form!, rze czy wi œcie od po wia daj! g"êbo ko po jê tym po trze bomna sze go spo"ecze ñ stwa i re pre zen tuj! nasz! obecn! ku l tu rê?Po mi mo niew!tpli wych wa r to œci ja kie na le ¿y przy pi sy waæ wie lu tego typu bu do w -lom, wy da je siê, i¿ wy ra ¿aj! one prze de wszy stkim indy widu a l noœæ ich twó r cówi w za sa dzie bli ¿ sze s! one ka te go riom rze Ÿ by ni¿ ar chi te ktu ry.Styl obo jê t nyPo wy ¿szy przy pa dek wska zu je na pe w ne prze su niê cie roli ar chi te kta. Frank Ge -hry za tru d nio ny zo sta" do stwo rze nia iko ny i z tego za da nia do sko na le siê wywi!za".Choæ osta te cz na fo r ma za dzi wia sw! eks presj! to sam fakt iko ni cz no œci tego obie ktunie by" w za sa dzie za sko cze niem. De cy zjê o tego typu sty li sty ce pod jê to na szcze b lupo li ty cz nym i spre cy zo wa no j! w toku opra co wy wa nia stra te gii rewi tali zacy j nej. Wy"!cze nie ar chi te kta z pro ce su de cy zyj ne go jest zna mien ne dla obe cnej pra kty -ki. Jego ogóln! wie dzê o mie œcie uz naje siê za zde cy do wa nie nie wy sta r czaj!c!, zw"asz -cza w re la cji do „w"adzy prze kszta"ca nia prze strze ni” jak! po sia da. Z jed nej stro nyjest to re a k cja na kom pro mi ta cjê ide o lo gii mode rni sty cz nej, z dru giej zaœ sku tek wy -pra cowy wa nia co raz do sko na l szych inter dyscyp lina r nych stra te gii pro wa dze niarewi ta li za cji.W ra mach aktu a l nych pro ce sów, ar chi tekt w"!cza ny bywa czê sto do pie ro w fa zie„przed wyko na w czej” czy li w mo men cie gdy go to wa jest ju¿ stra te gia i gdy roz pi sa nes! cele oraz za"o¿e nia ca"ego pro gra mu. Ar chi tekt sta je siê za tru d nio nym spe cja list!,któ ry wy ko naæ ma wy zna czo ne mu i ja s no okre œlo ne zadanie.Cza sem, jak w opi sa nych wcze œ niej przy pa d kach, za da nie to po le ga na od two rze -niu hi sto rycz ne go sta nu da nej prze strze ni lub na stwo rze niu no wej iko ny. Nie jed no -krot nie jed nak jest ono œci œle te ch ni cz ne i ogra ni cza siê je dy nie do wyge ne ro wa niaokre œlo nej ku ba tu ry o od po wied nim stan dar dzie.Ta kie po dej œcie zak"ada, ¿e mo del mia sta jaki po win ni œmy re a li zo waæ (jakowspó"cze s ne spo"ecze ñ stwo) zo sta" ju¿ da w no zde fi nio wa ny i nie pod le ga dys ku sji.Ponad to, wy bór archi tekto ni cz ny nie jest tak na pra wdê isto t ny, gdy¿ musi on wpi saæsiê je dy nie w bar dziej klu czo we za"o¿e nia spo"ecz ne, eko no mi cz ne czy prawne.Obo jê t noœæ archi tekto ni cz na mo¿e przy tym przy braæ ró¿n! ska lê. Z naj bar dziejra dy ka l nym przy pa d kiem mamy do czy nie nia, wte dy gdy uz na my, ¿e fi zy cz nywy miar prze strze ni nie ma ja kie goko l wiek zna cze nia, lub zna cze nie ma ty l ko jej stante ch ni cz ny. In wes to wa nie pie niê dzy i cza su w ar chi te ktu rê jawi siê jako nie go spo dar -noœæ w œwie t le „pra wdzi wych” pro ble mów ta kich jak bez ro bo cie, bie da, prze stê p -czoœæ czy epi de mie. Per spe kty wa taka zak"ada dru go rzêd noœæ za gad nieñ prze strzen-nych i ich nie isto t noœæ dla roz wi!zy wa nia po wy ¿szych pro ble mów.Zrea li zo wa ne przy pa d ki wska zuj! jed nak na du¿! rolê jak! mo¿e ode graæ pro je k -to wa nie archi tekto ni cz ne na wet na ob sza rach, na któ rych wszy stkie po wy ¿sze pro ble -
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my wy stê puj!. Przyk"ad mo¿e sta no wiæ dzie l ni ca Ka p szta du Kha ye lit s ha, gdziejed nym z klu czo wych aspe któw rewi ta li za cji by"a lo ka li za cja sze re gu obie któw archi -tekto ni cz nych o wy ra zi stej wspó"cze s nej ar chi te ktu rze i wy so kich standardachtechnologicznych.Dru gi przy pa dek obo jê t no œci archi tekto ni cz nej przy zna je du¿e zna cze nie aspe k -tom prze strzen nym sku piaj!c siê jed na k ¿e g"ów nie na jej fun kcjo na l nej stro nie po mi -jaj!c kwe stie sty li sty cz ne.Ta kie po dej œcie wy ra sta z po zy cji antro polo gi cz nej i ba zu je na dog"êb nej wie dzyna te mat lu dz kich za cho wañ w prze strze ni pu b li cz nej. Do czo"owych jego pro pa ga to -rów na le¿! (bar dziej teo re ty cz nie) Chri sto p her Ale xan der3 i (bar dziej pra kty cz nie)ur ba ni sta Jan Gehl4. Oby d wo je usi"uj! wdra ¿aæ we wspó"cze s nych mia stach roz -wi!za nia sprzy jaj!ce pu b li cz nej akty w no œci. S! to roz wi!za nia au to rskie lub za czer p -niê te z hi sto rii i tra dy cji ró ¿ nych ku l tur (tak zwa ne pat terns, czy li wzo r ce). Do tycz!one g"ów nie or ga ni za cji prze strze ni pu b li cz nej, ko mu ni ka cji i pe w nych aspe któw bu -dyn ków.Za sto so wa nie tych roz wi!zañ gwa ran tu je naj czê œciej bar dzo po zy ty w ny efektw po sta ci zna cz ne go o¿y wie nia prze strze ni pu b li cz nej. Pro wa dzi to do iden tyfi ko wa -nia siê lu dzi ze swo im mia stem co przek"ada siê z ko lei na sta ty sty cz nie mie rzon!„przy ja z noœæ do ¿y cia mia sta”. Wie le spo œród miast na œwie cie skla syfi ko wa nych jako naj przy jaŸ niej sze zde cy do wa"o siê wcze œ niej wdro ¿yæ za le ce nia Jana Ge hla. S! to miê -dzy in ny mi Ko pen ha ga, Mel bo u r ne czy Zu rich. Z tego wzglê du mo ¿ na uz naæ tak!me to dê za nie zwy kle sku teczn!. Przy tym wszy stkim rzu ca siê w oczy pe w ne w"aœci we dla niej upra sz cza nie lo ka l -nej z"o¿o no œci. Te same spra w dzo ne roz wi!za nia prze strzen ne ap li ko wa ne s! glo ba l -nie w ró ¿ nych mie j s cach Zie mi. Nie po dej mu je siê jed nak pró by na da nia imczy te l ne go sym boli cz ne go cha ra kte ru, wy ni kaj!cego z lo ka l nej ku l tu ry, czy z chê cire pre zen ta cji pewnych wartoœci. W efe kcie two rzy siê prze strze nie przy je m ne, ale ma"o na sy co ne ku l tu ro wo. Jest to swo i sta ka pi tu la cja wo bec hi sto rii, któ ra nie ty l ko do sta r cza nam wzo r ców prze strze -ni do na œla do wa nia, ale te¿, po przez sty le archi tekto ni cz ne, wy ra Ÿ nie daje œwia de c two o wa r to œciach wa ¿ nych dla ró¿nych epok.Po szu ki wa nie no we go sty luOde bra nie ar chi te kto wi w"adzy „usz czê œli wia nia” lu dzi swo i mi dzie"ami jestoczy wi œcie na tu ra l nym na stê p stwem kom pro mi ta cji ur ba ni sty ki mode rni sty cz nej,któ ra by"a, co pra wda, wpro wa dza na z przes"anek so cja l nych, jed na k ¿e nie po tra fi"ana le ¿y cie roz po znaæ pra wdzi wych spo"ecz nych po trzeb. Wy da je siê jed no cze œ nie, i¿spro wa dze nie roli ar chi te kta je dy nie do roli de ko ra to ra wnêtrz urba ni sty cz nych (za
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3  Ale xan der C., Is hi ka wa S. & Sil ve r ste in M. 1978, “A Pat tern Lan gu a ge: Towns, Bu i l dings, Con stru c -tion (Cen ter for En vi ron men tal Stru c tu re Se ries)”.4  Gehl J. & Ur ba ñ ska M.A. (2009), „¯ycie miê dzy bu dyn ka mi: u¿y t ko wa nie prze strze ni pu b li cz nych”.Wy daw ni c two RAM.



po moc! wy my œl nych fa sad i atra kcy j nej ma"ej ar chi te ktu ry) lub te ch no lo ga prze -strze ni pu b li cz nych po zba wia nas pe w nej wiê zi z ota czaj!c! prze strze ni! a na wetzu ba ¿a nasz! ku l tu rê. W jaki spo sób siê to dzie je?Otó¿ typy i fo r my bu do w li, a ta k ¿e mo de le urba ni sty cz ne po zo staj! w œcis"ymzwi!zku z ku l tur! da ne go cza su5. Przyk"ado wo ar chi te ktu ra re ne san su wspó"brzmiz i de a mi hu ma ni z mu i re pre zen tu je je dziœ ta samo jak i w mo men cie po wsta wa nia.Po do b nie dzie je siê przy pa d ku in nych epok, spo œród któ rych cza sy mo der ni z mu s!osta t ni mi, w któ rych ana lo gia ta po zo sta je taka czy te l na6.Dziœ wy zna czaj!c ramy dla ar chi te ktu ry w ob rê bie rewi tali zo wa nych dzie l nicpun ktem wyj œcia staj! siê prze de wszy stkim g"ówne zi den tyfi kowa ne pro ble my. Roz -wi!za nia par tyku la r nych pro ble mów sta no wi nie zbêdn! bazê jed nak po win ni œmymy œleæ ta k ¿e o tym by na tej ba zie wznieœæ now! wa r toœæ bêd!c! re pre zen ta tywn! dlana szej epo ki. Rewi ta li za cja, któ ra nie ty l ko za spoka ja bie¿!ce po trze by, czy te¿ przy -wra ca utra co ny stan rów no wa gi ale ta k ¿e two rzy wyj!tkow! wa r toœæ do dan!, mo¿eoz na czaæ w"aœci we przy wró ce nie do ¿y cia. ¯ycia ro zu mia ne go jako czyn ne ucze st ni -cze nie w pro ce sach ku l tu ry na sze go cza su i na sze go spo"ecze ñ stwa.Jedn! z mo ¿ li wych dróg mog! sta no wiæ po szu ki wa nia „prze strze ni ra dy ka l nejde mo kra cji”, o któ rej pi sze Pawe" Ja wo r ski7. By"aby to prze strzeñ, któ rej nad rzêdn!wa r toœæ sta no wi de mo kra cja ro zu mia na jako to ta l na par ty cy pa cja spo"ecz na. Nie cho -dzi tu o par ty cy pa cjê ro zu mian! jako etap pro ce su prze kszta"ceñ, któ ry ma je dy nie„po twier dzaæ to co zo sta"o ju¿ wcze œ niej wy bra ne” lub co naj wy ¿ej wy braæ jedn!z ki l ku mo ¿ li wych opcji lecz o par ty cy pa cjê dog"êbn! i roz po start! od mo men tu stra -tegi cz ne go pla no wa nia do ewa lu a cji i zarz!dza nia prze strze ni!, a prze de wszy stkimzak"adaj!c! dys ku sjê nad mo de lem prze strze ni mie j skiej. Eks pe ry men ty nad takpow staj!c! ar chi te ktur! pro wa dzi od lat Lu cien Kroll. Na pod sta wie jego zrea li zo wa -nych do œwia d czeñ, mo ¿e my mó wiæ o ar chi te ktu rze o spe cy fi cz nym cha ra kte rzei z pe w no œci! wy so kiej ja ko œci. Ja koœæ ta wy ni ka tu nie ty l ko z wra ¿eñ este ty cz nychale te¿ z czy te l ne go prze ka zy wa nia swo ich fun da men tal nych wa r to œci, czy li de mo kra -cji, ró¿ no rod no œci, otwa r to œci, eko lo gii etc.Nie jest jed nak ja s ne na ile prze strzeñ de mo kra cji mo¿e staæ siê akce p to waln!i roz po z na waln! re pre zen tacj! na szej cy wi li za cji. Byæ mo¿e jej ema na cje ge ne ruj!nad miern! ró ¿ no rod noœæ i za miast kon sen su su pro wadz! do roz pro sze nia sta no wisk.Póki co py ta nie po zo sta je otwa r te.Wo bec tego wa r to na nowo prze my œleæ rolê i mi sjê ar chi te kta. Nie wy sta r czaj!camo¿e siê oka zaæ jego bieg"oœæ in ¿y nie r ska, a na wet ta lent ar ty sty cz ny. Ta k ¿e umie jê t -noœæ mo de ro wa nia par ty cy pa cji spo"ecz nej i jej in ter pre ta cja (re pre zen towa ne przezar chi te któw po kro ju Lu cie na Krol la) nie za pe w ni pe"nego po wo dze nia. Ar chi tekt po -wi nien uj!æ w swym dzie le, w prze my œla ny i nie na cha l ny spo sób, wa r to œci dzi sie j szej
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5 Mo ne sti ro li A., Py t lo wa ny U. & Po rê b ska A., Try glif i me to pa: dzie wiêæ wyk!adów o ar chi te ktu rze.Poli te ch ni ka Kra ko wska, Kra ków 2009.6 Wo œl f flin H. & Ha nu lan ka D., Pod sta wo we po jê cia hi sto rii sztu ki: pro blem roz wo ju sty lu w sztu ce no -wo ¿y t nej. Zak!ad Na ro do wy im. Os so li ñ skich – Wy daw ni c two, Wroc!aw 1962.7 Ja wo r ski P., „Prze strzeñ ra dy ka l nej de mo kra cji”, Au to po rtret, nr 2 (37), s. 16–23.



ku l tu ry, które s! wy ra Ÿ nie ró ¿ ne od cho æ by idea"ów œwia ta prze mys"owe go8. Dro ga do tego wie dzie po przez g"êbok! zna jo moœæ œwia ta i hu ma ni styczn! re fle ksjê, któ ra po -zwa la od czy taæ i zro zu mieæ idee na szych cza sów9. Dla te go byæ mo¿e na le ¿a"oby siê sk"oniæ ku pod jê ciu wspó l nych dzia"añ w celuwy pra co wa nia ogó l nie przy jmo wa l nych ram sty li sty cz nych, któ re do ty czy"yby niety l ko obie któw rewi tali zo wa nych ale ta k ¿e tych no wo po wstaj!cych. Jest to wy zwa niedla ar chi te któw, po li ty ków, spo"ecz ni ków ale byæ mo¿e prze de wszy stkim dla oœro d -ków aka de mi c kich. W obe cnych cza sach mo¿e to brzmieæ wrêcz obra zo bu r czo, wszak do wol noœæ i swo bo da po staw twó r czych by waj! uz na wa ne za cenn! zdo bycz postmo -derni stycz ne go spo"ecze ñ stwa. W rze czy wi sto œci jed nak de gra duj! one dzie"o sztu ki,w tym ar chi te ktu ry, do roli indy widu al ne go przed mio tu, ga d¿e tu lub ob ra z ka, któ rysam w so bie mo¿e s"u¿yæ g"ów nie ce lom mar ke tin go wym. W prze ciw ie ñ stwie do tego, dzie"o ar chi te ktu ry po zo staj!ce w "!czno œci z ca"ym nu r tem ku l tu ry wspó"two rzy j!.Wno si ono swój indy widu a l ny i wyj!tko wy wk"ad nie niszcz!c jed no cze œ nie ca"oœcitego krwio bie gu, ja kim jest na sza ku l tu ra. Ty l ko w ra mach tego krwio bie gu dzie"oar chi te ktu ry mo¿e „s"u¿yæ ¿y ciu”. Ty l ko w ten spo sób ar chi te ktu ra mo¿e przy wra caæ¿y cie. Sum ma ryStyle of architecture as an essential factor in the process|of revitalizationIn this text I am con si de ring is su es of ar chi tec tu ral sty le in the con text of therevi ta li za tion pro cess. Revi ta li za tion as a re sto ra tion to life sho uld be un de r sto odwi der than just su per fi cial de co ra tion of spa ce. The sty les that are cur ren t ly wi de lyused in ar chi tec tu ral pra cti se: hi sto ri cal, ico nic or sty li sti cal in dif fe ren ce, do notpro vi de the pro per re sto ra tion to life, un de r sto od as the abi li ty to ge ne ra tecon tem po ra ry cu l tu ral pro ces ses.Ke y words: revi ta li sa tion, ar chi tec tu ral sty le, ty po lo gy.Bibliografia [1] Ale xan der C., Is hi ka wa S. & Sil ve r ste in M., A Pat tern Lan gu a ge: Towns, Bu i l dings,Con stru c tion (Cen ter for En vi ron men tal Stru c tu re Se ries), 1978. [2] Ca stells Si!a to ¿ sa mo œci, prze!. Se ba stian Szy ma ñ ski. PWN, Wa r sza wa 2008. [3] Gehl J. & Ur ba ñ ska M.A., ¯ycie miê dzy bu dyn ka mi: u¿y t ko wa nie prze strze ni pu b li cz -nych. Wy daw ni c two RAM, 2009. [4] Gzell S., Fe no men ma!omie j sko œci. Inst. Ur ba ni sty ki i Pla no wa nia Prze strzen ne goPoli te ch ni ki Wa r sza wskiej, Wa r sza wa 1987. [5] Ja wo r ski P., Prze strzeñ ra dy ka l nej de mo kra cji, Au to po rtret, nr 2 (37), s. 16–23.
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8  Ca stells, Si!a to ¿ sa moœci, prze!. Se ba stian Szy ma ñ ski. PWN, Wa r sza wa 2008.9  Le œ nia ko wska M., Œmieræ ar chi te ktu ry?, Kry ty ka Ar chi te ktu ry nr 1/2013.



 [6] Jencks C.H., Ruch no wo cze s ny w ar chi te ktu rze. Wyd. Ar ty sty cz ne i Fi l mo we, 1987. [7] K!ose k - Koz!owska D., Ochro na wa r to œci ku l tu ro wych miast a ur ba ni sty ka. Pra ceNa uko we Poli te ch ni ki Wa r sza wskiej. Se ria Ar chi te ktu ra, s. 3–207, Wa r sza wa 2007. [8] Ko o l ha as R., De li rio us New York: a re tro ac ti ve ma ni fe sto for Man hat tan. Mo na cel liPress New York 1994. [9] Le œ nia ko wska M., Œmieræ ar chi te ktu ry?, Kry ty ka Ar chi te ktu ry nr 1/2013.[10] Mies sen M., „Nie za le ¿ ny Pra ktyk”, Au to po rtret, nr 2 (37), s. 24–31, 2012.[11] Mo ne sti ro li A., Re a k cja fo r my 1. Kró t ki wyk!ad o ar chi te ktu rze, Cza so pi s mo Te ch ni cz -ne. Ar chi te ktu ra 2010.[12] Mo ne sti ro li A., Py t lo wa ny U. & Po rê b ska A., Try glif i me to pa: dzie wiêæ wyk!adów o ar -chi te ktu rze. Poli te ch ni ka Kra ko wska, Kra ków 2009.[13] Ros si A., Vi ta le D., Ros si A. & Ros si A., „L’architettura de lla città”, Ma r si lio Pa do va 1966.[14] Ta tar kie wicz W., Pa re r ga. PWN, Wa r sza wa 1978.[15] Wo œl f flin H. & Ha nu lan ka D., Pod sta wo we po jê cia hi sto rii sztu ki: pro blem roz wo ju sty luw sztu ce no wo ¿y t nej. Zak!ad Na ro do wy im. Os so li ñ skich – Wy daw ni c two, Wroc!aw1962.[16] Wej chert K., Ele men ty ko m po zy cji urba ni sty cz nej, Wyd. 2, repr edn. Ar ka dy, Wa r sza -wa 2010.[17] Zin W., Ka li no wski W. & Bie ga ñ ski P., Za by t ki ur ba ni sty ki i ar chi te ktu ry w Pol sce: od bu -do wa i kon se r wa cja. Pra ca zbio ro wa. Ar ka dy, Wa r sza wa 1986.
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Ma!go rza ta £aska rze wska-Œre dzi ñ ska

Rewi ta li za cja „Ukry tych miast” Ita lo Ca l vi no
„Za nu rza my siê w fa s cy nuj!cy la bi rynt, nie koñcz!c! siê zur ba ni zo wan! stru ktu -rê, prze ¿y wa my wspo mnie nie pod ró ¿y Ma r co Polo z Nie wi dzia l nych miast Ita lo Ca l -vi no. Roz ma i toœæ fi zjo no mii, ko lo ro wych stro jów z da le kich kra in, jê zy ków, formarchi tekto ni cz nych, na stro jów, de ko ra cji. Ka ¿ dy przy sta nek za pra sza do oso b ne go,nie zna ne go œwia ta. Przy by waj!c z me tro po lii, przygl!damy siê im z ostro¿n! cie ka -wo œci!, nie pe w ni ich zna czeñ, ich sta tu su, ich cywi liza cyj ne go mie j s ca, któ rych niepo tra fi my od czy taæ, pos"uguj!c siê tra dy cyjn! le ktur! mia sta. Dla cze go mo ¿ na byopi saæ te mie j s ca jako prze strze nie ni czy je? Mo¿e dla te go, ¿e nie wie lu uwa ¿a je zaw"asne. […] W cywi liza cy j nym przed sion ku ta prze strzeñ nie jest ce lem, mie sz ka -niem, do mem, ale przed"u¿aj!cym siê eta pem.” Fra g ment po cho dzi z pod ró ¿y od -by tej do Pa ry ¿a przez Do ro tê Jê druch, opi sa nej w Au to po rtre cie1, w paŸ dzie r ni ku2008. Jest to opis rewi ta li za cji mia sta, od kry wa ne go na nowo, daj!cy mu au to rskiere ¿y cie2.Nie wa ¿ ne, gdzie pod ró ¿u je my – Rzym, Pa ry¿, Pe kin, We ne cja, za wsze mo ¿e myzna leŸæ „ukry te mia sta”. Po zna waæ ich œwia ty i przy wró ciæ je do po no w ne go ¿y cia,któ re wy daj! siê byæ prze strze nia mi ni czy i mi, do wy naj êcia even to wo3, na chwi lê. Mo -¿e my od kryæ w Rzy mie ma"e, ¿ó"te pa pu gi za miast ja skó"ek, mie sz kaj!ce w mu rachlau re ta ñ skich i ste ry l ne pod zie mia Ta r gu Tra ja na, któ re zo ba czy my za ultra no wo -czesn!, szklan! wi tryn! wprost z uli cy. W Pa ry ¿u mo ¿e my po znaæ sieæ roz leg"ych ka -ta kumb ukry waj!cych siê pod stru ktu ra mi napo wie chrz niowy mi mia sta. Na to miast,w Pe ki nie nie wi daæ sta rych warstw pa miê taj!cych Kub"aj - cha na, przy kry tych now!warstw! pono wo czes ne go mia sta. W We ne cji nie za zna my po wszed nie go ¿y cia mie sz -ka ñ ców wp"ywaj!cego na po wsta wa nie po szcze gó l nych warstw mia sta. We ne cja jestobe c nie de ko racj! te a traln! dla tu ry stów, mask! jej da w nej œwie t no œci, osta t ni!warstw!.
1 Au to po rtret. Pi s mo o do brej prze strze ni, fra g ment po cho dzi z ar ty ku!u „Prze strze nie ni czy je”, www.au -to po rtret.pl2 No wo mo wa – slang stu den cki, za po ¿y czo ny od mo je go syna stu den ta.3 Even to woœæ – zda rze nio woœæ, no wo po wsta!e okre œle nie, za Ro be r tem Tschu mi, któ re mówi o ar chi tek -tu rze po wstaj"cej ja k by na chwi lê, o kró t ko trwa!ym ¿y ciu, jest to rów nie¿ ar chi te ktu ra chwi lo we go ogl"du. Tu Tschu mi odwo!uje siê do wra ¿eñ z pod ró ¿y.



Grand prix de RomeTego roku au to rka odby"a w"asne Grand prix de Rome. Sa mo na gro da wy ni ka"az prze œwia d cze nia, ¿e Ÿród"o archi tekto ni cz nej i huma ni sty cz nej wie dzy na le ¿y zna -leŸæ w kla sy cz nym œwie cie, w"aœ nie w Rzy mie. Zgod nie z wy ty cz ny mi Eco le des Be a u x -Arts na kre œlo no szkic przed sta wiaj!cyw tym przy pa d ku pro blem proje ktowo -bada w czy „Mo del Mia sta Ukry te go”. Za"o¿o -no od naj do wa nie ukry tych warstw, sym bo li zna czeñ, szu ka nie do wo dów na po twier -dze nie po szcze gó l nych za"o¿eñ. Dzie wiêtna stowie cz ni pa ry s cy stu den ci, przy szliarchite kci-bu downi czo wie (les créateurs de l’ar chi tec tu re) mie li rok na po zna nie Rzy mu. Na stê p nie sk"ada li pra cê – dzien nik z po by tu i ich w"asn! rewi ta li za cjê Rzy mu w po -sta ci pro je któw stu dia l nych. Nie jed no krot nie ka ¿ dy z nich do wie dzia" siê, ¿e po bytw Rzy mie uczy po ko ry dla ar chi te ktu ry z ka ¿ de go okre su jej po wsta wa nia. W Rzy mie wi dzi my nie koñcz!c! siê ewo lu cjê, trwa"oœæ i zmien noœæ epok. Tu mo ¿e -my je sz cze spo t kaæ Rzym z cza sów Ma r co Polo. Jego nie uda ne po pie r sie stoi w ogro -dach Bo r ge se. Pod ró ¿ nik ma jedn! nie du¿! uli cê, tu¿ przy sta cji me tra Pi ra mi de. Czas w Rzy mie stoi i p"ynie. Au to rka s!dzi, ¿e na wet rok jest nie wy sta r czaj!cy, by po znaæto wspa nia"e mia sto, ale na wet je den dzieñ wy sta r czy, by je po ko chaæ. Aspekt hi sto ry -cz ny uwz glê d nio ny w ksi!¿ce Ita lo Ca l vi no, jako pod ró¿ w cza sie od wspó"cze s no œci,a¿ po œred nio wie cze, w"!cza nie ana chro ni cz nych opi sów i ele men tów zna nychz empi ry cz ne go do œwia d cze nia, po ka zu je ponad cza so wy wy miar or ga ni za cji prze -strze ni mie j skiej. Czas jest wa ¿ ny dla Ma ro zji (Ukry te mia sta. 3.), a prze de wszy stkimdla Rzy mu, któ ry jest jed nym z naj bar dziej ukry tych ko dów ko m bi na cji stru kturmie j skich. Li cz ba ko m bi na cji, ró ¿ nych wzo r ców, mo de li i form w Rzy mie jest nie -ogra ni czo na. W re fle ksji eu ro pe j skiej ist nie je ze spó" ty po wych wy ob ra ¿eñ zwi!za -nych z mia stem, wy ni kaj!cym bez po œred nio z Rzy mu. Z nich Ca l vi no zbu do wa"swo je urba ni sty cz ne or ga ni z my i skon stru o wa" „Ukry te mia sta”. „Ca l vi no wskie pro -je kty sta no wi! pro po zy cjê uzu pe"nie nia „pu s tych miejsc” na ma pie i po ka zuj!, ¿e niewszyst kie po ten cja l ne fo r my mie j skie go porz!dku archi tekto nicz ne go […] zo sta"yzrea li zo wa ne”, jak na pi sa"a Ga w re cka. Ponad to na stro nach ksi!¿ki od by wa siê rewi -ta li za cja mia sta hi sto rycz ne go i po sta wie nie dia g no zy mo ¿ li wo œci jego trwa nia w cza -sach wspó"cze s nych.Umie sz cze nie „ukry te go mia sta” w œred nio wie cz nej rze czy wi sto œci Nie wi dzia lne go mia sta by"o za bie giem prze ko r nym. We wszy stkich ukry tych mia stach Ca l vi no, czu -je my tê po nur! at mo s fe rê wie ków œred nich. Hi sto ry cz na fo r ma po wie œci nie sie, wiêcpa miêæ o me cha ni z mach po wsta wa nia mia sta, o po trze bie na œla do wa nia, o ró¿ no rod -no œci jego wzo r ców. Rów nie¿ w ksi!¿ce Opi sy wa nie œwia ta Ma r co Polo, jako ar che ty -py, prze wi jaj! siê bra my, wie ¿e, mury, uli ce, pla ce, za mki, pa"ace i a na wet ro dza jeda chów do mów. Ka ¿ de z miast nie zmien nie je za wie ra. Zdu mie wa ponad to g"êbo kire a lizm i su mien noœæ do ku men ta cji pod ró ¿ ni ka, któ ra choæ za wie ra in fo r ma cje, cow ja kim mie œcie mo ¿ na ku piæ, oraz czy lu dzie ¿yj!cy s! spo ko j ni na tyle, by nie stra ciæ¿y cia, to dziœ maj! nie prze mi jaj!c! wa r toœæ, pokazuj!, ¿e miasta w wêdrówcepodró¿ników s! najwy¿sz! wartoœci!, ¿eby przetrwaæ podró¿.
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Po mi mo ¿e Ma r co Polo i Kub"aj - chan ¿yli w XIII wie ku, to zaszu flad ko wa nie obubo ha te rów do œred nio wie cza, jako epo ki sta g na cji i za co fa nia roz mi ja siê z prawd!.Za rów no Ma r co, jak i Kub"aj - chan wy prze dza li epo kê „za æmie nia ro zu mu”. „Wró -ci"em po la tach do Ma ro zji […] sta ry wiek zo sta" po grze ba ny, nowy jest u ze ni tu”4.stwier dzi" bo ha ter Ca l vi no. Czy taj!c Opi sy wa nie œwia ta Ma r co Polo, wi dzi my œwiatocza mi pod ró ¿ ni ka, pe"ny ró¿ no rod no œci i od kry wa nia no wych œwia tów. Ksi!¿kêpod ró ¿ ni ka okrzy k niê to pierwsz! en cy klo pe di! do tycz!c! Wscho du, gdzie prze by wa" 26 lat5 i po ko na" 5600 km. Mo ¿ na po sta wiæ tezê, ¿e to Ma r co Polo, a nie Ko lumb od -kry" nowe œwia ty, ukry te mia sta, ju¿ wte dy w 1272, dwie œcie lat przed od kry ciemAme ry ki. Krzy sztof Ko lumb na pe w no in spi ro wa" siê w swo jej wy pra wie do Ame ry ki pod ró¿! do Chin Ma r co Polo, prze czy ta" ksi!¿kê, po niewa¿ zna ny jest eg ze m p larzIl Mi lio ne (Opisywanie œwiata, wers. polska) z notatkami Kolumba. Mia sta w ksi!¿ce Ma r co s! „za c ne”, „bar dzo wa ¿ ne”, „wie l kie”, „piê k ne” i pra wieza wsze „s! tam naj piêk nie j sze ogro dy i rów ni ny owo ców wsze l kich, o ja kich cz"owiekma rzyæ mo¿e”6. Cy tat mówi o mie œcie Sa mar kan, obe c nie Sa mar kan da. Przy po wieœæMa r co Polo do tycz!ca tego mia sta, mówi o ka mie niu sa ra ce ñ skim7, s"u¿!cym jakopod sta wa pod ko lu mnê, pod trzy muj!c! kopu"ê œwi!tyni chrze œci jan i po ka zu je an ta -go niz my miê dzy re li gia mi. Wy zna w ców po szcze gó l nych re li gii dzie li" ka mieñ za bra -ny z bu do w li muzu"ma nów, któ ry prze nie sio ny zo sta" do œwi!tyni chrze œci ja ñ skiej.Ma r co opi su je na stê p nie cud, jaki zda rzy" siê w œwi!tyni – ko lu m na unios"a siê nadsporn! pod staw! w dniu, kie dy mia"a zo staæ od da na. Naj cen nie j sze w opi sie jest, ¿efakt zo sta" po zo sta wio ny bez s"owa komentarza, ale i szkoda, ¿e nie ma ci!gu dalszegotej historii. Œwiadczy to równie¿ o jego tolerancji.Trud no jed noz na cz nie stwier dziæ czy Ma r co Polo by" w Rzy mie. Wia do mo, ¿ez po se l stwem do pa pie ¿a od cha na mon go l skie go przy by li do Akso nu (dzi sie j sza mie j -s co woœæ to Akka) jego wu jo wie. Na pe w no jed nak zna" to miasto, choæby z opowieœci.Mia sto szczu raMa r co Polo, bo ha ter Ca l vi no prze by waj!c w Ma ro zji dia g no zu je, ¿e „czas, ¿eby do -bieg"a kre su era szczu ra i roz po czê"a siê era ja skó"ki”8. Rzym z cza sów Ma r co Polo,by" wspo mnie niem po wie l kim i wspa nia"ym mie œcie ze sta ro¿y t no œci. Z ponad mi -lio na mie sz ka ñ ców sku r czy" siê do oko"o 20–25 tys. Dane po chodz! z 1300 roku, kie -dy to pa pie¿ Bo ni fa cy VIII urz!dzi" pie r wszy ju bi le usz chrze œci ja ñ ski. Rzym przy ci!ga" pie l grzy mów, a na ich u¿y tek po wsta" w in te re suj!cym okre sieutwór „Mi ra bi lia Ur bis Ro mae”, któ ry mo¿e byæ œred nio wie cz nym prze wod ni kiem„tu ry sty cz nym” po Rzy mie. Chry stia ni za cja Rzy mu zna laz"a swo je od bi ciew kszta"cie mia sta. Czêœæ bu do w li anty cznych zo sta"a prze kszta"cona i zaad ap to wa nana po trze by no wej re li gii, zaœ akty w noœæ fun da to r ska pa pie ¿y i ary sto kraty cz nych ro -
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dów rzy m skich spra wi"a, ¿e Rzym ni g dy nie stra ci" swej ran gi jed ne go z naj wa¿ nie j -szych oœro d ków ¿y cia arty sty cz ne go, sku piaj!cego wy bi t nych ar ty stów swe go cza su.Rola Rzy mu jako ca put mun di uja w ni"a siê ta k ¿e w sfe rze sym bo li cz nej, a mi ra bi liaur bis Ro mae – za rów no anty cz ne, jak i œred nio wie cz ne – wesz"y na sta"e do za so bu ów -cze s nych cu dów œwia ta. Wra caj!c do at mo s fe ry Ma ro zji i z"owie sz czej eks pan sji szczu rów ukry waj!cychsiê w pod zie miach mia sta, to ów cze s ny Rzym nie zwy kle wpi su je siê w kod „Mia staszczu ra”, ale ro zu mie nie o co cho dzi w ta kim zde fi nio wa niu, mo ¿ na szu kaæ oczy wi -œcie w pro zie Ca mu sa, w D¿u mie. Jed na k ¿e nie jest to ta kie oczy wi ste. Rzym po pro stujest mia stem pod zie mnym, siê gaj!cym ki l ka na œcie kon dy g na cji w g"!b, pra wdzi wiemia stem ukry tym, któ rym rz!dzi" Plu ton. Po ja wia siê wa ¿ ne py ta nie, gdzie zna j du je siêmi ty cz na, pod zie m na, pie r wo t na czêœæ Rzy mu, zwa na jako mun dus. Jak g"osi le gen da,Ru mu lus za"o¿y" Rzym, w pie r wszym dniu po ja wie nia siê pla ne ty We nus na ho ry -zon cie nie ba, 21 kwie t nia 753 roku p.n.e. na Pa la ty nie. Astro no mo wie tam wska za lig"ówny punkt w ge o me trii mia sta. Pê pek – um bi cu lus by" bo le s nym sym bo lem na ro -dzin mia sta. Ry tua"y, to wa rzysz!ce zak"ada niu mia sta, mówi"y o lêku przed bo ga miczaj!cymi pod ka mie niem przy kry waj!cym mun dus i ty l ko wes ta l ki, kap"anki bo gi niWes ty, mia"y wstêp do jamy pod mun du sem przy nosz!c bo gom wota z po ¿y wie nia.W pie r wszej w tym mie j s cu okr!g"ej œwi!tyni, pa lo no ogieñ, gdy by zgas", Rzym by"byzg"ad zo ny. Ri chard Sen nett w Cia!o i ka mieñ na pi sa", ¿e mapa mia sta wy ra ¿a"a jed no -cze œ nie strach i dete r mi na cjê, na to miast mun dus ka ¿ dej no wej zdo by tej osa dzie ob -wie sz cza" „oto znów ro dzi siê rzy m ska cy wi li za cja”. Rzy mia nie tworz!c ko le j nemia sta sto so wa li tê sam! ge o me triê sia t ki kwa dra tów. Rzy m ski ur ba ni sta za wsze mu -sia" siê sto so waæ do the a trum mun di ge o me trii i po od by ciu ry tua"ów „œro d ka”. Pa trzy"jak orz! po me rium na skra ju no we go mia sta Rzym. Al bert Dürer stu diuj!c Wi tru wiu sza, za uwa ¿y", ¿e Rzy mia nie wiê ksze kwa dra tydzie li li na mnie j sze. Wi daæ to szcze gó l nie na przyk"ad zie Pan te o nu, gdzie wnê trzepo sa dz ki, ale i rzut bu dyn ku kszta"tuje okr!g wpi sa ny w kwa drat. Po sa dz kê sta no wisza cho w ni ca, obe c nie bar dzo ko lo ro wa z ró ¿ nych ma r mu rów. Um bi cu lus zna j du je siêw Pan te o nie pod wie l kim ocu lu sem w ko pu le z"o¿o nej ka ska do wo ze zmnie j szaj!cychsiê kwa dra tów. Kszta"to wa nie mia sta na kszta"t sza cho w ni cy nie by"o no wym po mys -"em. Tak bu do wa li swo je mia sta Su me ro wie, Egi pcja nie, Etruskowie, Grecy, a ta k ¿eludy dalekiego Wschodu, tysi!ce lat przed Rzymianami.Mia sto ja skó!kiPo okre œle niu gra nic i œro d ka, po przeb"aga niu bo gów wy zna cza no dwie sko œ neuli ce, prze ci naj!ce siê pod ka tem pro stym – de cu ma nus ma xi mus i car do ma xi mus. Tejsta ro ¿y t nej wa r stwy mia sta w ca"oœci ju¿ nie wi daæ. Da w no za tar" siê sza chow ni co wyplan Wie cz ne go Mia sta, mia sta na zie mne go, „mia sta - ja skó"ki”. Za"o¿o ne mia sta– „ja skó"ki”, mu sia"y spe"niaæ pe w ne pro za icz ne za"o¿e nia: do bry port, kwitn!cyhan del, na tu raln! os"onê. Czy mia sto spe"nia"o te wy ty cz ne, pra wdo podo b nie tak.Ge o me tria Rzy m ska mia"a swo je efe kty eko no mi cz ne. Dzie le nie te re nu na po szcze -
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gó l ne kwa r ta"y trwa"y, dot!d a¿ po wsta"y pa r ce le do sta te cz nie ma"e, aby je przy dzie liæ po je dyn czym oso bom. W ar mii li cz ba dzia"ek za le ¿a"a od sto p nia ¿o"nie rza. Gra ni cepo szcze gó l nych dzia"ek od gry wa"y bar dzo wa¿n! rolê, dziê ki temu samo po sia da nieby"o re spe kto wa ne przez s!sia dów, a ta b li czka z br!zu fo r mae by"a do wo dem na w"as -noœæ grun tu, oraz sta no wi"a je den z naj cen nie j szych przed mio tów na le¿!cych dolegionisty. 

Rol! Ce sa rza by"o wy bu do wa nie po rtu. Kie dyœ w gra ni cach Rzy mu zna j do wa" siêport ukszta"to wa ny na pla nie sze œciok!ta, któ ry po"!czo ny by" z Mo rzem Ege j skimi Ty brem. Obe c nie po po rcie po zo sta"o je zio ro, wci!¿ na pla nie na stê p nej po kolei kwa dra cie, do sko na"ej fi gu ry uz na nej przez Rzy mian œwiêt! – he xa gon. Port roz -pocz!" Kla u diusz w 42 roku n.e., a na stê p nie do ko ñ czy" bu do wê Ne ron w 64 rokun.e., któ ry nada" mu kszta"t ko"a. Port po"o¿o ny zo sta" w po bli ¿u Ostii, wy bu do wa nyod nowa przez ce sa rza Tra ja na, tu¿ obok mie j s ca usy tu o wa nia sta r sze go i mnie j sze gopo rtu po wsta"ego z ini cja ty wy ce sa rza Kla u diu sza. Le¿!c u uj œcia Ty bru, pe"ni" fun k -cjê mo r skie go po rtu mia sta Rzy mu. Kon stru k cja po wsta"a w cza sach ce sa rza Kla u -diu sza. Choæ by"a wie l kim osi!gniê ciem archi tekto ni cz nym jako pie r wszy ca"ko wi cie sztu cz ny port mo r ski, nie za pe w nia"a od po wied nie go bez pie cze ñ stwa cu muj!cym tuokrê tom. Tra jan zde cy do wa" siê za tem na zbu do wa nie (w la tach 100–112 n.e.) we -wnê trz ne go ba se nu o œred ni cy 600 m, któ re mu nada" kszta"t re gu lar ne go sze œciok!tao d"ugo œci boku 357 m. U brze gów po sta wio no ol brzy mie ma ga zy ny z po rty ka mi, a na jego te re nie zna j do wa"a siê ta k ¿e: la ta r nia mo r ska (zna na nam dziê ki przed sta wie -niom na mo za i kach i re lie fach), ko lo sa l ny pos!g Tra ja na, te r my, te atr (te atr rzy m ski), œwi!ty nia He ra kle sa oraz re pre zen tacy jna sie dzi ba urzêd ni ka odpo wie dzial ne goza za opa trze nie Rzy mu w ¿y w noœæ (pra efe c tus an no nae). Dla u"atwie nia trans po rtuprze ko pa no ta k ¿e nowy kana" "!cz!cy port z Ty brem, co ra zem z kana"em oraz drog!,
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Ryc. 1. Port Tra ja na, rys. Pir ro Li go rio, z Pro get to Roma la cit ta del 2000



po wsta"ymi ju¿ w cza sach Kla u diu sza, defi ni ty w nie roz wi!za"o pro blem ko mu ni ka cji po rtu z mia stem. Ca"oœæ ob ra zu dope"nia" ak we dukt. Port Tra ja na w oko li cach Fiu -mi ci no jest jed nym z naj wspa nia l szych osi!gniêæ archi tekto ni cz nych i in¿y nie ry j -nych cza sów wcze s ne go Ce sa r stwa, tym bar dziej in te re suj!cym, ¿e za cho wa nymw sto sun ko wo do brym sta nie do dzi siaj. 

Obe c nie jest rea li zo wa ny pro gram „Il Po rto del Po rti”, ob jê ty re wa lo ry zacj! te re -nu po"o¿o ne go w da w nym po rcie Tra ja na. Pla nu je siê stwo rze nie oœro d ka ku l tu ryi re kre a cji z po rtem dla "odzi mo to ro wych na je zio rze, za cho wa nym je sz cze z cza sówTra ja na. Pro jekt zak"ada, zbu do wa nie cen trum kon fe ren cyj nego i wysta wien ni cze go, powi!za ne go z par kiem ar cheo logi cz nym w Ostii. Pro jekt jest wspó l nym przed siê -wziê ciem Fiu mi ci no, Ostii i Rzy mu. Nie ste ty nie uda siê przy wró ciæ pie r wsze go ba se -nu po rtu – Kla u diu sza, bo wiem w jego nie cce zna j du je siê Port Lo t ni czy Le o nar do da Vin ci – Fiu mi ci no. Jad!c ex pre sem na lo t ni sko, au to rka mia"a wra ¿e nie, ¿e in wes ty -cja je sz cze siê nie za czê"a. Czy ¿ by po wo dem by"y wa run ki w"as no œcio we, o któ rychwspo mi na" Ca r lo Ay mo ni no, opi suj!c pro jekt w pu b li ka cji Pro get to Roma 2000?9.Ko le j ne wy ty cz ne, któ re musi spe"niæ mia sto wed"ug sta ro ¿y t nych Rzy mian tokwitn!cy han del. Do dnia dzi sie j sze go jest to mia sto z jedn! z wiê kszych ren to w no œcihan d lu w mie œcie. Wiê kszoœæ mie sz ka ñ ców mie sz kaj!ca w cen trum pra cu je w han d lu,za j mu je siê rze mios"em i us"uga mi.
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Ryc. 2. Port Tra ja na, z pro je ktu Il Po rto del Po rti, rys. Pir ro Li go rio, z Pro get to Roma la cit ta del 2000

9 Str. Roma 2000…



Jed na z naj dro ¿ szych dróg han d lo wych uli ca Via del Co r so, z li cz ny mi bu ti ka mis"yn nych pro je ktan tów przy ci!ga rze sze mi"oœ ni ków mody. Na Ca m po di Fio ri, wci!¿ jest targ kwia to wy, mo¿e tro chê bar dziej okro jo ny przez roz wi jaj!ce siê na pla cu re sta -u ra cje. Sta re mia sto tê t ni re stau ra cja mi, wie lo œci! sta rych siê gaj!cych wie lu po ko leñzak"adów fry zje r skich, wa r szta tów i anty kwa ria tów, w któ rych najs"yn nie j sze s!ogro m ne ry ci ny z ma pa mi i wi do ka mi Rzy mu, z cza sów œred nio wie cza i re ne san su.Kró lu je wœród nich oczy wi œcie Pan te on, przed sta wio ny w fo r mie prze kro ju przezca"y bu dy nek, z pla nem po sa dz ki i de ta la mi kopu"y. Mia sto w sta ro¿y t no œci po sia da"o s"ynne hale ta r go we Tra ja na, któ re do cho dzi"y do paru kon dy g na cji po ni ¿ej po zio muów cze s ne go Rzy mu. Nun di nae (od no vem i dies dzieñ) po wra ca"y co osiem dni, w dniu 9. od by wa" siê targ, na to miast co trzy nun di nae w pi!tek w Rzy mie. Ve ne ris Ro mae– dzieñ We nus 21 kwie t nia by" pocz!tkiem okre su Ta u ru sa (Byka) pod Pa tro na temWenus.Hale Tra ja na, me r ca tus Tra ia ni – hale ta r go we wznie sio ne zo sta"y na pocz!tkuII wie ku przez ce sa rza Tra ja na i jego ar chi te kta Apo llo do ro sa z Da ma sz ku. Ich zbu -do wa nie wy ma ga"o zni we lo wa nia czê œci Kwi ry na"u. Po"o¿o ne na wzgó rzu, ra zemz ba zy lik! skle pa mi i biu ra mi, ca"y kompleks sk"ada" siê z szeœciu poziomów. Pie r wsza kon dy g na cja to ta be r nae, na dru giej zna j do wa"y siê po mie sz cze nia skle -po we, przy le gaj!ce do ska" zbo cza. Po obu stro nach ta be r nae zbu do wa no dwie wie l kiehale z ok na mi, zwie ñ czo ne dwie ma pó"kopu"ami. Hale te mog"y byæ u¿y wa ne jakoszko"y. Na trze ciej kon dy g na cji ci!gnie siê stro ma dro ga – Via Bi be ra ti ca (na zwa tejuli cy po cho dzi z epo ki œred nio wie cza i wy wo dzi siê od s"owa bi ber – na pój lub pi per– ko rzeñ). Aktu a l nie hale po"o¿o ne s! na prze ciw leg"ym kra ñ cu Via dei Fori Im pe ria -li, zbu do wa nej w cza sie rz!dów Mus so li nie go i za ko lumn! Tra ja na. Na pe w nym fra g -men cie ko m p le ksu da w nych hal ta r go wych zna j du je siê Mu seo di Fio ri Im pe ria li.Jest ono przyk"adem cie ka wej aran ¿a cji sta ro ¿y t nych bu do w li, w no wo cze s nym wy -da niu.„Mo¿e ca"y se kret w tym, ¿eby wy po wie dzieæ od po wied nie s"owa […], w ta kimmo men cie zmie niaj! siê wszy stkie prze strze nie, od leg"oœci, mia sto prze ob ra ¿a siê,sta je siê kry sta li cz ne, prze j rzy ste jak wa ¿ ka”10.Mia sto wa ¿ ka, ja skó"ka, de li ka t ne i na tu ra l nie po wstaj!ce, któ re jest czy stym kry -szta"em, w"aœci wie osz li fo wa nym przez do bre go rze mie œl ni ka, ale po sia daj!cego se r ce do pra cy i wra ¿ li woœæ w tym przy pa d ku Rzy mia ni na. Czy Ri chard Me ier, choæ bar dzo ceni!cy Rzym, zro zu mia" kon tekst, at mo s fe rê pa nuj!c! wokó" od kry te go, ob jê te go re -no wacj! przed II wojn! œwia tow! obie ktu11. Nie któ re „od kry cia” i udo stê p nia nie od -wie dzaj!cym s! kon tro wer syj ne. Ta kim przyk"adem jest Ara Pa cis, odre stau ro wa nyo"tarz ofia r ny i jego „pa wi lon mu ze a l ny” Ri char da Me ie ra, któ rym zo sta" obu do wa -ny. Ara Pa cis Au gu stae, jako O"tarz Po ko ju zo sta" wznie sio ny na Polu Ma r so wymw 91 r. p.n.e. Da w ny kon tekst, otwa r tej na po wie trz nej bu do w li oto czo nej zie lo ny mite re na mi, obe c nie jest obu do wan! szcze l nie rzeŸb! po"o¿on! tu¿ przy ma u zo le um
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Okta wia na Au gu sta. Choæ Ri chard Me ier sta ra" siê od daæ, pod"u¿n! per spe kty wê,sta ro¿y t ne go doj œcia do o"ta rza, to jed nak plan jest zbyt kró t ki. Na uwa gê zas"ugu jeob la nie o"ta rza œwiat"em z wie lu kie run ków. Oto cze nie bu do w li, za rów no œcia ny, jaki dach s! mo c no prze szklo ne. Te fra g men ty bu dyn ku, daj! mo ¿ li woœæ wspó"ist nie niao"ta rza z oto cze niem. Rzy mia nie nie w pe"ni za akce pto wa li tak! ochro nê jed nej z naj -piêk nie j szych bu do w li sta ro¿y t ne go Rzy mu, ale czy jest ja kiœ z"oty œro dek na kon se r -wa cjê zabytków. Pod su mo wa nieNa przyk"ad zie po rtu Tra ja na wi dzi my, ¿e mia sto jest kalk!, wie lu in nych od da lo -nych w cza sie miast. Przyk"adem mia sta, któ re po sia da wie le warstw jest roz pa try wa -ny Rzym. Wspó"cze s ne mia sto od kry wa da w ne stru ktu ry, wska zuj!c na jego œwie t nepocz!tki, ce le bru je je, daje œwia de c two przysz"ym po ko le niom. „Mia sta szczu ra i ja -skó"ki, zmie niaj! siê z bie giem cza su, ale nie zmie nia siê ich sto su nek. Za wsze dru giez nich lada chwi la ma siê wy zwo liæ z pie r wsze go” – spu en to wa" roz dzia" Ukry te mia -sto. 3. Ita lo Ca l vi no. Lo gos „mia sta ukry te go” jest wie lowy mia ro wy. Au to r ska de fi ni -cja „ukry te mia sto” Ita lo Ca l vi no uka za na jest po przez fabu"ê po szcze gó l nychsce na riu szy ¿y cia akto rów mia sta. Ka ¿ dy z nich jest wy zna cz ni kiem ukry cia i nad pi -sa nia mie j skich stru ktur. Tam nowe mia sto wy ra sta na sta rym, har mo ni j nie i bez -kon fli kto wo za cho wuj!c „rysy i krwio o bieg” (Ca l vi no) pie r wsze go miasta. Pre zen to wa ne re a kty wa cje po ka zuj! jedn! z me tod na od kry wa nie po to mnymtego, co sta"o siê ukry te po przez roz pad od by waj!cy siê w cza sie. Jed na k ¿e zna ne s!pro te sty mie sz ka ñ ców, któ rzy nie zga dzaj! siê na zbu do wa nie ultra nowo cze s nej no -wej dzie l ni cy wokó" sta ro¿y t ne go po rtu, na szkla ne wi try ny Ta r gu Tra ja na i po nown! obu do wê Ara Pa cic, ¿e to „in cu bus (z w"oskie go ko sz mar, zja wa), któ ry nie po wi niensiê zda rzyæ”12. SummaryRevitalization of “Hidden Cities” by Italo CalvinoNo mat ter whe re we tra vel, Rome, Pa ris, Be i jing, Ve ni ce, we can al wa ys findexa m p les of “Hid den ci ties”, that seem to be anyone’s spa ces, rent as for an event, fora whi le, then ex p lo re the ir worlds and bring them back to life. We can di s co ver inRome small yel low par rots in ste ad of swal lows li ving in the la u re ta nian walls andste ri le un de r gro und of The Mar ket of Tra jan, which we will see thro ugh theultra -mo dern glass wall di re c t ly from the stre et. In Pa ris we can get to know the vastweb of ca ta combs, hid den un der stru c tu res of the ove r gro und city. Ho we ver, inBe i jing not vi sa b le are the old la y ers, that re me m ber ti mes of re ign of Ku b laj Khan,co ve red by a new la y er of post mo dern city, and in Ve ni ce, we can har d ly ob se r ve

174 Ma!go rza ta £aska rze wska-Œre dzi ñ ska

12  Cy tat po cho dzi z roz mo wy z ab so l wentk" La Sa pien za Mari" Fa rin".
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Magdalena Wiœniewska

Wspó!cze s ne trans fo r ma cje prze strze ni pu b li cz neja wielo kul tu ro woœæ
„At the core... is the idea that pe o p le sho uld de sign for the m se l vesthe ir own ho u ses, stre ets and com mu ni ties. This idea... co mes si m p lyfrom the ob se r va tion that most of the won de r ful pla ces of the world we renot made by ar chi tects but by the pe o p le”.– Chri sto p her Ale xan der, A Pat tern Lan gu a ge1.Wspó!cze s ne mia sta to or ga ni z my wie lowy mia ro we, ró ¿ no rod ne o z!o¿o nych struk -tu rach, a w wy ni ku za chodz"cych prze mian co raz czê œciej rów nie¿ wie loku ltu ro we.Wo bec za uwa ¿a l nej obe c nie dez in te gra cji stru ktur mie j skich, a na wet g!oszo ne goprzez na uko w ców „kry zy su idei mia sta”2 ko nie cz ne jest po dej mo wa nie dzia!añ in te -gruj"cych roz pro szo ne stru ktu ry mie j skie. Szcze gó l nie isto t ne s" ini cja ty wy po dej -mo wa ne w hi sto ry cz nych, zde gra do wa nych ob sza rach, któ re w wy ni ku prze miango spo da r czych i spo!ecz nych utra ci!y swoj" pie r wotn" fun kcjê oraz w dzie l ni cach za -mie szki wa nych przez wie loku ltu ro we spo!ecznoœci.Od lat 90., kie dy nast"pi! in ten sy w ny nap!yw lud no œci m.in. z kra jów ara b skichi azja ty c kich, za czê!y kry sta li zo waæ siê osie d la, a na wet ca!e dzie l ni ce, sku piaj"ceokre œlo ne mnie j szo œci na ro do we oraz gru py ku l tu ro we, od zna czaj"ce siê wy ra Ÿ niew stru ktu rach wie lu miast eu ro pe j skich m.in. w Lon dy nie, Pa ry ¿u, Ko pen ha dze,Am ster da mie czy Ba r ce lo nie. W roz wa ¿a niach o trans fo r ma cji i rewi ta li za cjiwspó!cze s nych miast nie mo ¿ na po min"æ wspo mnia nych, tych nie zwy kle z!o¿o nychi ja k ¿e pro blema ty cz nych ob sza rów. I cho cia¿ wspo mnia ne wie loku ltu ro we spo!ecz no œci na daj" opi sy wa nym dzie l ni -com w!aœci wy cha ra kter, fo r mê i zna cze nie, to ¿y cie ich to czy siê nie jed no krot niew ode rwa niu od ota czaj"cego mia sta. Ju¿ sam wygl"d ulic, bu dyn ków z uroz ma i co -nym de ta lem, zró¿ nico wa ny mi de ko ra cja mi: or na men ta mi, ara be ska mi, pod kre œlaich od rê b noœæ. Te wszy stkie ele men ty tworz" nie zwy kle ory gi na l ne ob ra zy, ce chuj"ce siê nie zwyk!" eg zo tyk". Za tym ba r w nym wi ze run kiem pod"¿a jed nak wy ra Ÿ ne zró¿ -

1 Ale xan der Ch., A pat tern lan gu a ge. Towns, Bu i l dings, Con stru c tion. Ox ford Uni ve r si ty Press, NowyYork 1977. T!uma cze nie MW: „Nad rzêdn" ide"... jest za!o¿e nie, ¿e to lu dzie po win ni pro je kto waæ dla sie biew!asne domy, uli ce i spo!ecz no œci. Opa r ta jest ona na ob se r wa cji, ¿e wiê kszoœæ naj wspa nia l szych miejsc naœwie cie nie zo sta!a za pro je kto wana przez ar chi te któw, ale w!aœ nie przez lu dzi”.2 Por. Se nett R., Cia!o i ka mieñ. Cz!owiek i mia sto w cy wi li za cji Za cho du. Wy daw ni c two Ma ra but,Gdañsk 1996.



ni co wa nie spo!ecz ne i eko no mi cz ne. Dzie l ni ce ta kie jak Nor re bro w Ko pen ha dze,Bij lme r me er w Am ster da mie, czy El Ra val w Ba r ce lo nie nie ciesz" siê dobr" s!aw",ko ja rzo ne s" naj czê œciej z bied", bra kiem po czu cia bez pie cze ñ stwa oraz za mie sz ka mi,do któ rych do cho dzi na tle re li gi j nym, ku l tu ro wym czy naro do wo œcio wym. Za uwa -¿a l na jest ten den cja do ich izo lo wa nia, co na da je rze czy wi sty wy miar po stê puj"cejgen try fi ka cji oraz sto p nio we go wy klu cza nia spo!ecz ne go mie sz ka ñ ców.Wo bec wspo mnia nych zja wisk po dej mo wa nie ini cja tyw rewi tali zacy j nych jestpro ce sem nie zwy kle sub te l nym, szcze gó l nie w sfe rze bu do wa nia to ¿ sa mo œci prze -strze ni i kre o wa nia atra kcy j nych miejsc. Jest to tym trud nie j sze, ¿e wie lo kro t nie spo ty -ka siê z „ba rier" men taln"”, jak" jest nie chêæ spo!ecz no œci lo ka l nej do wpro wa dza niazmian.Roz wa ¿a nia za wê ¿o ne zo stan" do ana li zy dzia!añ rewi tali zacy j nych, po dej mo wa -nych na ob sza rze dzie l nic za mie sz ka!ych przez zró¿ ni co wa ne ku l tu ro wo i et ni cz niespo!ecz no œci, pod wzglê dem pla ni sty cz nym, urba ni sty cz nym, fun kcjo na l nym, kom -pozy cy j nym oraz archi tekto ni cz nym. Pod jê ta jest ta k ¿e pró ba zwró ce nia uwagi napojawiaj"ce siê w tym kontekœcie zagro¿enia.Park Su per ki len, Ko pen ha ga, Da nia3Pie r wszym przyk!adem wspó!cze s nej trans fo r ma cji mie j skiej prze strze ni pu b li cz -nej wie loku ltu ro wej dzie l ni cy mie sz ka l nej jest re a li za cja Par ku Su per ki len w Ko pen -ha dze. Za da nie, ja kie po sta wio no przed twó r ca mi par ku po le ga!o na opra co wa niupro je ktu dla nieza gospo darowa ne go te re nu mie j skie go, roz po œcie raj"cego siê napo wie rz ch ni ponad 30 ty siê cy me trów kwa dra to wych, w mie j s cu prze bie gu da w nychto rów ko le jo wych w dzie l ni cy N!rrebro, na ob sza rze naj bar dziej et ni cz nie zró¿ ni co -wa nym w ca!ej Da nii4. Po przyst"pie niu do prac au to rzy zda li so bie spra wê, ¿e tenpro jekt wy ma ga zna cz nie da lej siê gaj"cych dzia!añ, ni¿ ty l ko za pro je kto wania atra k -cy j nej pod wzglê dem fo r ma l nym prze strze ni archi tekto ni cz nej. W za!o¿e niu twó r -ców pro jekt ten mia! staæ siê mo to rem in te gra cji spo!ecz nej. Z tego wzglê duzde cy do wa no siê po dejœæ do pro ce su pro je kto we go nie szab lo no wo i po sta no wio noma ksy ma l nie za an ga ¿o waæ mie sz ka ñ ców do udzia!u w pra cach pro je kto wych.Dzia!ania po pu la ry zuj"ce ideê wspó l nie pro je kto wa nej prze strze ni pro pa go wa ne by!y sze ro ko po przez orga ni zo wa ne spo t ka nia, ka m pa nie w In ter ne cie, pro mo cjê pro je ktuw lo ka l nej pra sie i zor gani zo wa niu sy ste mu de dy ko wa nych skrzy nek po czto wych napo mys!y (roz mie sz czo nych w s"sie dztwie przed mio to wej lo ka li za cji). W ten spo sóbuda!o siê do trzeæ do lo ka l nych spo!ecz no œci i sku te cz nie nak!oniæ je do ucze st ni c twa
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3 Park mie j ski w Ko pen ha dze zlo kali zo wa ny w dzie l ni cy N!rre bro. Pro jekt wy bra ny do re a li za cji w dro -dze kon ku r su archi tekto nicz ne go. Rea li zo wa ny przez ar chi te któw z du ñ skie go biu ra BIG Bjar ke In gels Gro up we wspó!pra cy z ar chi te kta mi krajo bra zu – grup" To po tek 1, ar ty sta mi z gru py Su per flex oraz mie szka ñ ca mi.Re a li za cja wie lo kro t nie na gra dza na, m.in. w 2013 r. Ho no row" Na grod" AIA w ka te go rii „Pro jekt o cha ra kte -rze mie j skim i re gio na l nym”, wy ró ¿ nio na jako jed na z piê ciu fi na li stów pre sti ¿o wej eu ro pe j skiej na gro dyMie sa van der Rohe za Wy bitn", Wspó!czesn" Re a li za cjê oraz na gro dzo na Red Dot Pro duct De sign 2013.("ród!o: www.big.dk, do stêp 01.09.2013).4 Te ren s"sia duj"cy z lo ka li zacj" par ku za mie szki wa ny jest przez mie sz ka ñ ców re pre zen tuj"cych ponad60 ró ¿ nych na ro do wo œci.



w tej ini cja ty wie. Mie sz ka ñ ców pro szo no o wska za nie mo ty wów nawi"zuj"cych doich ro dzi mych kra jów, któ re mia!yby staæ siê in spi racj" dla form archi tekto ni cz nychroz mie sz czo nych w prze strze ni pla cu. W efe kcie tych dzia!añ w ob rê bie wy szcze gól -nio nych stref fun kcjo na l nych roz mie sz czo no wie le mie j skich me b li i ele men tów ma -!ej ar chi te ktu ry, nawi"zuj"cych do ku l tur po szcze gó l nych kra jów. Kom pozy cy j nieuzy ska no efekt oso b li we go „mie j skie go sa fa ri”, w prze strze ni któ re go mo ¿ na zi den -tyfi ko waæ ele men ty ta kie jak ma ro kañsk" fon tan nê, in spi ro wan" Ja po ni" zje ¿ d¿a l niêw fo r mie oœmio r ni cy, ar me ñ skie wia ty pi k ni ko we czy neo no we ma szty œwie t l ne ko ja -rzo ne z ame ryka ñ ski mi re kla ma mi mo te li. Dziê ki tym, z po zo ru swo bod nie roz miesz -czo nym ele men tom, uzy ska no w efe kcie cie ka we ze sta wie nie form, tworz"cych ory gi -naln" ko m po zy cjê. Na wet tak ba na l ny pa cho!ek z Gha ny, czy drze wa pa l mo we zy s -ka!y zupe!nie nowe zna cze nie po przez umie sz cze nie ich w su ro wym, skan dy na w skim kon te k œcie.

W celu pe w ne go uporz"dko wa nia swo bod nej ko m po zy cji rewi tali zo wa nej prze -strze ni Su per ki len po dzie lo no na 3 g!ówne fun kcjo na l ne stre fy, dla roz ró ¿ nie nia któ -rych wpro wa dzo no in ten sy w ne ko lo ry prze wod nie (ryc. 1). Ca!e za!o¿e nie otwie raza tem stre fa cze r wo na, na to miast za my ka stre fa krajo bra zo wa – zie lo na. Ku l mi nacj"ko m po zy cji jest tzw. Cza r ny Plac (ryc. 2), zna j duj"cy siê po miê dzy tymi stre fa mi.Fun kcjo na l nie cze r wo na stre fa (Red Mar ket) to plac z ele men ta mi re krea cyj ny mi,prze zna czo ny mi do æwi czeñ fi zy cz nych z wy zna czo ny mi prze strze nia mi dla spo r tówze spo!owych i fi t ness na œwie ¿ym po wie trzu, po!o¿o na na ty!ach cen trum spo r to we goNor re bro hal len, sta je siê jego dope!nie niem. Zie lo ny Park (Gre en Park) to prze strzeñ za pro je kto wana jako krajo braz wzgórz, pla ce za baw z mie j s ca mi pik ni ko wy mi dla
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Ryc. 1. Sche mat za!o¿e nia Su per ki len Park z po dzia!em na po szcze gó l ne stre fy: stre fê cze rown"(Red Mar ket), stre fê czarn" (Black Mar ket) oraz stre fê zie lon"-kra jo bra zow"(Fot. Flickr, Fo r ge mind Ar chi Me dia, Lic. CC BY 2.0)



ro dzin nych spo t kañ. Ku l mi nacj" prze strze ni Su per ki len jest Cza r ny Plac (BlackMar ket) – naj bar dziej pu b li cz na, wie lo fun kcyj na w cha ra kte rze ze wszy stkich stref,odwo!uj"ca siê do wschod niej tra dy cji pla ców (tur. me y dan), z roz mie sz czo nymi swo -bod nie fon tan na mi, sto li ka mi sza cho wy mi i !aw ka mi, zapro jekto wa ny mi tak by byæmie j s cem zgro ma dzeñ; w we eken dy pe!ni"ca fun kcjê ba za ru dla lo ka l nych przed siê -bio r ców i stra ga nia rzy.Do œwia d cze nia, ja kie pro po nuj" pro je ktan ci z du ñ skiej pra co w ni przy wo!uj" sko -ja rze nia z po pu larn" w XIX w. tra dycj" ogro du ro man tycz ne go, któ re go prze cie¿ jed -nym z g!ów nych za!o¿eñ by!o stwo rze nie at mo s fe ry egzo ty cz ne go do œwia d cze niaœwia ta m.in. po przez wpro wa dze nie do krajo bra zo wych ko m po zy cji ele men tów in spi -ro wa nych orien ta l ny mi fo r ma mi ta ki mi jak chi ñ ska pa go da czy gre cka œwi"ty nia5.Dziê ki za pro pono wa nym za bie gom kom pozy cy j nym i fo r ma l nym uda!o siê stwo rzyænie zwy kle no wo czesn" prze strzeñ miejsk", któ ra uzu pe!nio na bo ga ty mi i cie ka wy mifo r ma mi stwo rzy!a wyj"tkow" ca!oœæ. To w!aœ nie jest ta je mni ca atra kcy j nej prze strze -ni mie j skiej, od któ rej po win ni œmy ocze ki waæ „nie jedno znacz no œci i bo ga c twa form(…), bo ty l ko tak wy po sa ¿o na mie j ska sce na za pe w nia mo ¿ li woœæ two rze nia w!as nych œwia tów z do sta r czo nych ele men tów”6 o czym wspo mi na S!awo mir Gzell.Park Su per ki len to przyk!ad dzie!a otwa r te go, któ re na bie ra zna cze nia do pie row tej wyj"tko wej prze strze ni mie j skiej, zmie niaj"cej siê pod wp!ywem u¿y t kuj"cychi wy pe!niaj"cych j" mie sz ka ñ ców, któ rzy pod"¿aj"c za Ke vi nem Lyn chem s" rów niewa¿n" czê œci" miast „jak jego czê œci nie ru cho me i ma te ria l ne”7 niezale¿nie od rasyczy narodowoœciDziê ki trans fo r ma cji Su per ki len sta!o siê atra kcyjn", in no wa cyjn" miejsk" prze -strze ni" na naj wy ¿szym po zio mie, któ ra za ist nia!a na ma pie Ko pen ha gi. Dziœ mo¿ez po wo dze niem byæ in spi racj" dla wie lu miast i dzie l nic, staj"c siê sy no ni mem w!aœci -wej prze strze ni miê dzyku lturo we go dia lo gu, któ ra po wsta!a dziê ki kom p le kso wejwspó!pra cy ar chi te któw, przedstawicieli miasta i w!aœciwych u¿ytkowników.Bij lme r me er, Am ster dam, Ho lan diaHo len de r skie Bij lme r me er8 to dru gi przyk!ad rewi ta li za cji, prze pro wa dza nejw dzie l ni cy za mie sz ka nej przez wie loku l tu row" spo!ecz noœæ. I cho cia¿ obe c nie jestpost rze ga na jako szy b ko roz wi jaj"ca siê dzie l ni ca Am ster da mu, to kie dyœ by!a sy no -ni mem prze stê pczo œci, han d lu na rko ty ka mi, bez ro bo cia i nie le ga l nych imi gran tów.Aby zro zu mieæ, jak da le ce kwe stie spo!ecz ne i ku l tu ro we od ci s nê!y piê t no na obe c -nym wygl"dzie i fun kcjo no wa niu Bij lme r me er oraz jego prze strze niach pu b li cz nych,
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5 Park an gie l ski – typ ogro du nawi"zuj"cy do na tu ra l nych ogro dów krajo bra zo wych, po pu la r ny odXVIII w. typ ogro du, zry waj"cy ze sztu cz no œci" i ry go ra mi ogro dów ba ro ko wych. Ce cho wa! go cha ra kternastro jowo- senty mental ny z ele men ta mi ar chi te ktu ry sztu cz nie nawi"zuj"cej do przesz!oœci oraz kra jóworien ta l nych, np. sztu cz ne ru i ny, obe li ski, œwi"ty nie (fol ly), na œla duj"ce go ty c kie lub anty cz ne bu do w le.6 Gzell S., Pry wa t ne za pi ski z prze strze ni pu b li cz nej, „Cza so pi s mo Te ch ni cz ne. Ar chi te ktu ra”,z. 9-A:2005, s. 199–208.7 Lynch K., dz.cyt., s. 2.8 Dzie l ni ca Am ster da mu zna na rów nie¿ pod nazw" Bi j l mer lub Bim mer.



na le ¿y od nieœæ siê do hi sto rii po wsta nia ca!ego za!o¿e nia urba ni sty czne go tj. do lat 60. XX w, a dok!ad nie do 1966 roku. Wte dy bo wiem do Am ster da mu przy!"czo no Bijl -mer po l der w po!udnio wo- ws chod niej czêœci miasta, w obrêbie którego planowanostworzyæ now" dzielnicê mieszkaniow" dla ok. 100 tysiêcy mieszkañców.Bi j l mer zo sta!o za pro je kto wane jako no wo cze s ne, fun kcjo na l ne za!o¿e nie urba ni -sty cz ne de dy ko wa ne ro dzi nom kla sy œred niej. Mia!o ono re a li zo waæ idea!y mo der -ni sty cz nej ur ba ni sty ki zgod ne z za!o¿e nia mi CIAM (Congrès In ter na tio nald’Architecture Mo dern)9. Ory gi na l ny pro jekt cha ra kte ryzo wa! siê ko m po zycj" wy so -kich blo ków mie sz ka l nych od dzie lo nych od sie bie przez roz leg!e te re ny zie lo ne, wo l -ne od zanie czy sz cze nia ha!asem, roz pro sze nia i nie bez pie czeñstw zwi"za nychz ru chem sa mo cho do wym. W zie lo nych en kla wach mia!y zna j do waæ siê pla ce za bawdla dzie ci, mie j s ca do wy po czyn ku i re kre a cji. Ze w nê trz ne par kin gi mia!y zo staæzast"pio ne przez wpro wa dza nie ga ra ¿y wielo po zio mo wych, roz gra ni czo no ponad toœcie ¿ ki pie sze i ro we ro we. W pro je kcie nie prze wi dzia no jed nak prze strze ni pu b li cz -nych i pó!pu b li cz nych.Cho cia¿ za!o¿e nia, ja kie przy œwie ca!y pro je kto wi Bi j l mer mia!y uczy niæ ¿y cie jegomie sz ka ñ ców bar dziej kom fo r to wym ni¿ w cen trum Am ster da mu, to pok!ada new nim nad zie je nie urze czy wi st ni!y siê. Za raz po za ko ñ cze niu bu do wy po ja wi!y siêpie r wsze pro ble my. Ze wzglê du na wy so kie czyn sze, mie sz ka nia nie zna laz!y swo ichna by w ców i w efe kcie wiê kszoœæ blo ków po zo sta!a pu sta. Od zwie rcie d la!o to na stro jespo!ecz ne i zmie niaj"cy siê trend pre fe ruj"cy osie d la nie siê poza mia stem. W re zu l ta -cie, ceny wy naj mu mie sz kañ spad!y, a Bi j l mer za czê!o przy ci"gaæ imi gran tów z ró ¿ -nych czê œci œwia ta10. S!aba in fra stru ktu ra i trans port pu b li cz ny prze!o¿y! siê napo wsta nie ba rier spo!ecz nych i kul tu ra l nych, w tym w za trud nie niu i edu ka cji. Dzie l -ni ca ta sta!a siê sa motn" wysp" od ciêt" od Am ster da mu, z du¿" prze stê pczo œci", na r -ko ma ni" i bez ro bo ciem. Do ko ñ ca 1980 roku Bi j l mer uto ¿ sa mia ne by!o z osie d lembie do ty i imi gran tów11.Pie r wsze pro po zy cje rewi ta li za cji Bi j l mer po ja wi!y siê na prze!omie lat 90. Rem Ko -o l ha as wraz z OMA za pro po no wa! plan prze bu do wy, uw z glêd niaj"c po zo sta wie nie ory -gi na l nej du ¿ej ska li Bi j l mer i po wta rzaj"cych siê ele men tów archi tekto ni cz nych, któ remia!y byæ pun ktem wyj œcia do od no wie nia i wy ko rzy sta nia ist niej"cych, nie for ma l -nych prze strze ni pu b li cz nych (ryc. 2). Po stu lo wa! kon ce pcjê ‘Bijlmer Strip’12 œwia do -mie nawi"zuj"c" do kon ce pcji „Las Ve gas Strip” – jako fun kcjo nal ne go ze spo le niaz mia stem w wy ni ku roz wo ju „spon ta ni cz nej, ko mer cy j nej dzia!al no œci”. Roz wi"za nieOMA doœæ pro woka cy j ne odwo!ywa!o siê do swo bod nie kszta!to wa nej kon ce pcji prze -strzen nej roz wo ju mia sta bez fa kty cz ne go, komp le kso we go pla nu i pro gra mu.
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9  Uw z glêd niaj"c ska lê pro je ktu i za kres in no wa cji mia!o byæ je dy nym tego typu przed siê w ziê ciem naœwie cie.10  Pocz"tko wo du¿" gru pê sta no wi li przy by sze z Su ri na mu i kra jów afry ka ñ skich. Obe c nie sta no wi" onenaj wiêksz" gru pê imi gran tów w tej oko li cy.11  Por. Hel le man G., Was sen berg F., The re ne wal of what was tomorrow’s ide a li stic city. Amsterdam’sBij lme r me er hi g hri se, Ci ties, Vol. 21, No. 1, p. 3–17, 20042003 El se vier Ltd.12  Nawi"zuj"c do kon ce pcji opi sa nej przez R. Ven tu rie go i D. Scott- Brown w ma ni fe œcie Le a r ning fromLas Ve gas z 1972.



Jak ko l wiek kon ce p cja Koo l ha a sa by!a kon tro wer syj na, przy czy ni!a siê do zwró ce -nia uwa gi na pro ble my Bi j l mer. Na pocz"tku lat 90. ze wzglê du na gwa!to w ne po go r -sze nie sy tu a cji w dzie l ni cy mie j s co wi de cy den ci po sta no wi li podj"æ kon kre t nedzia!ania. Wy pra co wa no plan, któ ry prze wi dy wa! za rów no prze bu do wê po szcze gó l -nych obie k tów mie sz ka l nych, jak rów nie¿ po stu lo wa! spo!eczno - go spo darcz" prze -mia nê i zmia ny zwi"zane z admi ni stro wa niem ob sza rem (ryc. 3). W kon se k wen cjiodst"pio no od idea!u mia sta fun kcjo nal ne go i skie ro wa no siê w stro nê stwo rze niaw!aœci wych prze strze ni ¿y cia, pra cy, ru chu i re kre a cji. Nowy plan kon cen tro wa! siênie ty l ko na roz wi"za niu pro ble mu fi zy cz nej gra ni cy, ale ta k ¿e na spo!ecz no- go spo dar -czym powi"za niu Bi j l mer z reszt" mia sta. Czêœæ moder ni sty cz nych wie ¿o w ców zo -sta!a roze bra na, a na ich mie j s cu po wsta!y domy ro dzin ne, po zo sta!e prze bu do wa noi od no wio no. W ra mach prac rewi tali zacy j nych pod jê to ta k ¿e dzia!ania na rzecz po pra wie nia sy -tu a cji go spo da r czej i stwo rze nia wiê kszej li cz by miejsc pra cy oraz pod nie sie nia mo ¿ li -wo œci za trud nie nia. Wy dzie lo no ponad to nowe prze strze nie pu b li cz ne – pla ce i mie j s care la ksu, któ ry mi do tej pory by!y ty l ko uli ce. Kon ce pcjê tê rea li zo wa no do 2010 r.Bi j l mer dziê ki rewi ta li za cji od ro dzi!o siê i sta!o atra kcyjn" prze strze ni" dla ar ty stówpo szu kuj"cych in spi ra cji oraz lu dzi m!odych. Dziê ki pod jê tym trans fo r ma cjom rów -nie¿ mia sto Am ster dam do sta!o drug" szan sê na od zy ska nie Bi j l mer, jako jego in te gra l -nej czê œci z wie loku l tu row" twarz". Z per spe kty wy ki l ku na stu lat mo ¿ na zde cy do wa niestwier dziæ, ¿e wspo mnia ne roz wi"za nia fun kcjo na l ne po zwo li!y zin te gro waæ roz pro -szo ne stru ktu ry Am ster da mu. Po ka za!y rów nie¿, ¿e ko nie cz ne jest po dej mo wa niewspó l nych dzia!añ mie sz ka ñ ców, pla ni stów i w!adz lo ka l nych13, gdy¿ rewi ta li za cja taktrud nych ob sza rów wy ma ga kon kre t nych de cy zji na szcze b lach admi ni stra cyj nych. 
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Ryc. 2. Kon ce p cja ‘Bijlmer Strip’opracowana przez Rema Koo l ha a sa wraz z OMA w 1986 r.(Fot.: http://faile dar chite ctu re.com, do stêp 1.12.2013)

13 W dzia!aniach za ini cjo wa nych przez Ghe la isto t ny by! udzia! mie sz ka ñ ców Ko pen ha gi i aspekt sze ro ko po jê tej par ty cy pa cji spo!ecz nej. Por. J. Ghel, dz. cyt.
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Ryc. 3A. Pie r wo t na kon ce p cja Bij lme r me er(Fot.:http://bijl merdi vided ci ties.blo g spot.com, dost. z dn.01.12.2013).Ryc. 3B. Rewi ta li za cja Bij lme r me er zak!adaj"ca czê œcio we zbu rze nie blo ków o stru ktu rze pla stramio du i uzu pe!nie nie tkan ki mie j skiej ni ski mi bu dyn ka mi mie szka l ny mi; stan na 2010 r. Pro ject bu reaVe r nie u wing Bij lme r me er (Fot.: http://bijl merdi vided ci ties.blo g spot.com, do stêp 1.12.2013).



Cho cia¿ wed!ug Bo les!awa Do ma ñ skie go i Ro be r ta Gu zi ka „do œwia d cze nia Eu ro pyZa chod niej s" (w kon te k œcie pro ble mu rewi ta li za cji wie l kich osie d li mie sz ka nio wych– przyp. MW) bez cen ne i wska zuj", ¿e mimo pro wa dzo nych przez ki l ka dzie si"t latwysi!ków nie uda!o siê sku te cz nie roz wi"zaæ pro ble mów spo!ecz nych ta kich dzie l nic14(…)” to dzia!ania po dej mo wa ne w Bi j l mer s" prób" sku te cz nej kon fron ta cji z pro ble -ma mi rewi tali zo wa nych moder ni sty cz nych blo ko wisk w ho len de r skim wy da niu.Akty w ne ucze st ni c two w kszta!to wa niu prze strze ni mie j skiejRewi ta li za cja ob sza rów ku l tu ro wych wy ma ga sto so wa nia roz wi"zañ, któ re po zwo -l" zin te gro waæ roz pro szo ne stru ktu ry miast i po pra wiæ ich ja koœæ. Ko nie cz ne w tychini cja ty wach jest opra co wa nie zin te gro wane go pro gra mu spo!eczno -go spoda rcze goi archite ktoniczno -urbani styczne go. Z tego wzglê du isto t ne s" za rów no sto so wa ne for -ma l ne roz wi"za nia, któ re or ga ni zuj" fi zy cz nie prze strzeñ miejsk", jak rów nie¿ fun k -cjo na l ne – okre œlaj"ce po¿"dane akty w no œci sprzy jaj"ce gro ma dze niu siê lu dzi. Atrak -cy j nie za aran ¿o wa ne mie j s ca i wnê trza urba ni sty cz ne po zwa laj" czuæ siê wy god nie.Roz wi jaj" pro ces in te gra cji spo!ecz nej, bu duj" po czu cie wspó l nej w!as no œci. Tê tezêdu ñ ski ur ba ni sta Jan Ghel po pie ra wie lo ma przyk!ada mi, udo wad niaj"c, ¿e do brzeza pro je kto wana i urz"dzo na prze strzeñ rze czy wi œcie, je œli przy ci"ga lu dzi15, to po zy -ty w nie wp!ywa na in ter akcje spo!ecz ne, za nie dba na zaœ, i opu sto sza!a mo¿e pro wa -dziæ do ne ga ty w nych za cho wañ, a na wet fru stra cji mie sz ka ñ ców16. Dzia!ania mie sz ka ñ ców wspie ra obe c nie wie le or ga ni za cji na polu par ty cy pa cjispo!ecz nej, daj"c so lid ne pod wa li ny pod obe c nie rea li zo wa ne pro je kty rewi tali zacy j -ne. Jedn" z ta kich or ga ni za cji jest Pro ject for Pu b lic Spa ces (PPS)17, kon cen truj"ca siêna dzia!aniach zmie rzaj"cych do po pra wy ja ko œci i bu do wa nia to ¿ sa mo œci prze strze ni mie j skich. PPS pro pa gu je ideê tzw. pla ce ma kin gu18, po le gaj"c" na po mo cy mie sz ka ñ -
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14  Gu zik R., Do ma ñ ski B., Mo ¿ li wo œci wy ko rzy sta nia do œwia d czeñ za gra ni cz nych w za kre sie rewi ta li za -cji miast w Pol sce. [w:] Zio bro wski Z. (red.) Za!o¿e nia po li ty ki rewi ta li za cji. Se ria: Rewi ta li za cja miast Pol -skich, Tom 9, s. 21–30, In sty tut Roz wo ju Miast, Kra ków, 2010.15 O tym, ¿e ¿ad ne dzia!ania pro je kto we, a ju¿ szcze gó l nie rewi ta li za cja prze strze ni mie j skiej, nie mog"byæ po dej mo wa ne bez udzia!u w!aœci wych u¿yt ko w ni ków wspo mi na Jan Ghel, po daj"c, ¿e „¿y cie w bu dyn -kach i miê dzy nimi wy da je siê nie mal w ka ¿ dej sy tu a cji wa ¿ nie j sze i od po wia daj"ce nam [lu dziom – przyp.MW] bar dziej ni¿ same prze strze nie i bu dyn ki” J. Ghel, ̄ ycie miê dzy bu dyn ka mi. U¿y t ko wa nie prze strze ni pu -b li cz nych, Wy daw ni c two RAM, Kra ków 2009, s. 29.Ghel przy ta cza rów nie¿ do œwia d cze nia ho len der skie go ar chi te kta Fran ka van Klingeren’a, któ ry w pro je kto -wa nych cen trach miast m.in. Dron ten i Ein d ho ven w Ho lan dii œwia do mie po!"czy! i za pro po no wa! ró ¿ ne goro dza ju akty w no œci mie j skie w prze strze niach pu b li cz nych. W kon se k wen cji za uwa ¿a l ny by! wzrost li cz bymie sz ka ñ ców prze by waj"cych w tych na nowo zapro je kto wa nych pla cach i uli cach. Wspo mnian" za sa dê uj"!w fo r mu le: „je den plus je den rów na siê co naj mniej trzy”. Por. J. Ghel, dz. cyt., s. 73.16  Por. £ako my K., Wp!yw prze strze ni pu b li cz nej na kszta!to wa nie to ¿ sa mo œci ku l tu ro wej mie sz ka ñ cówna przyk!ad zie mia sta Ka to wi ce, „Cza so pi s mo Te ch ni cz ne. Ar chi te ktu ra”, z. 9-A:2005, s. 31.17  PPS czy li Pro ject for Pu b lic Spa ces – ame ry ka ñ ska or ga ni za cja dzia!aj"ca na ca!ym œwie cie, za j muj"ca siê sze ro ko po jê ty mi dzia!ania mi do tycz"cymi prze strze ni mie j skiej; http://www.pps.org/abo ut/ (dostêp30.08.2013).18  T!um. two rze nie miejsc; to sku te cz na pro po zy cja dla rea li zo wa nia pro gra mów rewi tali zacy j nych prze -strze ni mie j skiej; okre œla za rów no pro ces, jak i fi lo zo fiê, kon cen truj"c siê na dzia!aniach wie lo aspe kto wych,umo ¿ li wiaj"cych bu do wa nie spo!ecz no œci przez pra cê nad prze strze ni" pu b liczn" w tzw. „pa r te rze mia sta,czy li na uli cach, chod ni kach, par kach, w bu dyn kach u¿y te cz no œci pu b li cz nej itp. Ce lem dzia!añ jest two rze nie 



com miast w two rze niu i pod trzy my wa niu prze strze ni pu b li cz nych bu duj"cych si l nespo!ecz no œci, po stu lu je ponad to do prze kszta!ce nia prze strze ni mie j skiej w atra kcy j -ne, „¿yj"ce” mie j s ca oraz przy wra ca nie to ¿ sa mo œci. Wed!ug Bo les!awa Do ma ñ skie goi Ro be r ta Gu zi ka to w!aœ nie” (…) kon su l ta cje spo!ecz ne i za pe w nie nie par ty cy pa cjispo!ecz nej jest nie zbêd nym ele men tem sku te cz nej rewi ta li za cji za rów no w tra kcie re -a li za cji pro je któw rewi tali zacy j nych, a na stê p nie ich oce ny, (…) Sze ro kie kon su l ta cjei par ty cy pa cja spo!ecz na s!u¿" mo bi li za cji oraz wspó!dzia!aniu spo!ecz no œci lo ka l nejz pod mio ta mi pro wadz"cymi rewi ta li za cjê i s" szcze gó l nie isto t ne w pro je ktach ukie -run ko wa nych na roz wi"zy wa nie pro ble mów spo!ecz nych rewi tali zo wa nych ob sza -rów”19. Pod su mo wa nieRe wi ta liza cja te re nów mie j skich, a szcze gó l nie te re nów za mie sz ka!ych jestwspó!cze œ nie wa ¿ nym za gad nie niem, a ze wzglê du na z!o¿o noœæ pro ble mu, wy ma -gaj"cym wielo aspe kto we go dzia!ania. Szcze gó l nie prze my œla ne musz" byæ akty w no œcina kie ro wa ne na o¿y wie nie zde gra do wa nych, opu sz czo nych i wy klu czo nych spo!ecz nieob sza rów miast, któ re po trze buj" wska za nia w!aœci we go pro gra mu fun kcji i okre œle niakie run ku wpro wa dza nych zmian.W Pol sce dzie l ni ce wie loku ltu ro we oraz et ni cz ne to wci"¿ je sz cze zja wi sko nowe,któ re nie wy stê pu je w ta kiej ska li, jak w in nych kra jach eu ro pe j skich. Wi do cz ny jestjed nak wzrost li cz by imi gran tów prze by waj"cych do na sze go kra ju. Ini cja ty wy po dej -mo wa ne przez cu dzo zie m ców, jak np. bu do wa me cze tu w cen trum Wa r sza wy œwiad -cz" o tym, ¿e kwe stie wielo kultu ro wo œci nie mog" byæ po mi ja ne. Zaœ dziê ki do œwiad-cze niom kra jów za chod nich mo ¿e my po dej mo waæ œwia do me dzia!ania za po bie -gaj"ce po wsta wa niu wy klu cza nych dzie l nic wielo kul tu ro wych. Od nie sie nie siê do kon ce pcji rea li zo wa nych w in nych kra jach eu ro pe j skich po ka -zu je, ¿e prze my œla ne kon ce pcje rewi ta li za cji w kon te k œcie wie loku ltu ro wym po zwa -laj" in te gro waæ wspó!cze s ne, roz pro szo ne stru ktu ry urba ni sty cz ne oraz wp!ywaj" naczy te l noœæ i ja koœæ tkan ki mie j skiej. Ar chi te kci i ur ba ni œci pro pa guj"c roz wi"za niawie lo fun kcyj ne uw z glêd niaj"ce lo kaln" spe cy fi kê i po trze by u¿yt ko w ni ków przy czy -niaj" siê do przy wra ca nia mie j s com to ¿ sa mo œci i zna cze nia. Przy czy niaj" siê ponad todo bu do wa nia po czu cia bez pie cze ñ stwa, przy nale ¿ no œci i iden ty fi ka cji z mie j s cemoraz grup" spo!eczn", a ta k ¿e fa kty cz nie wp!ywaj" na two rze nie prze strze ni sprzy -jaj"cych powstawaniu wiêzi miêdzyludzkich, szczególnie w tak subtelnych tematachjak rewitalizacja obszarów wielokulturowych.
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miejsc, któ re mog" stwa rzaæ wa run ki do in ter akcji miê dzy lu dŸ mi i wzma c niaæ lo ka l ne spo!ecz no œci, uz dra -wiaæ je, pod no siæ ich wa r toœæ eko no miczn" i spo!eczn". Por. M. ¯ako wska, Mia sto Lu dzi – wy wiad z Elen"Ma di son, „Ma ga zyn „Mia sta” nr 2:2012 (dostêp 31.08.2013) oraz PPS Pro ject for Pu b lic Spa ces;http://www.pps.org/abo ut/ (dostêp 31.08.2013).19  Gu zik R., Do ma ñ ski B., Mo ¿ li wo œci wy ko rzy sta nia do œwia d czeñ za gra ni cz nych w za kre sie rewi ta li za -cji miast w Pol sce, [w:] Zio bro wski Z. (red.), Za!o¿e nia po li ty ki rewi ta li za cji. Se ria: Rewi ta li za cja miast Pol -skich, Tom 9, s. 21–30, In sty tut Roz wo ju Miast, Kra ków, 2010.



Nie ste ty czê sto spo ty ka my siê z sy tu acj", gdy za rów no rewi tali zo wa ne, jak i no wopro je kto wa ne prze strze nie mie j skie, maj" byæ ety kiet" ich au to ra, po mi jaj"c kwe stiêu¿yt ko w ni ków. Bu dyn ki, a na wet ca!e za!o¿e nia, cho cia¿ ory gi na l ne i monu men ta l -ne, nie uw z glêd niaj" oto cze nia, lo ka l nej spe cy fi ki, kon te kstu spo!ecz ne go i kul tu ro -we go, nie ko re spon duj" z prze strze nia mi i uli ca mi, które je otaczaj" i w efekcie niespe!niaj" potrzeb mieszkañców. Wa ¿ nym w"tkiem po wy ¿szych roz wa ¿añ by!o za zna cze nie wyj"tko wej roli w!aœci -wych u¿yt ko w ni ków w dzia!aniach kszta!tuj"cych rewi tali zo wa ny, mie j ski krajo braz. Szcze gó l nie w sfe rze bu do wa nia to ¿ sa mo œci prze strze ni i kre o wa nia atra kcy j nychmiejsc wa ¿ ne jest po dej mo wa nie dzia!añ uw z glêd niaj"cych uwa run ko wa nia ku l tu ro -we i spo!ecz ne. Cz!owiek jest bo wiem nie ty l ko twórc"-kre a to rem prze strze ni, alerów nie¿ u¿yt ko w ni kiem oraz isto t nym ele men tem re a l nie go wspó!tworz"cym20. Lu -dzie ju¿ swoj" obe cno œci" od dzia!uj" na oto cze nie, w któ rym prze by waj", natomiastmog" równie¿ aktywniej dzia!aæ przyczyniaj"c siê do jego kszta!towania.SummaryThe contemporary transformations of public spaceand multiculturalismMo dern ci ties can be re co g ni zed as multi di men sio nal and mul ticu l tu ralstru c tu res, sub je c ted to con stant trans fo r ma tions. This chara cte ri za tion is fol lo wedby so cial and eco no mic diversi ty. Eve ry day life in the se spe ci fic are as is se pa ra ted fromthe sur ro un ding city. Di stricts such as Nørrebro and Bij lme r me er are of ten as so cia ted withpo ve r ty, in se cu ri ty and con flicts on the re li gio us, cu l tu ral or et h nic re a sons. Thecon si de ra tions concen tra te on the ana ly sis of re ge ne ra tion ac ti vi ties un de r ta ken in themulticultural districts from the architectural and urban point of view. Ke y words: Pu b lic spa ce, ur ban re ne wal, ur ban trans fo r ma tion, gen tri fi ca tion,multi cul tu ra lism, so cial par ti ci pa tion.Bi b lio gra fia [1] Ale xan der Ch., A pat tern lan gu a ge. Towns, Bu i l dings, Con stru c tion, Ox ford Uni ve r si tyPress, Nowy York 1977. [2] Ca stel les M., Spo!ecze ñ stwo sie ci. Wy daw ni c two Na uko we PWN, Wa r sza wa 2007. [3] Ghel J., ̄ ycie miê dzy bu dyn ka mi. U¿y t ko wa nie prze strze ni pu b li cz nych. RAM, Kra ków 2009. [4] Gu zik R., Do ma ñ ski B., Mo ¿ li wo œci wy ko rzy sta nia do œwia d czeñ za gra ni cz nych w za -kre sie rewi ta li za cji miast w Pol sce, [w:] Zio bro wski Z. (red.), Za!o¿e nia po li ty kirewi ta li za cji. Se ria: Rewi ta li za cja miast Pol skich, Tom 9, s. 21–30, In sty tut Roz wo juMiast, Kra ków, 2010.
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20  Por. Lynch K., dz. cyt.



 [5] Gy ur ko vich J., Mie j skoœæ mia sta, „Cza so pi s mo Te ch ni cz ne. Ar chi te ktu ra”, z. 2 -A:2007, s. 105–118. [6] Gy ur ko vich J., W po szu ki wa niu mie j sko œci – prze strzeñ przy ja z na, „Cza so pi s mo Te ch -ni cz ne. Ar chi te ktu ra”, z. 2-A:2005, s. 131–144. [7] Gy ur ko vich J., Zna cze nie form chara ktery sty cz nych dla kszta!to wa nia i per ce pcji prze -strze ni. Wy bra ne za gad nie nia ko m po zy cji w ar chi te ktu rze i ur ba ni sty ce, Poli te ch ni kaKra ko wska, Kra ków 1999. [8] Gy ur ko vich J., Zna cze nie wspó!cze s nych trans fo r ma cji ob sza rów mie j skich dla glo ba l -nych pro ce sów ur ba ni za cji, „Cza so pi s mo Te ch ni cz ne. Ar chi te ktu ra”, z. a-A1:2012,s. 231–246. [9] Gzell S., Pry wa t ne za pi ski z prze strze ni pu b li cz nej, „Cza so pi s mo Te ch ni cz ne Ar chi te -ktu ra”, z. 9-A:2005, s. 199–208.[10] Hel le man G., Was sen berg F., The re ne wal of what was tomorrow’s ide a li stic city.Amsterdam’s Bij lme r me er hi g hri se, Ci ties, Vol. 21, No. 1, p. 3–17, 20042003 El se vierLtd.[11] Lynch K., Ob raz mia sta, Wy daw ni c two Ar chi vo l ta, Kra ków 2011.[12] £ako my K., Wp!yw prze strze ni pu b li cz nej na kszta!to wa nie to ¿ sa mo œci ku l tu ro wejmie sz ka ñ ców na przyk!ad zie mia sta Ka to wi ce, „Cza so pi s mo Te ch ni cz ne. Ar chi te ktu -ra”, z. 9A:2005, s. 31–40.[13] Pa sz ko wski Z., Idea mia sta, „Prze strzeñ i fo r ma”, nr 17:2012, s. 145–164.[14] Re wers E., Post Po lis. Wstêp do fi lo zo fii pono wo czes ne go mia sta. TA iWPN Uni ve r si -tas, Kra ków 2005.[15] Se nett R., Cia!o i ka mieñ. Cz!owiek i mia sto w cy wi li za cji Za cho du. Wyd. Ma ra but,Gdañsk 1996.[16] ¯ako wska M., Mia sto Lu dzi – wy wiad z Elen" Ma di son, „Ma ga zyn «Mia sta»”,nr 2:2012, dost. int. z dn.31.08.2013.Stro ny in ter ne to we[17] http://big.dk/#pro jects, dost. int. z dnia 30.08.2013[18] http://www.pps.org/abo ut/, dost. int. z dnia 30.08.2013[19] http://bijl merdi vided ci ties.blo g spot.com, dost. z dn.01.12.2013[20] http://www.flickr.com/pho tos/ea ger/8615539520, dost. z dn.01.12.2013
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Ag nie sz ka Kasiñ ska-An drusz kie wicz

Akty wi za cja i rewi ta li za cja prze strze ni pu b li cz nychi pó!pry wa t nych œród mie œcia, jako czyn nikpo pra wiaj"cy bez pie cze ñ stwo i ja koœæ ¿y ciamie sz ka ñ ców
Ce lem pra cy jest uka za nie ró ¿ nych p!asz czyzn rewi ta li za cji sub stan cji mie j skiej,któ re wp!ywaj" na po wo dze nie pro ce su rewa lo ry za cji dzie l nic. Pra wid!owo ro zu mia -na rewi ta li za cja nie ogra ni cza siê je dy nie do od no wie nia za bu do wy. Jest pro ce semo sze r szym za siê gu i po le ga na d!ugo fa lo wej akty wi za cji prze strze ni mie j skiej, któ rejto wa rzy szy po pra wa ja ko œci ¿y cia jej u¿yt ko w ni ków. W opra co wa niu omó wio ne zo -sta!o po jê cie rewi ta li za cji i scha rakte ryzo wa no aspe kty nie zbêd ne do osi"gniê cia po -pra wy ko m fo r tu ¿y cia. Zwró co no ta k ¿e uwa gê na pro blem pu sto szej"cych cen trówmiast oraz na pro ble my komu nika cy j ne i œro do wi sko we (spo!ecz no œcio we). Przed sta -wio no za gad nie nie rewi ta li za cji tkan ki urba ni sty cz nej, jako od dzia!ywa nie w sze r szejska li, nie ty l ko w œcis!ym cen trum, ale rów nie¿ na oka laj"ce je dzie l ni ce mia sta. Prze -mia ny stru ktu ry mie j skiej po win ny na stê po waæ za rów no w aspe kcie archi tekto ni cz -nym, jak i funkcjo nalno- prze strzen nym. Jako przyk!ad roz wi"za nia przed sta wio na zo sta!a au to r ska kon ce p cja pro je ktu sca -le nia prze strze ni zlo kali zo wa nej wokó! œród mie œcia na przyk!ad zie Rin gu Stub be naw Po zna niu. Te re ny te sku pio ne s" wokó! okrê ¿ ne go tra ktu komu nika cyj ne go – AleiNie pod leg!oœci, po wsta!ego na te re nach da w nych for ty fi ka cji wokó! XIX- wie cz ne gomia sta. W pra cy opi sa ny zo sta! pro ces rewi ta li za cji w ska li ze spo!u kwa r ta!ów. Za pro -pono wa ne zo sta!y dzia!ania, przy czy niaj"ce siê do akty wi za cji zde gra do wa nych ob -sza rów, w szcze gó l no œci za nie dba nych pod wó rzy, jak rów nie¿ do twó r cze goroz wi niê cia pie r wo t nych za!o¿eñ urba ni sty cz nych. Omó wio ne zo sta!y za gad nie niamaj"ce wp!yw na po pra wê ja ko œci prze strze ni pu b li cz nych i pó!pry wa t nych kwa r -ta!ów w opa r ciu o kon kre t ny przyk!ad – au to rskiej kon ce pcji pro je ktu rewi ta li za cjii zago spoda ro wa nia kwa r ta!ów sta rej za bu do wy po miê dzy uli ca mi: Wy spia ñ skie go,Grot t ge ra, Ma te j ki i U!añsk" w Po zna niu. Do ko na no ta k ¿e pod su mo wa nia aspe któwwp!ywaj"cych na po pra wê bez pie cze ñ stwa i ja ko œci ¿y cia mie sz ka ñ ców przed sta wio -nych na kon kre t nych przyk!adach, a ta k ¿e do ko na no oce ny ich zna cze nia dlaosi"gniê cia ce lów pro ce su rewi ta li za cji.



Po jê cie rewi ta li za cjiTkan ka urba ni sty cz na mia sta na prze strze ni wie ków ule ga li cz nym prze ob ra ¿e -niom. Pro ces ten jest wy ni kiem zmian go spo da r czych, eko no mi cz nych, spo!ecz nych,któ re to wa rzysz" cza som da nej epo ki, dla te go tkan ka mie j ska za wsze bê dzie ule gaæpe w nym mo dy fi ka cjom1. Na przyk!ad upa dek tra dy cy j nych ga!êzi prze mys!u po zo sta wi! opu sz czo ne ob sza -ry po prze mys!owe w tkan ce mie j skiej. Nast"pi!a bo wiem zmia na w stra te gii sy tu o wa -nia nowo cze s ne go prze mys!u, w któ rej prze wa ¿aj" lo ka li za cje po za mie j skie. Wzrostli cz by po sia da nych sa mo cho dów spo wo do wa!, ¿e ko mu ni ka cja sta je siê g!ów nympro ble mem roz wo ju prze strzen ne go miast. Nast"pi! wzrost ru chu uli cz ne go, a w kon -se k wen cji zanie czy sz cze nie spa li na mi. Cen trum sta je siê wiêc co raz mniej do stê p nedla pie sze go. Ru chli we ar te rie sta no wi" swo ist" ba rie rê ur ba ni styczn". Dzie l ni ce miej -skie rów nie¿ ule gaj" de gra da cji ze wzglê du na re de fi ni cjê po trzeb ich mie sz ka ñ ców.Pie r wo t ne za!o¿e nia prze staj" od po wia daæ po trze bom i wy mo gom fun kcjo nal no œciwspó!cze s nej spo!ecz no œci. Taki dy so nans okre œla ny ogó l nie jako z!e wa run ki po wo -du je brak po czu cia to ¿ sa mo œci mie sz ka ñ ców z dzie l nic". W kon se k wen cji dzie l ni cepu sto szej" i ni sz czej". Ta kie uœ pio ne te re ny wy ma gaj" mode r ni za cji i prze kszta!ce niaw stru ktu ry le piej od po wia daj"ce na aktu a l ne po trze by spo!ecz no œci2.Rewi ta li za cja to przy wró ce nie do ¿y cia, o¿y wie nie miejsc zde gra do wa nych i uœ pio -nych, to pro ces od no wy. Ze spó! dzia!añ wy ma gaj"cych pra cy na wie lu p!asz czy z nachfun kcjo no wa nia prze strze ni mie j skiej m.in. spo!ecz nej, pla ni sty cz nej, urba ni sty cz -nej, archi tekto ni cz nej, ku l tu ro wej i eko no mi cz nej. Rewi ta li za cja na stê pu je na ob sza -rach, któ re utra ci!y czê œcio wo swoj" pie r wotn" fun kcjê i prze zna cze nie. Ma na celuod bu do wa nie – na pra wie nie tkan ki mie j skiej, ochro nê wa r to œci ku l tu ro wych i ma te -ria l nych za by t ków, do pro wa dze nie do spo!ecz ne go i eko nomi cz ne go o¿y wie nia i po -wiê ksze nie uzy ski wa ne go z niej do cho du, po pra wy fun kcjo nal no œci, este ty ki, wy go dy u¿y t ko wa nia i ja ko œci ¿y cia w rewi tali zo wa nym ze spo le3. Obe c nie roz pa try wa nych jest ki l ka grup pro ble mów do tycz"cych dzia!añ rewi tali -zacy j nych na ob sza rach miast w Pol sce. S" to m.in.:! Pro blem akty wi za cji sto p nio wo wy lud niaj"cych siê œród mieœæ. Jedn" z przy czynjest utra ta fun kcji cen trów han d lo wych miast, spo wo do wa na po wsta niem wie luga le rii han d lo wych wy pie raj"cych jed no stko we us!ugi w pa r te rze ka mie nic. ! Kwe stia po pra wy ja ko œci ¿y cia i od two rze nia wiê zi spo!ecz nych na osie d lachz wie l kiej p!yty lub w zde gra do wa nych dzie l ni cach œród mie œcia.! Za gad nie nie o¿y wia nia stref miast, któ re utra ci!y swoj" pie r wotn" fun kcjê, np. po -prze mys!owych lub opu sz czo nych przez wo j sko, po przez zna le zie nie dla nich no -we go za sto so wa nia i do pro wa dze nie do sta nu, w któ rym ob sza ry zmie niaj" swoj"fun kcjê.
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1  Bardzi ñska- Bo nen berg T., Ten den cje kszta!to wa nia za bu do wy œród mie j skiej w pro ce sie rewi ta li za cji,Poli te ch ni ka Po zna ñ ska Roz pra wy Nr 332. Wy daw ni c two Poli te ch ni ki Po zna ñ skiej, Po znañ 1998, s. 25.2  Bo nen berg W. (2007), Mie j ska prze strzeñ kre a ty w na, Ze szy ty Na uko we Poli te ch ni ki Po zna ñ skiej,Nr 10, red. H. Za nie wska, A. Na do l ny. Wy daw ni c two Poli te ch ni ki Po zna ñ skiej, Po znañ 2007, s. 11, 21.3  Zu ziak Z.K., Stra te gie rewi ta li za cji prze strze ni œród mie j skiej, Kra ków 1998, s. 12–15.



Rewi ta li za cja w ska li mia staPro blem wy lud nia nia siê cen trów miastŒró d mie œcie to cen tra l na czêœæ mia sta, bêd"ca swe go ro dza ju rdze niem, od dzia -!uj"cym na stre fy wokó! sie bie. Po!"czo ne sie ci" powi"zañ z in ny mi dzie l ni ca mi sta -no wi cen trum – j"dro stru ktu ry mie j skiej. Jest dzie l nic" z za!o¿e nia mu l ti funk-cjo naln", po nie wa¿ sku pia fun kcje admi ni stra cyj ne, han d lo we, us!ugo we i kul turo -twó r cze4.Mimo wie l kie go zna cze nia œród mie œcia w stru ktu rze mia sta i w ¿y ciu co dzien nymjego mie sz ka ñ ców, po wszech nie wy stê pu je zja wi sko sub urba ni za cji, tj. wy lud nia niasiê cen trów miast i two rze nia siê stre fy pod mie j skiej. Wp!ywa na to wie le czyn ni ków.Wy so kie czyn sze i kon ku ren cja w po sta ci ga le rii han d lo wych wy pie raj"cych jed no -stko we us!ugi w pa r te rze ka mie nic, co sku t ku je prze kie ro wa niem rów nie¿ stru mie nia kon su men tów. Prze nie sie nie fun kcji uni wer syte c kich na ka m pus poza ob szar cen -trum, jak rów nie¿ wy so kie czyn sze stan cji po wo duj", ¿e spo!ecz noœæ stu den cka rów -nie¿ wy bie ra lo ka li za cje poza œród mie œciem. Po go r sze nie sta nu in fra stru ktu ryte ch ni cz nej, de gra da cja za bu do wy, brak us!ug, te re nów zie le ni i prze strze ni re kre a cyj -nych po wo du je mi gra cjê m!odych ro dzin do dzie l nic pod mie j skich, za pe w niaj"cychbar dziej kom fo r to we wa run ki ¿y cia. W kon se k wen cji spo!ecz noœæ dzie l ni cy prze sta jebyæ zró¿ ni co wa na i sta rze je siê. Na stê pu je deka pita li za cja za bu do wy œród mie j skiej.Zde gra do wa ne, za nie dba ne prze strze nie po zba wio ne sta!ego przep!ywu u¿yt ko w ni -ków staj" siê stref", w któ rej po go r sze niu ule ga po czu cie bez pie cze ñ stwa. Brak zró¿ ni -co wa nia w œro do wi sku spo!ecz nym sku t ku je bra kiem po zy ty w nych wzo r ców,w kon se k wen cji na ra staj" pro ble my œro do wi sko we: wy klu cze nia spo!ecz ne, wzrostubó stwa mie sz ka ñ ców sta rych dzie l nic i pa to lo gie spo!ecz ne5.Pro gram rewi ta li za cji cen trówTrans fo r ma cja tkan ki urba ni sty cz nej jest nie zbêd na, by mog!a od po wie dzieæ nanowe po trze by. Zgod nie z pie rwo t ny mi za!o¿e nia mi w œród mie œciu po win ny byæ sku -pio ne re pre zen tacy jne in sty tu cje i us!ugi ogól no mie j skie, oœro d ki uni wer syte c kiei kul turo twó r cze. Aby pod kre œliæ re pre zen tacy jny cha ra kter dzie l ni cy, stan dard re -mon to wa nych bu dyn ków i ja koœæ u¿y tych ma te ria!ów po win ny byæ wy so kie. Maj"cna uwa dze akty wi za cjê cen trum w aspe kcie fun kcjo na l nym wa ¿ ne jest stwo rze niemiejsc pra cy w rewa lory zo wa nych dzie l ni cach, gdy¿ to spo wo du je sta!y przep!yw lu -dzi. Zlo kali zo wa nie w uœ pio nej dzie l ni cy multi fun kcjo nalne go obie ktu in te gruj"cego fun kcje pro du kcy j ne, han d lo we, us!ugo we, kul tu ra l ne i mie sz ka nio we, kon cen tru jeuwa gê i ene r giê w dzie l ni cy, po wo duj"c jej spo!ecz ne i eko no mi cz ne o¿y wie nie. Usy -tu o wa nie par ków i zie le ñ ców mie j skich w tkan ce œród mie j skiej po pra wia ja koœæ po -wie trza, za pe w nia mie j s ce re kre a cji i od po czyn ku, jest czyn ni kiem pod nosz"cym
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4 Ju ch no wicz S., Œró d mie œcia miast pol skich: stu dia nad ukszta!to wa niem i roz wo jem cen trów. Zak!adNa ro do wy im. Os so li ñ skich, Wroc!aw, Kra ków 1971.5 Bo nen berg W. (2007), Mie j ska prze strzeñ kre a ty w na, Ze szy ty Na uko we Poli te ch ni ki Po zna ñ skiej,Nr 10, red. H. Za nie wska, A. Na do l ny. Wy daw ni c two Poli te ch ni ki Po zna ñ skiej, Po znañ 2007, s. 11, 21



atra kcy j noœæ s"sia duj"cych nie ru cho mo œci i sta no wi istotn" za le tê z pun ktu wi dze niasta!ych mie sz ka ñ ców. Wy eks pono wa nie w prze strze ni œród mie œcia miejsc hi sto ry cz -nych, wa r to œcio wych dla ku l tu ry i sztu ki, o wy so kich wa lo rach este ty cz nych i po -!"cze nie ich sie ci" mo ¿ li wie bez koli zy j nych przejœæ, przy czy ni siê do in ten syfi ka cjiru chu tury sty cz ne go w mie œcie. Na le ¿y uw z glêd niæ du¿e zna cze nie tzw. ma!ej ar chi -te ktu ry w kre o wa niu cha ra kte ru dzie l ni cy oraz fun kcjo nal no œci jej wnêtrz urba ni sty -cz nych. Mo¿e siê ona przy czy niæ do za akcen to wa nia wej œcia do stre fy sta re go mia sta,po do b nie jak ele men ty stru ktu ry urba ni sty cz nej akcen tuj"ce wjazd do œród mie œcia,które powinny byæ chronione.W kwe stii mo dy fi ka cji uk!adu komu nika cyj ne go cen trum mia sta po win no staæ siê bar dziej do stê p ne prze de wszy stkim dla pie szych i ro we rzy stów oraz œro d ków ko mu -ni ka cji zbio ro wej. Na le ¿y rów nie¿ u!atwiæ do stê p noœæ lo ka l ne go ru chu sa mo cho da mi pry wa t ny mi, jed nak przy za!o¿e niu ogra ni cze nia ru chu samo cho do we go na rzecz ru -chu pie sze go. Na to miast z jego ob rê bu po wi nien byæ usu niê ty ruch prze lo to wy, gdy¿sta no wi on znacz"c" ba rie rê dla ru chu pie sze go i lo ka l ne go ru chu samo cho do we go.Jest czyn ni kiem ge ne ruj"cym ha!as i wzrost zanie czy sz cze nia po wie trza. Ru chli waar te ria po wo du je nie ty l ko fi zy cz ne roze rwa nie tkan ki mie j skiej, ale sta no wi rów nie¿ba rie rê psy cho lo giczn" w œwia do mo œci mie sz ka ñ ców i przy je z d nych. Wa ¿ ne jest, abyza pe w niæ ko m fort ko rzy sta nia z dzie l ni cy ró ¿ nym gru pom u¿yt ko w ni ków. Do tegoprzy czy ni siê se pa ra cja ru chu pie sze go i samo cho do we go. Ogra ni cze nie ru chu samo -cho do we go po win no byæ uzu pe!nio ne œro d ka mi ko mu ni ka cji zbio ro wej oraz po przezwy dzie le nie tras ro we ro wych i od cin ków ru chu pie sze go. Po zwo li to na bar dziej kom -fo r to we zor gani zo wa nie ru chu pie sze go w cen trum i po czê œci roz wi"¿e pro blem bra -ku miejsc par kin go wych6.
Przyk!ad au to rskiej kon ce pcji pro je ktu rewi ta li za cji te re nów œród mie j skichAu to rzy pro je ktu: Ag nie sz ka Kasiñ ska-An drusz kie wicz, Ka ta rzy na Kró lakDzie dzi c two Rin gu Stu eb be naAle ja Nie pod leg!oœci w Po zna niu jest czê œci" da w ne go za!o¿e nia urba ni sty czne gotzw. Rin gu Stu eb be na. Taka lo ka li za cja jest nie przy pad ko wa i zda je siê byæ kon ty nu -acj" za mys!u zna ko mi te go ur ba ni sty, pro fe so ra Jo se p ha Stub be na (ryc. 1). Gdy w ma -ju 1898 roku za pad!a de cy zja o li k wi da cji wa!ów fo r te cz nych po zo sta!ych po pru skiejtwier dzy roz po czê to dys ku sjê na te mat spo so bu zago spoda ro wa nia od zy ska nych te re -nów mie j skich. Pie r wsza kon ce p cja po ja wi!a siê ju¿ w 1898 roku. Au to rem by! mie j -ski ra d ca bu do w la ny He in rich Gru e der. Myœl" prze wod ni" kon ce pcji by!owy ty cze nie repre zenta cy j nej ob wod ni cy wokó! Sta re go Mia sta. Wzd!u¿ jej li nii mia!azo staæ wy bu do wa na zró¿ ni co wa na za bu do wa mie sz ka nio wa: od ze spo!ów wil lo wychpo du¿e domy mie sz ka l ne. Prze wa ¿aj"ca po wie rz ch nia po zy ska nych te re nów mia!a
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6 Bardzi ñska- Bo nen berg T., Ten den cje kszta!to wa nia za bu do wy œród mie j skiej w pro ce sie rewi ta li za cji,Poli te ch ni ka Po zna ñ ska Roz pra wy Nr 332. Wy daw ni c two Poli te ch ni ki Po zna ñ skiej, Po znañ 1998, s. 32–37.



jed nak po zo staæ nie zabu do wa na, tworz"c ze spó! par ków mie j skich. Pro jekt Gru e de rapo zba wio ny by! prze wod niej my œli, któ ra w spó j ny spo sób po!"czy!aby te re nypoforteczne i sprawi!aby, ¿e w znacz"cy sposób w!"cz" siê one w ju¿ uformowan"tkankê miejsk". Ostateczna decyzja o usuniêciu wa!ów fortecznych zapad!a dopierow 1902 roku.

W cza sie prac zwi"za nych z ni we lacj" da w nych umo c nieñ zmo dyfi ko wa no pie r -wotn" pro po zy cjê Gru e de ra. Du¿y wk!ad w now" kon ce pcjê zago spoda ro wa nia te re -nu pofo rte cz ne go mia! wspo mnia ny ju¿ wcze œ niej pro fe sor Jo seph Stu eb ben, któ ry od 1904 r. za j mo wa! sta no wi sko sze fa Kró le wskiej Ko mi sji Roz bu do wy Po zna nia7. Z po -prze dniej pro po zy cji za cho wa no za sad ni czy uk!ad, czy li g!ówn" uli cê, któ ra mia!a
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Ryc. 1. Plan stre fo wy Po zna nia, 1903 r. Pro jekt J.H. Stub ben. Na ry sun ku uka za no tzw. RingStu eb be na ze zb. APP, „Ar chi te ktu ra i ur ba ni sty ka Po zna nia w XX wie ku”pod re dakcj" T. Ja ki mo wicz

7 Ja ki mo wicz T. (pod red.), Ar chi te ktu ra i Ur ba ni sty ka Po zna nia w XX wie ku, Po znañ, s. 24–27.



obie gaæ sta re cen trum tworz"c wokó! nie go pie r œcieñ zie le ni z pa s mem komu nika cy j -nym w po sta ci ob wod ni cy (ryc. 2). Te re ny rin gu po dzie lo ne zo sta!y na ob sza ryo okre œlo nej fun kcji i cha ra kte rze. Czêœæ po!ud nio wa od Wa r ty do obe cnej ul. Ra ta j -cza ka prze zna czo na zo sta!a pod za bu do wê wielo mie sz ka niow". Czêœæ pó!noc no- za -chod ni" za pro je kto wano, jako dzie l ni cê za bu do wy ni skiej – wil lo wej. W ob rê bieBra my Be r li ñ skiej, dziœ Ron da Ka po nie ra, za pla no wa no wznie sie nie repre zenta cy j -nej dzie l ni cy tworz"cej nowy wizerunek miasta.

Jej za bu do wa mia!a siê sk!adaæ z monu men ta l nych, repre zenta cy j nych gma chówpu b li cz nych. Ca!oœæ za!o¿e nia tej dzie l ni cy zdo mi no wa!a bry!a Za mku Ce sa r skie gotworz"c tzw. Dzie l ni cê Za mkow". Ring w tej czê œci mia! mieæ cha ra kter pro me na dyspa ce ro wej. Po miê dzy dwo ma je z d nia mi wy ty czo ny zo sta! pas zie le ni, poœrodkuktórego znajdowaæ siê mia!a promenada.

196 Ag nie sz ka Kasiñ ska-An drusz kie wicz

Ryc. 2. Plan za bu do wy te re nów for ty fi ka cji J.H. Sub ben, 1903 rok, ze zb. APP, „Ar chi te ktu rai ur ba ni sty ka Po zna nia w XX wie ku” pod re dakcj" T. Ja ki mo wicz 



W wa ¿ nie j szych pun ktach np. przy Te a trze Wie l kim i Za mku na stê po wa!o roz sze -rze nie te re nu zie le ni i za!o¿o no tam par ki. Nowo wy ty czo na uli ca prze bie ga!a zgod nie z na tu ra l nym ukszta!to wa niem te re nu za cho wuj"c ist niej"c" zie leñ. W po rów na niuz pie r wotn" kon cepcj" Gru e de ra za pla no wa na ob wod ni ca by!a zna cz nie sze r sza.Stub ben wzbo ga ci! j" do da t ko wo po przez wy ty cze nie zewnêtrznej ulicy biegn"cejwzd!u¿ dawnej linii fortyfikacji.Wzd!u¿ Rin gu sku pio ne zo sta!y oœro d ki kultu rowo- nau ko we, któ re dziê ki œwia -do me mu za bie go wi urba ni sty czne mu wraz z prze mie sz cza niem siê prze chod niówuka zuj" siê im w ró ¿ nych ujê ciach. Po stro nie po!ud nio wej w 1912 roku wy bu do wa no neo ba ro ko wy gmach Dy re kcji Ko lei. Kie ruj"c siê na pó!noc mi ja my na stê puj"ce bu -dyn ki: Gmach Zie m stwa i Dy re kcji Po czty, oba utrzy ma ne w neo ro ma ñ skim sty lu.Przed za chod ni" ele wacj" Za mku roz po œcie ra siê za!o¿e nie par ko we, któ re za my ka od za cho du neo rene san so wy gmach Aka de mii Kró le wskiej (obe c nie Col le gium Mi nusUAM), a od stro ny pó!no c nej neo klasy cysty cz ny bu dy nek Te a tru Mie j skie go (obe c -nie Te atr Wie l ki). Obok Aka de mii Kró le wskiej wznie sio no nie wie l ki kla sy cy zuj"cybu dy nek In sty tu tu Hi gie nicz ne go. Pod"¿aj"c da lej rin giem na pó!noc, na wy so ko œciTe a tru, za gma chem Za mku mi ja my neo ba ro ko wy gmach Ko mi sji Kolo niza cy j nej(obe c nie Col le gium Ma ius). Da lej w kie run ku pó!no c nym, w 1911 roku wznie sio nobu dy nek gi mna zjum Knot he - Bel low i gmach Lan dra tu ry po wia tu Po znañ Wschód.Ze wzglê du na wci"¿ utrzymywan" obronn" funkcjê Cytadeli, pó!nocne tereny Ringunie by!y przeznaczone pod budowê gmachów reprezentacyjnych. Stopniowo wype! -nia !y siê zabudow" willow". Sy tu a cja za sta naRing Stub be na to prze strzeñ, któ ra nie fun kcjo nu je w ma so wej œwia do mo œci miesz -ka ñ ców Po zna nia. Zde gra do wa ne wspó!cze œ nie dzie!o wy bi t ne go ur ba ni sty, zak!a -daj"ce ci"g zie le ni, skwe ry i par ki na mie j s cu da w nych for ty fi ka cji, roz po czy na siê odCy ta de li i two rzy pie r œcieñ oka laj"cy œród mie œcie Po zna nia a¿ do brze gów Wa r ty.Kie dyœ, gdy na tê ¿e nie ru chu samo cho do we go by!o mnie j sze, ring two rzy! przy jazn"prze strzeñ re kre a cyjn". Dziœ jest on po prze ci na ny siatk" ulic i kra wê ¿ ni ków, co sta jesiê du¿" prze szkod" dla pie szych i ro we rzy stów. Za!o¿e nie to za tra ci!o ci"g!oœæ i cha -ra kter par ko wy. Je dy nie zie leñ wy so ka zda je siê byæ kon ty nu acj" my œli pro je ktan ta.Te re ny zie le ni ni skiej s" za nie dba ne. Bra ku je stref re krea cy j nych. Pie r œcieñ nie jestwyko rzy sty wa ny przez mie sz ka ñ ców jako te ren do spa ce rów, ani na wet do prze mie sz -cza nia siê pie sze go czy ro we ro we go po miê dzy po szcze gól ny mi oœro d ka mi ku l tu ro wo- -na u ko wy mi, z uwa gi na na tê ¿o ny ruch sa mo cho do wy. Wzd!u¿ rin gu zlo kali zo wa nazo sta!a wiê kszoœæ po zna ñ skich ucze l ni wy ¿szych, naj wiê ksze oœro d ki kul tu ra l ne,urzê dy, szko!y oraz obie kty spo r to we, a ta k ¿e dwo r ce. Ana li za urba ni sty cz na tegoza!o¿e nia uœwia do mi!a chara ktery sty cz ny spo sób usy tu o wa nia bu dyn ków wzglê demalei Nie pod leg!oœci. Taki za bieg pod kre œla uni ka to wy cha ra kter tego za!o¿e nia. Re -pre zen tacy jne gma chy sku pio ne wzd!u¿ Rin gu Stu eb be na s" usy tu o wa ne na swo ichdzia!kach w spe cy fi cz ny spo sób. Nie s" one zlo kali zo wa ne bez po œred nio przy gra ni cy
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dzia!ki, by wzma c niaæ pie rze jê Alei Nie pod leg!oœci. Za cho wa ny zo sta je dys tans – bu -dyn ki s" od da lo ne od Alei dys po nuj"c swo i stym pla cem przed swo im g!ów nym wej -œciem. Usy tu o wa nie wiê kszo œci bu dyn ków wzglê dem Alei jest dzie dzi ñ co we. Takiuk!ad po zwa la na za cho wa nie pe w nej per spe kty wy w post rze ga niu bu dyn ku przezstoj"cego na Alei ob ser wa to ra. Bu dyn ki „otwie raj" siê” w ten spo sób na za!o¿e nieRin gu. Ka ¿ de wej œcie wzbo ga co ne jest pewn" form" ar chi te kto niczn" wzma c niaj"c"po czu cie sto p nio wa nia wra ¿eñ prze strzen nych na przyk!ad scho da mi (Te atr Wie l ki,Urz"d Ma r sza!ko wski, Dy re k cja Ko lei), pod ja z da mi (Aula UAM, da w ny bu dy neksta ro stwa), ko lu mna da mi (Urz"d Wo je wó dz ki, dom aka de mi cki) (ryc. 3).

W osta t nim cza sie zlo kali zo wa ny zo sta! w pó!no c nej czê œci Rin gu nowy gmachWy dzia!u Pra wa i Ad mi ni stra cji UAM a po prze ciw nej stro nie Alei po wsta je nowybu dy nek Urzê du Ma r sza!ko wskie go. Wy bór ta kiej lo ka li za cji sta no wi swo ist" ekstra -po la cjê idei Stu eb be na. Dziê ki temu nast"pi!o o¿y wie nie niewy ko rzy sta nych te re nów zna j duj"cych siê w po bli ¿u Cy ta de li, któ re po trze bo wa!y akcen tu kon tra pun ktu -j"cego re pre zen tacy jne gma chy po wschod niej stro nie tej czê œci Alei Nie pod leg!oœci.
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Ryc. 3. Stu dium dzie dziñ co we go usy tu o wa nia bu dyn ków wzglê dem Alei. Opra co wa nie w!asne



In sty tu cje sku pio ne wzd!u¿ Rin gu przy ci"gaj" bar dzo wie le osób, tj. wyk!ado w ców,ar ty stów, stu den tów oraz tu ry stów. Mimo to nie wy zna czo no tam spó j nej tra sy dla pie szych i ru chu ro we ro we go, gdy¿œro d ko we pa s mo zie le ni, umie js co wio ne miê dzy dwie ma je z d nia mi po prze ci na ne zo -sta!o ru chli wy mi, po prze czny mi szo sa mi. Po wsta nie w tej czê œci no we go gma chu– bu dyn ku Wy dzia!u Pra wa i Ad mi ni stra cji wy ge ne ro wa!o po trze bê opra co wa nia in -nych roz wi"zañ ci"gów komu nika cy j nych uw z glêd niaj"cych bez pie cze ñ stwo pie -szych. Kie run ki rewi ta li za cjiRewi ta li za cja i akty wi za cja rin gu Stu eb be na po win na zak!adaæ jego sca le nie po -przez wzmo c nie nie ist niej"cej zie le ni par ko wej, pod kre œle nie jej ci"g!oœci oraz wy eli -mino wa nie w ob rê bie Rin gu prze strze ni za mie nio nych na par kin gi czy po zba wio nezie le ni, wy de pta ne, od py chaj"ce kle pi ska. Wska za ne jest wpro wa dze nie w jego oto -cze niu ma!ej ar chi te ktu ry, któ rej fo r ma bê dzie jed no li ta sty li sty cz nie. Dziê ki temupod kre œlo na zo sta nie ci"g!oœæ za!o¿e nia par ko we go. Te dzia!ania wraz z wy ró ¿ nie -niem te re nów zie le ni biegn"cych po œro d ku alei i do sto so wa niem ich do po trzeb pie -szych i ro we rzy stów spo wo duj" przep!yw lu dzi, akty wi za cjê te re nów wokó! sta re gomia sta, a za ra zem po pra wê bez pie cze ñ stwa, i zmnie j sze nie emi sji spa lin. Rewi ta li za -cja sta no wi pró bê stwo rze nia prze strze ni pu b li cz nej, umo ¿ li wiaj"cej obe j œcie tras"spa ce row" cen trum od Cy ta de li po te re ny nad war cia ñ skie, mi jaj"c przy tym naj bar -dziej re pre zen tacy jne gma chy Po zna nia. Idea sca le nia to stwo rze nie w umie sz czo nym miê dzy dwie ma je z d nia mi pa sie zie le ni dróg ro we ro wych – u!atwiaj"cych do jazd naucze l nie stu den tom oraz od no wie nie ist niej"cych tra któw pie szych. Na le ¿y zmo dy fi -ko waæ roz wi"za nia ist niej"cych skrzy ¿o wañ komu nika cy j nych uw z glêd niaj"c ruchro we ro wy i pie szy. Isto t ne jest wzmo c nie nie zna cze nia prze strze ni par ko wych po -przez za sto so wa nie chara ktery sty cz nej dla za!o¿e nia „ma!ej ar chi te ktu ry” i dba!oœæo stre fy zie le ni. W pro je kcie rolê pun któw uz dra wiaj"cych „cho re” ewen tu a l nie „uœ -pio ne” wspó!cze œ nie prze strze nie prze j muj" pla ce re pre zen tacy jne przed oœro d ka mikultu ralno- nauko wy mi, któ re mog" byæ rów nie¿ prze zna czo ne do re kre a cji i od po -czyn ku. Mie j s ca te mog" staæ siê ce lem sa mym w so bie, za chê caæ do za trzy ma nia siê,ale te¿ sta no wiæ pun kty mo bi li zuj"ce do da l sze go spa ce ru. Pod wy ¿sza to bez pie cze ñ -stwo spa ce ro wi czów, po le p sza ogó l ny wi ze ru nek mia sta, sta no wi"c ko lejn" tra sê tu ry -styczn" a prze de wszy stkim po pra wia wa run ki ¿y cia mie sz ka ñ ców po bli skichdzie l nic oraz pra co w ni ków i stu den tów (ryc. 4). Uzu pe!niaj"c za bu do wê wzd!u¿ alei na le ¿y uw z glêd niaæ stru ktu rê uk!adu urba ni -sty czne go i orien to waæ bu dyn ki zgod nie z za!o¿e nia mi pro je ktan ta. Ko mu ni ka cja ro -we ro wa po zwo li stu den tom na szy b kie prze mie sz cza nie siê miê dzy ucze l nia miw o to cze niu zie le ni oraz na do sta nie siê w !atwy i bez pie cz ny spo sób do in nych gma -chów uni wer syte c kich zlo kali zo wa nych na Sta rym Mie œcie. Za mia na œro d ka lo ko mo -cji na ro wer lub w!asne nogi wp!ynie na ob ni ¿e nie na tê ¿e nia ru chu dro go we goi przy czy ni siê do ob ni ¿e nia emi sji spa lin w tej czê œci mia sta. Ring sta nie siê w ten
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spo sób o¿y wion", plenerow" przestrzeni" publiczn", o znacznych walorach tu ry sty cz -nych i kulturotwórczych.

Rewi ta li za cja w ska li ze spo!u kwa r ta!ówRola mie sz ka ñ ców w pro ce sie rewi ta li za cjiOgro m ne zna cze nie dla sku te cz no œci przed siê w ziêæ rewa lory zacy j nych ma po pa r -cie spo!ecz ne mie sz ka ñ ców za mie sz kuj"cych dan" dzie l ni cê. Dla te go wa ¿ ne jest prze -ko na nie ich o za le tach pro po no wa nych zmian i zaan ga ¿o wa nie ich w aktywn"par ty cy pa cjê po przez przed sta wie nie atra kcy j ne go pla nu nie ty l ko zmian do -tycz"cych re mon tów bu dyn ków i uzu pe!nie nia tkan ki urba ni sty cz nej, ale prze dewszy stkim na kre œle nie wi zji zmia ny wi ze run ku dzie l ni cy, tak aby po czu li siê czê œci"
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Ryc. 4. Pro jekt sca le nia Rin gu Stu eb be na. Opra co wa nie w!asne: A. Kasiñ ska-An drusz kie wicz,K. Kró lak



pro je ktu i aby pro jekt zy ska! ich pe!n" apro ba tê. Dla te go rów nie wa ¿ na jest tro skao ja koœæ roz wi"zañ archi tekto ni cz nych i urba ni sty cz nych jak i ca!a wi zja akty wi za cjida nej prze strze ni po!"czo na z ini cja ty wa mi kul tura l ny mi. Zaan ga ¿o wa nie mie sz ka ñ -ców w rewi tali zo wa nie prze strze ni w po bli ¿u mie j s ca za mie sz ka nia, bu du je po czu cieto ¿ sa mo œci z dzie l nic" i po zwa la za!o¿yæ, ¿e pro ces rewi ta li za cji bê dzie prze bie gaæpra wid!owo, a jego efe kty przy nios" d!ugo trwa!e ko rzy œci8.Opis sy tu a cji – czyn ni ki wp!ywaj"ce na de gra da cjê dzie l ni cyDe gra da cja w ob rê bie kwa r ta!ów i dzie l nic s"sia duj"cych ze œród mie œciem po wsta -je na sku tek prze nie sie nia wiê kszo œci us!ug do ga le rii han d lo wych, po wo duj"c ¿e nie -gdyœ tê t ni"ca ¿y ciem dzie l ni ca za mie nia siê w „sy pia l niê” opu sz czan" rano i za -pe!nian" tu¿ przed snem. Brak miejsc od po wia daj"cych za fun kcje roz ry w ko we, po -wo du je w kon se k wen cji de fi cyt stre fy do roz wi ja nia wiê zi to wa rzy skich, a w na stê p -stwie brak m!odych lu dzi chê t nych do za mie sz ka nia w tej prze strze ni, mimobli sko œci cen trum, gdy¿ czyn sze s" na dal sto sun ko wo wy so kie. Ko le j nym po wo demwy lud nia nia siê dzie l ni cy jest brak miejsc pra cy dla m!odych lu dzi, któ rzy mo gli byosie d liæ siê w po bli ¿u. Wy co fa nie ¿!ob ków i przed szko li z ob rê bu dzie l ni cy nie za chê -ca m!odych ro dzin do osie d la nia siê. W na stê p stwie spo!ecz noœæ dzie l ni cy nie jestzró¿ ni co wa na wie ko wo i sta rze je siê. Bu dyn ki ule gaj" de gra da cji, a w mieszkañcachbrak impulsu i chêci do podjêcia inicjatyw. Dlatego w pustoszej"cych dzielnicachœródmieœcia musi nast"piæ aktywizacja.Czyn ni ki akty wi zuj"ceW celu akty wi za cji dzie l ni cy na le ¿y za sta no wiæ siê, jak" gru pê spo!eczn" chcie li -by œmy do niej przy ci"gn"æ i przep!yw ja kich grup kon su men tów za pe w niæ. Wska za -na jest pro mo cja ta kie go mie j s ca. Ad re sa ta mi po win ni byæ ta k ¿e tu ry œci, dla te gowa r to prze wi dzieæ pro gram, od po wia daj"cy ich po trze bom. Przy za!o¿e niu, ¿e za bu -do wa dzie l ni cy ma hi sto ryczn" wa r toœæ, istotn" rolê od gry wa wy kre o wa nia spe cyfi cz -ne go kli ma tu rewi tali zo wa nej prze strze ni. W ta kiej dzie l ni cy na le ¿y wy eks po no waæwa r to œci hi sto ry cz ne, za by t ki, zie leñ, mie j s ca prze zna czo ne na re kre a cjê, ele men ty ar -ty sty cz ne i kul turo twó r cze oraz za pro po no waæ pewn" myœl prze wod ni" – te matca!ego za!o¿e nia. Wa r to rów nie¿ za pe w niæ zaplecze gastronomiczne w przyjemnymotoczeniu i kameralnej atmosferze oraz uatrakcyjniaæ formy handlu i obs!ugi ruchuturystycznego. Duma ze swo jej dzie l ni cy, œwia do moœæ jej wa r to œci maj" ogro m ne zna cze niew pro ce sie uto ¿ sa mia nia siê mie sz ka ñ ców ze swoj" prze strze ni". Ta kie czyn ni ki kre -uj" po zy ty w ne za cho wa nia, mo bi li zuj" do tro ski o oto cze nie, sprzy jaj" po wsta wa niuwiê zi s"sie dz kich, a dziêki temu, wzro sto wi bezpieczeñstwa.
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Czyn ni ki wp!ywaj"ce na po pra wê ja ko œci rewi tali zo wa nych prze strze ni
! Aspekt komu nika cy j nyW ob sza rach pod le gaj"cych rewi ta li za cji na le ¿y prze pro wa dziæ mo dy fi ka cjê lo ka l -ne go ru chu samo cho do we go. Maj"c na celu ogra ni cze nie na tê ¿e nia ru chu, prze dewszy stkim na le ¿y za pe w niæ po!"cze nie z in ny mi stre fa mi mia sta œro d ka mi ko mu ni -ka cji mie j skiej. Bli skoœæ cen trum mia sta jest jed nym z g!ów nych czyn ni ków mo bi li -zuj"cych do za pla no wa nia dróg ro we ro wych. Wy ko rzy stuj"c roz wi"za nie pro wa dze -nia ru chu po ob wo dzie dzie l ni cy i wpro wa dze nie go do wnê trza kwa r ta!ów dro ga miw po sta ci siê ga cza ogra ni czy jego na tê ¿e nie. To po pra wi bez pie cze ñ stwo i ko m fortmie sz ka ñ ców. Za sto so wa nie jedno kie run ko wych ulic, ob ni ¿y na tê ¿e nie ru chu i umo¿ -li wi po sze rze nie chod ni ków i stref zie le ni przed fron ta mi za bu do wy. Pro blem bra kumiejsc par kin go wych i prze pe!nio nych sa mo cho da mi po bo czy, któ re nie jed no krot -nie za wê ¿aj" sze ro koœæ chod ni ków, roz wi"¿e bu do wa piê tro wych par kin gów, jako za -bu do wy plo m bo wej oraz wpro wa dze nie par kin gów pod zie mnych. Wska za ne jestwy dzie le nie fra g men tów ulic i pla ców dla ru chu pie sze go. W ta kim przy pa d ku na le ¿yza bez pie czyæ mie j s ca po sto jo we dla te re nów z ogra ni czo nym lub wstrzy ma nym ru -chem sa mo cho do wym. Po pra wa w wy ni ku rewi ta li za cji:Dziê ki ta kim za bie gom po pra wie ule ga do stê p noœæ dzie l ni cy ró ¿ ny mi œro d ka mikomunikacji.Dziê ki se gre ga cji ru chu pie sze go i samo cho do we go uzy sku je my stre fê przy jazn"i wy godn" w u¿y t ko wa niu dla mieszkañców.
! Aspekt pro gra mo wyPo zwe ryfi ko wa niu usta leñ pla nu wy ¿sze go rzê du, wy ty czo ny zo sta je za siêg rewa -lo ry za cji i usta lo ny pro gram fun kcjo na l ny dla dzie l ni cy. Wpro wa dza nie stref: us!ug,han d lu i re kre a cji po win no uw z glêd niaæ lo ka l ne zwy cza je. Z bu dyn ków na le ¿yusun"æ fun kcje uci"¿li we jak wa r szta ty pro du kcy j ne. Rewi ta li za cja do ty czy rów nie¿ko re kty fun kcji wnêtrz wewn"trz blo ków miê dzyu li cz nych. Wska za ne jest po dzie le -nie ich na stre fê pu b liczn" i pó!pry watn", prze zna czon" do re kre a cji i wy po czyn ku.Ko nie cz ne jest wpro wa dze nie te re nów zie le ni. Po wstaj"ce w spo sób nie kon tro lowa ny par kin gi po win ny zo staæ prze nie sio ne do ga ra ¿y pod zie mnych zlo kali zo wa nych podpo wie rz ch ni" pod wó rzy. Ta kie roz wi"za nia po pra wiaj" wa run ki ¿y cia mie sz ka ñ ców,za pe w niaj" zie lo ne te re ny re kre acy j ne i atra kcy j ny wi dok z okien, gdy¿ uw z glêd niaj"wa r to œci este ty cz ne i œro do wi sko we. Za dba ne pod wó rza ge ne ruj" sku pi ska lu dz kie,na stê pu je akty wi za cja prze strze ni, przez co staj" siê bar dziej bez pie cz ne. Prze by wa nie z przy je mno œci" w prze strze ni wnêtrz kwa r ta!ów, po zy ty w nie wp!ywa na bu do wa niepo czu cia to ¿ sa mo œci z dzie l nic" i roz wi ja nie wiê zi s"sie dz kich. Jest to pod staw" dozaan ga ¿o wa nia sta!ych mie sz ka ñ ców dzie l ni cy w pro ces pra cy nad ja ko œci" wspó l nejprze strze ni. Sku pia nie miejsc za trud nie nia w rewa lory zo wa nych dzie l ni cach jest istot -nym œro d kiem akty wi za cji spo!ecz nej re jo nu i po zy ty w nie wp!ywa na zró¿ ni co wa niegrup spo!ecz nych zamieszkuj"cych dzielnicê. 
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Po pra wa w wy ni ku rewi ta li za cji:Dziê ki za pe w nie niu ró¿ no rod ne go pro gra mu w dzie l ni cy jest szan sa na utrzy ma -nie zró¿ ni co wa nej pod wzglê dem try bu ¿y cia gru py sta!ych mie sz ka ñ ców. Ta ró ¿ no -rod noœæ jest nie zbêd na do za pe w nie nia przep!ywu i ru chu w dzie l ni cy o ka ¿ dej po rzednia, a to pod no si po ziom bez pie cze ñ stwa. Po le p sze niu ule ga wi ze ru nek dzie l ni cy,œro do wi sko przy rod ni cze, kon ta kty miê dzy lu dz kie w lo ka l nej spo!ecz no œci, sca lo nai od bu do wa na zo sta je tkan ka urba ni sty cz na. Tro ska o po szcze gól ne go mie sz ka ñ cai po pra wê ja ko œci jego ¿y cia po przez zin te gro wa nie spo!ecz ne i o¿y wie nie zde gra do -wa nych obszarów tkanki miejskiej s" g!ównym czynnikiem sk!adaj"cym siê naodbiór i rewitalizacjê dzielnicy. 
! Aspekt – fo r ma prze strzen naPrzy stê puj"c do rewi ta li za cji prze strze ni mie j skiej o wa r to œci hi sto ry cz nej, po win -na zo staæ zba da na ge ne za po wsta nia stru ktu ry urba ni sty cz nej oraz jej hi sto rycz ne goroz wo ju. Usta le nie jed no stek stru ktu ra l nych, prze strzen nych oraz fo r ma l nych roz -wi"zañ de ta li archi tekto ni cz nych i urba ni sty cz nych ty po wych dla roz pa try wa nejprze strze ni, po zwo li na œwia do me kszta!to wa nie i odbu do wy wa nie hi sto ry cz nej tkan -ki mie j skiej. Aby dzie l ni ca od zna cza!a siê w stru ktu rze mie j skiej, wa r to za sto so waæindy widua li za cjê roz wi"zañ de ta li i ma!ej ar chi te ktu ry. Jako in spi ra cja pos!u¿yæmo¿e od na le zie nie hi sto ry cz nej tra dy cji dzie l ni cy. Na stê p nym eta pem jest oce na sta -nu ist niej"cego pod wzglê dem wa r to œci hi sto ry cz nych oraz sta nu tech ni cz ne go formza!o¿e nia9. Re wa lo ry zuj"c tkan kê miejsk" wa ¿ ne jest po sza no wa nie dzie dzi c twa kul -tu ro we go za wa r te go w ar chi te ktu rze, uk!ad zie urba ni sty cz nym i de ta lach. Na le ¿y za -cho waæ czy te l noœæ ufo r mo wa nia prze strze ni mie j skiej (pie r wo t ny kszta!t i prze biegplaców i ulic) lub te¿ j" przywróciæ. Istotne jest respektowanie skali podzia!u naparcele oraz rytmu pierzei ulic i placów, przywracaj"c im dawne formy orazhistoryczny podzia! parterów domów.W wy ni ku prze pro wa dzo nej rewi ta li za cji po win ny zo staæ usu niê te zni sz cze niai ele men ty za nie czy sz czaj"ce prze strzeñ, czy ni"c dzie l ni cê atra kcyjn" dla sta!ychmie sz ka ñ ców. Wy eks pono wa nie hi sto rycz ne go uk!adu urba ni sty czne go, za bu do wyo wy so kich wa lo rach hi sto ry cz nych i este ty cz nych jest znacz"cym czyn ni kiem ge ne -ruj"cym ruch tu ry sty cz ny.
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Przyk!ad au to rskiej kon ce pcji pro je ktu rewi ta li za cji dzie l ni cy oka laj"cejœród mie œcieAu to rzy pro je ktu: Ag nie sz ka Kasiñ ska-An drusz kie wicz, Ma g da le na Ko sio rekKon kurs na opra co wa nie kon ce pcji zago spoda ro wa nia kwa r ta!ów za bu do wy, miê dzyuli ca mi: Wy spia ñ skie go, Grot t ge ra, Ma te j ki, U!añsk" w Po zna niu

Pro jekt po prze dzi!y wni kli we ana li zy uwa run ko wañ spo!ecz nych, któ re po zwo -li!y oce niæ zapo trze bo wa nie mie sz ka ñ ców na te re ny re kre acy j ne oraz ini cja ty wy,któ re mog!yby przy nieœæ o¿y wie nie w dzie l ni cy pe!nej se ce sy j nych przyk!adów ar -chi te ktu ry, czy ni"c j" mie j s cem atra kcy j nym tu ry sty cz nie, wzbo ga caj"c wi ze ru nekPo zna nia. Pro jekt zak!ada! stwo rze nie prze strze ni pu b li cz nej po le p szaj"cej i ugrun -to wuj"cej wiê zi spo!ecz ne w tej dzie l ni cy oraz wzma c niaj"cej po czu cie to ¿ sa mo œci
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Ryc. 5. Kon ce p cja zago spoda ro wa nia kwa r ta!ów za bu do wy, miê dzy uli ca mi: Wy spia ñ skie go,Grot t ge ra, Ma te j ki, U!añsk" w Po zna niu. Opra co wa nie w!asne: A. Kasiñ ska-An drusz kie wicz,M. Ko sio rek



z mie j s cem za mie sz ka nia. Ide" re a li zuj"c" za!o¿e nia pro je ktu by!o stwo rze nie Al ter -na ty w nej Dzie l ni cy Ar ty sty cz nej. In spi racj" sta!y siê na zwy ulic po chodz"ce od na -zwisk ar ty stów tworz"cych w cza sach se ce sji. To wp!ynê!o na do bór roz wi"zañ este -ty cz nych i po zwo li!o pod kre œliæ spó j ny wi ze ru nek dzie l ni cy. W ze spo le kwa r ta!ówdo zago spoda ro wa nia prze zna czo no szeœæ pod wó rek, któ rym w kon ce pcji przy -porz"dko wa no na zwy po chodz"ce od imion sze œciu ma la rzy. Ka ¿ de z tych wnêtrzmia! ce cho waæ inny kli mat, któ ry wy ra ¿a styl twó r czo œci jed ne go z sze œciu ar ty stów(ryc. 5).Pro jekt zak!ada! stwo rze nie dzie l ni cy, któ rej duch prze sy co ny by!by at mo s fer"twó r czo œci ar ty sty cz nej i od ro dze nia rze mios!a. Ide" by! po wrót do ka me ra l nych ga -le rii ob ra zów, skle pów ma la r skich, wa r szta tów opra wy ob ra zów, skle pów z in stru -men ta mi, anty kwa ria tów, ksiê garñ. Wi zy ta u ze ga r mi strza czy lu t ni ka, co raz rza dziejmo ¿ li wa na Sta rym Mie œcie, gdy¿ czyn sze lo ka li s" tam zbyt wy so kie, tu sta!aby siê re -a l na. Pro jekt zak!ada akty wi za cjê lo ka l nej spo!ecz no œci po przez orga ni zo wa nie hap -pe nin gów ar ty sty cz nych. Ce lem pro je ktu by!a akty wi za cja dzie l ni cy po przezspo wo do wa nie przep!ywu no wych mas lu dz kich i roz wo ju ru chu tury sty cz ne go.Pun ktem przy ci"gaj"cym mia!o byæ wy ko rzy sta nie za so bów dzie l ni cy w po sta ci se ce -sy j nej za bu do wy. Pro jekt zak!ada! otwa r cie pod wó rek i uka za nie ich in te re suj"cego
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Ryc. 6. Stre fy fun kcjo na l ne kwa r ta!ów za bu do wy, miê dzy uli ca mi: Wy spia ñ skie go, Grot t ge ra,Ma te j ki, U!añsk" w Po zna niu. Opra co wa nie w!asne: A. Kasiñ ska-An drusz kie wicz, M. Ko sio rek



kli ma tu in nym mie sz ka ñ com Po zna nia. W kon ce pcji isto t ne by!o za pro je kto wanieprze strze ni, w któ rej mie sz ka ñ cy od najd" spo kój i bez pie cz ne mie j s ce prze zna czo nedo re kre a cji. Dla te go za!o¿o no po dzie le nie pod wó rzy na stre fy pó!pry wa t ne i pu b li cz -ne. W pó!prywatnych zlokalizowana by!a strefa rekreacyjna dla mieszkañców, a w pu -b li cz nej znajdowa!yby siê drobne kramiki z rzemios!em oraz galerie tworz"ceniepowtarzalnie przyjazny klimat (ryc. 6).W celu po pra wy ru chu dro go we go od by waj"cego siê na pro je kto wa nym te re niewpro wa dzo no mo dy fi ka cje uk!adu komu nika cyj ne go m.in. za sto so wa nie ulic jedno -kie run ko wych oraz rów no leg!ego typu par ko wa nia. Dziê ki temu uzy ska no po sze rze -nie stre fy prze zna czo nej na ruch pie szy. Wpro wa dze nie dwóch par kin gówpod zie mnych pod wnê trza mi kwa r ta!ów po zwo li!o na prze nie sie nie nie kon trolo wa -nych stref par ko wa nia z prze strze ni pod wó rzy i zast"pie nie ich zie le ni" i stref" re kre -a cyjn". Po przez rewi ta li za cjê dzie l ni cy, au to rzy kon ce pcji chcie li stwo rzyæ „miejsk"prze strzeñ kre a tywn"”10. Pod su mo wa nieUda na rewi ta li za cja jest wy ni kiem wie lu wni kli wych ana liz i tra f nie opra co wa -nych kon ce pcji. Dzia!ania ogra ni czaj"ce siê ty l ko do odre stau ro wa nia ele wa cji, po -pra wy wa run ków te ch ni cz nych i eko no mi cz nych dzie l ni cy nie bêd" wy sta r czaj"ce,do uzy ska nia trwa!ych po zy ty w nych efe któw rewi ta li za cji. Pod su mo wuj"c przed sta -wio ne w pra cy aspe kty wp!ywaj"ce na po pra wê bez pie cze ñ stwa i ja ko œci ¿y cia mie sz -ka ñ ców otrzy mu je my ze sta wie nie kon kre t nych p!asz czyzn rewitalizacji, bezrozpatrzenia których powodzenie projektu nie bêdzie mo¿liwe.
! Spo!ecz naAby pro ces rewi ta li za cji mia! d!ugo fa lo we po zy ty w ne sku t ki, po trze b na jest akcep -ta cja mie sz ka ñ ców. Ty l ko zaan ga ¿o wa nie w pro ces od no wy spo wo du je po czu cie to ¿ -sa mo œci z dzie l nic" i zmo bi li zu je do tro ski o porz"dek, jak rów nie¿ wa r to œci este ty cz -ne te re nów wokó! mie j s ca za mie sz ka nia. Za dba ne pod wór ka, mie j s ca re kre a cji,zie leñ, wspó l na tro ska o ja koœæ tych prze strze ni za pe w niaj" wa run ki do two rze niawiê zi s"sie dz kich. Za pe w nie nie zdro wsze go kli ma tu jest wa lo rem ce nio nym szcze gól -nie przez m!ode ro dzi ny. Dziê ki temu w dzie l ni cy utrzy ma ne zo sta nie zró¿ ni co wa niewie ko we, co za owo cu je ró¿ no rod no œci" po trzeb, któ re mog" staæ siê im pu l sem do po -wro tu idei umie sz cza nia us!ug w pa r te rze ka mie nic. To sta nie siê czyn ni kiem ge ne -ruj"cym, o ró ¿ nych po rach dnia, sta!y ruch pie szy wokó! za bu do wy. W dzie l ni cyo zin te gro wa nej spo!ecz no œci i o sta!ym przep!ywie lu dzi wewn"trz kwa r ta!u jestdu¿o wy ¿szy po ziom bez pie cze ñ stwa. Wzbo ga ce nie zde gra do wa nej dzie l ni cy o ta kiewa lo ry daje mie sz ka ñ com mo ¿ li woœæ w!aœci we go fun kcjo no wa nia we wspó!cze s nejrze czy wi sto œci i od po wia da na ich ró ¿ no rod ne po trze by. Dziê ki temu sta ra dzie l ni casta je siê na po wrót atra kcy j na dla wy ma gaj"cych u¿yt ko w ni ków.
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10 Bo nen berg W. (2007), Mie j ska prze strzeñ kre a ty w na, Ze szy ty Na uko we Poli te ch ni ki Po zna ñ skiej,Nr 10, red. H. Za nie wska, A. Na do l ny. Wy daw ni c two Poli te ch ni ki Po zna ñ skiej, Po znañ 2007, s. 8.



! Hi sto ry cz na i kul turo twó r czaOd kry cie i do ce nie nie hi sto ry cz nych i archi tekto ni cz nych za so bów dzie l ni cy jestko nie cz ne do wy pro mo wa nia jej w œwia do mo œci mie sz ka ñ ców mia sta. Dba!oœæ o ja -koœæ wy ko na nia de ta li, u¿y te ma te ria!y i wie r ne od wzo rowy wa nie za by t ko wych ele -wa cji to ce cha de te r mi nuj"ca po prawn" rewa lo ry za cjê za bu do wy. Na le ¿y za cho wy waæ stru ktu ry, któ rych pie r wo t ne za!o¿e nia by!y gwa ran tem po pra wne go fun kcjo no wa -nia oraz wy ra sta!y z g!êbo ko uza sa d nio nych za!o¿eñ i tra dy cji, sta no wi"cych o to ¿ sa -mo œci dzie l ni cy. Wa ¿ ne jest po sza no wa nie cech chara ktery sty cz nych dla da ne goza!o¿e nia i wyse le kcjo nowa nie ich jako zbiór ele men tów zna mien nych dla opra co wy -wa nej dzie l ni cy. Akty wi za cja dzie l ni cy na stê pu je po przez wy eks pono wa nie wy so kich wa lo rów este ty cz nych ar chi te ktu ry. Dziê ki temu spa cer wzd!u¿ jej ulic sta je siê swo -ist" lekcj" hi sto rii sztu ki. Piê k no ar chi te ktu ry jest czyn ni kiem wzma gaj"cym zain -tere so wa nie dzie l nic" i mo¿e przy ci"gaæ ruch tu ry sty cz ny. Wa ¿ nym ele men tem jestkli mat mie j s ca, od na le zie nie te ma tu prze wod nie go w kon kre t nej dzie l ni cy, mog"cejbyæ im pu l sem do wy pro mo wa nia jej wœród mie sz ka ñ ców in nych dzie l nic lub tu ry -stów. Or ga ni za cja wy da rzeñ kul tu ra l nych, po dej mo wa nie ini cja ty wy ar ty sty cz nychmog" po móc w przy ci"gniê ciu in wes to rów i fun du szy do da nej dzie l ni cy.
! Eko no mi cz naFun du sze p!yn"ce z or ga ni za cji wy da rzeñ ar ty sty cz nych oraz dziê ki wzmo ¿o ne -mu ru cho wi tury sty cz ne mu mog" byæ wyko rzy sty wa ne do od na wia nia i ule p sza niaza bu do wy. Loka li zo wa nie ró ¿ no rod nych us!ug w pa r te rze, któ re prze nosz" ciê ¿arutrzy ma nia bu dyn ku, umo ¿ li wia ob ni ¿a nie czyn szu. Dziê ki temu mie sz ka nia w po -bli ¿u cen trum staj" siê do stê p ne dla sze r szej gru py u¿yt ko w ni ków, np. stu den tów, copo zy ty w nie wp!ywa na zró¿ ni co wa nie wie ko we mie sz ka ñ ców dzie l ni cy. Ko le j nymczyn ni kiem wp!ywaj"cym na aktywizacjê rejonu jest stworzenie miejsc pracy w po b li -¿u rozpatrywanej dzielnicy. 
! Komu nika cy j naNa le ¿y za pe w niæ do stêp do dzie l ni cy œro d ka mi ko mu ni ka cji mie j skiej, a ta k ¿e ro -we rem lub pie szo. Na to miast wewn"trz dzie l ni cy wska za ne jest ogra ni cze nie na tê ¿e -nia ru chu samo cho do we go i wygo spoda ro wa nie mie j s ca na dro gi ro we ro we orazpo przez se gre ga cjê ru chu ko!owe go za pe w nie nie kom fo r to wych stref pie szych. Sto -suj"c par kin gi pod zie m ne lub w zabudowie plombowej pozyskane zostaje miejsce nazieleñ i rekreacjê.
! Te ch ni cz naOd na wia nie za bu do wy i in fra stru ktu ry po win no siê od by waæ przy u¿y ciu do brych ja ko œcio wo ma te ria!ów oraz za sto so wa niu no wo cze s nych rozwi"zañ funkcjonalnych.Wszy stkie te ele men ty s" ze sob" œci œle powi"zane i s" nie od!"czny mi sk!ado wy mipro ce su rewi ta li za cji. Ich zna cze nie dla jego po wo dze nia jest ogro m ne. Istot" rewi ta li -za cji œród mie j skiej stru ktu ry jest wska za nie wi zji roz wo ju dzie l ni cy, któ ra do pro wa -dzi do jej d!ugo fa lo wej akty wi za cji. Po win na byæ ona opa r ta na wy two rze niu
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niepo wta rzal ne go kli ma tu roz pa try wane go mie j s ca, np. po przez dzia!ania na p!asz -czy Ÿ nie zwi"za nej z krea ty w no œci" m.in. ku l tur", sztuk", rze mios!em. Ce lem po win -no byæ stwo rze nie kre a ty w nej dzie l ni cy, na wzór „kre aty w ne go mia sta”11. Po le gato na od na le zie niu po ten cja!u i te ma tu cho æ by w za so bach hi sto ry cz nych i archi -tekto ni cz nych dzielnicy, zwi"zanego z ró¿nym zakresem dzia!añ, które skuteczniezaktywizuj" substancjê miejsk". Sum ma ryActivation and revitalization of public spaces and semiprivatedowntown,a s a factor improves the safety and qualityof life residentsThe aim of the ar ti c le is to ex p la in ur ban revi ta li za tion pro cess de fi ni tion, and toshow va rio us le vels of this pro cess. The re are pre sen ted some exa m p les of con ce p tu alpro jects which aim to use the so cial ac ti va tion to im pro ve sa fe ty and quality ofinhabitants life.Ke y words: revi ta li za tion, ac ti va tion, do wntown blocks.BibliografiaWy daw ni c twa zwa r te [1] Bardzi ñska- Bo nen berg T., Ten den cje kszta!to wa nia za bu do wy œród mie j skiej w pro ce -sie rewi ta li za cji, Po znañ 1998 [2] Bo nen berg W., Mie j ska prze strzeñ kre a ty w na, Ze szy ty Na uko we Poli te ch ni ki Po zna ñ -skiej, Nr 10, red. H. Za nie wska, A. Na do l ny, Po znañ 2007. [3] GTZ Ge sel l s chaft fur Te ch ni s che Zu sam me nar beit przy wspó!pra cy In sty tut fur Wo ch -nê und Um welt Da r m stadt, Pod rê cz nik rewi ta li za cji. Za sad pro ce du ry i me to dydzia!ania wspó!cze s nych pro ce sów rewi ta li za cji, Po znañ 2003. [4] Ja ki mo wicz T. (red.), Ar chi te ktu ra i Ur ba ni sty ka Po zna nia w XX wie ku, Po znañ. [5] Ja nas K., Ja r cze wski W., Wa ñ ko wicz W., Mo del rewi ta li za cji miast, Tom 10, Rewi ta li -za cja Miast Pol skich, Kra ków 2010. [6] Ja r cze wski W. (pra ca zbio ro wa pod re dakcj"), Prze strzen ne aspe kty rewi ta li za cji œród -mie œcia, blo ko wi ska, te re ny po prze mys!owe, po ko le jo we i po wo j sko we, Tom 4,Rewi ta li za cja Miast Pol skich, Kra ków 2009. [7] Ju ch no wicz S., Œró d mie œcia miast pol skich: stu dia nad ukszta!to wa niem i roz wo jemcen trów, Wroc!aw; Kra ków [etc.]: Zak!ad Na ro do wy im. Os so li ñ skich, 1971. [8] Kon dzie la H., Sta re Mia sto w Po zna niu – zni sz cze nia – od bu do wa – pro gram da l szychprac, Po znañ 1975.
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11  Bo nen berg W. (2007), Mie j ska prze strzeñ kre a ty w na, Ze szy ty Na uko we Poli te ch ni ki Po zna ñ skiej,Nr 10, red. H. Za nie wska, A. Na do l ny. Wy daw ni c two Poli te ch ni ki Po zna ñ skiej, Po znañ 2007, s. 14.



 [9] Pa z der D., Rewi ta li za cja œród mie j skich prze strze ni ku l tu ro wych jako czyn nik wzro stuatra kcy j no œci mia sta, Po znañ 2008.[10] Sku ra to wicz J., Ar chi te ktu ra Po zna nia 1890–1918, Po znañ 1991.[11] Zbo ro wski A. (pra ca zbio ro wa, red.), Demo gra fi cz ne i spo!ecz ne uwa run ko wa nia rewi -ta li za cji miast w Pol sce, Tom 5, Rewi ta li za cja Miast Pol skich, Kra ków 2009.[12] Zio bro wski Z., Ja r cze wski W. (pra ca zbio ro wa, red.), Rewi ta li za cja miast pol skich– dia g no za, Tom 8, Rewi ta li za cja Miast Pol skich, Kra ków 2010.[13] Zu ziak Z.K., Stra te gie rewi ta li za cji prze strze ni œród mie j skiej, Kra ków 1998.Ar ty ku!y pra so we[14] Ar chi te ktu ra&Bi z nes 02.2008.Wy daw ni c twa oko licz no œcio we[15] Dzie ko ñ ski O., Ba czy ñ ski K., Rewi ta li za cja miast, Po znañ 2004; Rewi ta li za cja Urba ni -sty cz na Miast Pol skich, Rola Ar chi te kta, I Miê dzy naro do wa Kon fe ren cja, Po znañ 2004.
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Maja Ski bi ñ ska

Formy mebla miejskiego w bezpoœredniejrewitalizacji przestrzeni publicznej
Me b le mie j skie mog! pe"niæ wa¿n! rolê w pro ce sie rewi ta li za cji prze strze ni mia -sta, w któ rych nie zmien nie wa ¿ ny jest aspekt spo"ecz ny i prze strzen ny. Ele men tyume b lo wa nia sta no wi! do bro pu b li cz ne, czy li s! do stê p ne i prze zna czo ne dlawszy stkich1. Zmia na zago spoda ro wa nia ukie run ko wa na na ¿y cie spo"ecz ne mia sta,mode r ni za cja lub re mont da ne go mie j s ca s! to dzia"ania, któ re mog! wspó"two rzyæudan! rewi ta li za cjê. Dzia"ania te naj czê œciej obe j muj! ta k ¿e wpro wa dze nie lub wy -mia nê ele men tów ume b lo wa nia. Ty l ko wte dy mo ¿e my mó wiæ o pra wid"owo prze bie -gaj!cym pro ce sie rewi ta li za cji, gdy jest on akce p to wa ny przez mie sz ka ñ ców, gdy s!oni w ten pro ces w"!cze ni, a jego efe kty s! de dy ko wa ne po le p sze niu ja ko œci ¿y cia lu -dzi w da nym mie j s cu, dzie l ni cy b!dŸ mie œcie2. Opra co wa nie ma cha ra kter przegl!dowy. Jego ce lem jest po ka za nie mo ¿ li we gowp"ywu ele men tów ume b lo wa nia na pro ces rewi ta li za cji prze strze ni pu b li cz nej mia sta.U¿y tko w ni cy mie j skiej prze strze ni ob cuj! z nie któ ry mi me b la mi tak bez po œred -nio, jak z ¿ad ny mi in ny mi ele men ta mi krajo bra zu mia sta. Wp"ywaj! one na u¿y t ko -wa nie, od czu wa nie i post rze ga nie mie j skie go krajo bra zu, sta no wi! pod sta wê dlaspo"ecz nych i psy chi cz nych zja wisk, któ re za chodz! miê dzy mie szka ñ ca mi mia sta3.Obe cnoœæ ele men tów ume b lo wa nia jest, w naj sze r szej ska li, ini cjo wa na przez w"adzemia sta4, w nie co wê ¿ szej przez inne in sty tu cje, ta kie jak: domy ku l tu ry, or ga ni za cje
1 Pe re i ra C.V., A po ssi b le ge ne sis for ur ban fu r ni tu re, [w:] Wa te r fornts of Art III. Pu b lic Art & Ur ban De -sign: Inter disci pli na ry and So cial Per spe c ti ves, nr 4, s. 128–131, 2003; C. Mo u g h tin, T. Oc, S. Tie s dell: Ur bande sign or na ment and de co ra tion. Ar chi tec tu ral Press 1999.2 Za rów no or ga ni za cja Pro ject for Pu b lic Spa ces jak i ame ry ka ñ ski ba dacz Wil liam Hol ly Whi tetwierdz!, i¿ mia ra su kce su da nej re a li za cji ar chi te ktu ry krajo bra zu w prze strze ni pu b li cz nej jest li cz ba od wie -dzaj!cych dane mie j s ce osób (W.H. Why te: The so cial life of small ur ban spa cer, Pro ject for Pu b lic Spa ces,New York, USA, 1980). Te wnio ski mo ¿ na te¿ od nieœæ do uda ne go pro ce su rewi ta li za cji prze strze ni pu b li cz -nej. 3 A. Wal lis: Mia sto i prze strzeñ. PWN, Wa r sza wa 1977; B. Main, G.G. Han nah: Site Fu r ni s hings: A Com -ple te Gu i de to the Plan ning, Se le c tion and Use of Lan d s ca pe Fu r ni tu re and Ame ni ties. John Wi ley & Sons,Inc.New Je r sey, Sta ny Zjed no czo ne 2010.4 A dok"ad nie przez w"aœci we wy dzia"y urzê du maj!ce moc de cy zyjn!, dorad czo- konsul ta cyjn! lub jed -no stki zarz!dzaj!ce zago spoda ro wa niem prze strze ni miast np. w Wa r sza wie Biu ro Sto"ecz ne go Kon ser wa to ra Za by t ków (w przy pa d ku te re nów ob jê tych ochron! kon se r wa torsk!); Zarz!d Dróg Mie j skich; Zarz!d Mie j -skich In wes ty cji Dro go wych; Zarz!d Te re nów Pu b li cz nych; Zarz!d Pra skich Te re nów Pu b li cz nych; Zarz!dOczy sz cza nia Mia sta; Wy dzia" In fra stru ktu ry m.st. Wa r sza wy dla Dzie l nic; Wy dzia" Ar chi te ktu ry m.st. Wa r -sza wy dla Dzie l nic; Wy dzia" Ochro ny Œro do wi ska m.st. Wa r sza wy dla Dzie l nic; Zak"ad Go spo daro wa niaNieru cho mo œcia mi etc.



po zarz!dowe, fi r my ko mer cy j ne oraz sa mych mie sz ka ñ ców. W"adze mia sta wpro wa -dzaj! sto sun ko wo jed no li te ele men ty ume b lo wa nia w prze strze ni pu b li cz nej.Dzia"aj! stru ktu ra l nie co wp"ywa na wygl!d mie j skich ulic i pla ców5, ma wpro wa dzaæporz!dek wi zu a l ny w prze strzeñ pu b liczn!. Me b le mie j skie wpro wa dza ne przezw"adze mia sta to za zwy czaj ele men ty opra co wa ne dla da ne go mia sta lub wy bra ne ele -men ty z ka ta lo gów ma"ej ar chi te ktu ry mie j skiej. Po zo sta"e jed no stki oraz oso by pry -wa t ne dzia"aj! lo ka l nie, akcen tuj!c wy bra ne mie j s ca, wpro wa dzaj!c ele men tysymboliczne lub charakterystyczne. Zarówno jeden, jak i drugi sposób dzia"aniawp"ywa na wygl!d miasta, na jego funkcjonowanie, charakter przestrzeni oraz jakoœæ¿ycia mieszkañców. Ele men ty ume b lo wa nia usy tu o wa ne na mie j skich pla cach i uli cach mog!:– za chê caæ lu dzi do prze by wa nia w mie œcie (me b le wabi!);– da waæ lu dziom mo ¿ li woœæ in te gra cji (me b le in te gruj!); – umo ¿ li wiaæ iden ty fi ka cjê z da ny mi mie j s cem (me b le iden ty fi kuj!); – wpro wa dzaæ lub pod kre œlaæ wa r to œci sym bo li cz ne (me b le wpro wa dzaj! zna cze nia);– ua tra kcy j niaæ wi dok (me b le ua tra kcy j niaj! wi dok);– wzbo ga caæ i uro z ma i caæ fun kcjo no wa nie da ne go mie j s ca (me b le wzbo ga caj! fun k -cjo no wa nie);– za pe w niaæ ko m fort prze by wa nia w mie j skiej prze strze ni (me b le za pe w niaj! ko m -fort).Po wy ¿szy po dzia" od po wia da po szcze gó l nym czê œciom pra cy (anon so wa nymœród ty tu"ami) pre zen tuj!cym dane zagadnienia.Me b le wabi!Zda niem Le o na Krie ra w pro je kto wa niu prze strze ni mia sta nad rzêdn! kwe sti!jest kre o wa nie miejsc od po wia daj!cych pra gnie niom i po trze bom lu dzi, ro zu mia -nych za rów no jako jed no stki, jak i wspól no ta6. Mie j s ca o¿y waj!, gdy s! w nich lu dzie.Me b le mie j skie mog! za chê caæ do prze by wa nia w prze strze ni pu b li cz nej. Obe cnoœæ"awek, mie j skich le ¿a ków, fo te li oraz in nych sie dzisk na uli cach i pla cach jest jedno -zna cz ne z kre o wa niem miejsc spo t kañ w mie œcie. £awki i inne sie dzi ska prze ka zuj!ko mu ni kat „to mie j s ce jest dla Cie bie”7. Ta k ¿e ele men ty ume b lo wa nia, pe"ni!ce funk -cje han d lo we lub u¿y t ko we mog! byæ pre te kstem do wyj œcia na uli cê, w tej gru piemieszcz! siê m.in. kio ski, bu d ki tele fo ni cz ne, in fo ma ty, bi le to ma ty, au to ma ty,
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5 Me b le mie j skie stru ktu ra li zacj! krajo braz mia sta, gdy¿ czê sto s! to ele men ty po wta rza l ne, dziê ki nimmo ¿e my post rze gaæ mia sto jako ca"oœæ (£. Ba dziak, Wca le nie taka ma!a, [w:] Zie leñ Mie j ska nr 56, 2011;W. Wy bie ra l ski, Ma!a ar chi te ktu ra, me b le i de tal mie j ski, za gad nie nia ko mu ni ka cji i iden ty fi ka cji wi zu a l nejjako ele ment krajo bra zu kul tu ro we go Wa r sza wy [w:] Ry l ke J. (red.), Przy ro da i mia sto, tom V. Wy daw ni c two SGGW, Wa r sza wa 2003; A. Wal lis, Mia sto i prze strzeñ. PWN, Wa r sza wa 1977). W"aœ nie dziê ki zna cz nejli cze b no œci maj! szcze gó l ne zna cze nie je œli cho dzi o este ty kê krajo bra zu mia sta, cza sem mog! byæ bar dziejznacz!ce ni¿ bu dyn ki (£. Ba dziak, Wca le nie taka ma!a [w:] Zie leñ Mie j ska nr 56, 2011, W. Szo l gi nia, Este ty -ka mia sta. Wy daw ni c two Ar ka dy, Wa r sza wa 1981).6 Krier L., Ar chi te ktu ra wspól no ty. Wy daw ni c two s"owo/ob raz te ry to ria, Gdañsk 2011.7 Main B., Han nah G.G., Site Fu r ni s hings: A Co m p le te Gu i de to the Plan ning, Se le c tion and Use of Land -sca pe Fu r ni tu re and Ame ni ties. John Wi ley & Sons, Inc. New Je r sey 2010



np. mle ko ma ty (ryc. 1). Do wyj œcia z do-mu i prze by wa nia w mie œcie za chê caj! ta k -¿e nie ty po we ele men ty ume b lo wa nia, czy -li me b le chara ktery sty cz ne, czê sto re a li zo-wa ne pod czas akcji orga ni zo wa nych przezfun da cje i sto wa rzy sze nia za j muj!ce siêprze strze ni! pu b liczn!. Do brym przyk"a -dem s! tu ele men ty ume b lo wa nia po wsta -"e dziê ki fun da cji „Bêc Zmia na” – ró ¿o weje le nie, któ re sta"y na Po wi œlu miê dzyro kiem 2004 a 2007, czy £awka Pê te l ka(zna na ta k ¿e pod nazw! "awe czka La u ryi Pe trar ki, b!dŸ "awka dla za ko cha nych)stoj!ca, w ró ¿ nych wcie le niach, w par kuprzy Pa"acu Ku l tu ry i Na uki w Wa r sza -wie. Przy i na tego typu ele men tach ume b lo wa nia chê t nie fo to gra fuj! siê za rów no tu -ry œci, jak i mie sz ka ñ cy Wa r sza wy. W Wa r sza wie dzia"a ta k ¿e Fun da cja „Na Mie j s cu”, któ ra w roku 2012 zre a li zo wa"a pro jekt Bi b lio te ka Otwa r ta. Jego naj wa¿ nie j szymele men tem by"a mo bi l na pó"ka z ksi!¿ka mi, cza sopi s ma mi i gra mi, po ja wiaj!ca siêw ró ¿ nych mie j s cach w Wa r sza wie, co mia"o za chê ciæ mie sz ka ñ ców mia sta do wyj œcia z do mu i do brej wspó l nej za ba wy. Po do b ne dzia"ania po dej mu je ta k ¿e Sto wa rzy sze -nia Na Rzecz Po pra wy Œro do wi ska Mie szka l ne go „Od blo kuj”8. Me b le mog! za chê caæ lu dzi do prze by wa nia w prze strze ni pu b li cz nej, po¿!danejest ta k ¿e, aby spo sób me b lo wa nia mie j skich ulic i pla ców umo ¿ li wia" im interakcjê.Me b le in te gruj!Me b le mie j skie, dziê ki pe"nio nym fun kcjom, mog! byæ pod staw! do po wsta wa niaró ¿ no rod nych in ter akcji spo"ecz nych, spo i wem umo ¿ li wiaj!cym spo t ka nie, pre te ks -tem do wy mia ny my œli9. Pro ces miê dzy lu dz kiej in te gra cji obe j mu je za rów no przy pad -ko we spo t ka nie i zda w kow! wy mia nê uprze j mo œci przy bi le to ma cie, jak i bu rz liw!dys ku sjê przy kon tro wer syj nym pla ka cie na s"upie og"osze nio wym. In te gra cji sprzy ja 
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Ryc. 1. Mle ko mat stoj!cy na Ur sy no wie,ini cja ty wa fi r my TOKO, pro jekt „Szan sa dlamle ka” zak"ada sprze da¿ bez po œred ni!œwie ¿e go mle ka ze spe cja l nych au to ma tówzlo kali zo wa nych w miejskiej przestrzeni

8 Mo bi l ne Mega Do ni ce po wsta"e pod czas pro je ktu „¯ó"ta Li nia”, cy klu in ter we ncji prze strzen nych,proj. Ma g da le na Wrze sieñ, Ale ksan dra Wi ktor ko „to pró ba zna le zie nia me to dy na re a li za cjê tym cza so wej,wielo wa rian to wej aran ¿a cji prze strze ni pu b li cz nej. Fo r ma i op ty ma l na wie l koœæ do ni cy po zwa laj! na ró ¿ newa rian ty aran ¿a cji, od ze sta wie nia dro b nych ro œlin po mo ¿ li woœæ wiê kszych na sa dzeñ (…) MMD wy ko rzy -sty waæ mo ¿ na do prze kszta"ceñ prze strze ni pu b li cz nych za rów no stri c te mie j skich, si l nie zur bani zo wa nych,jak rów nie¿ tych zde gra do wa nych, nie u¿yt ko wa nych. (…) Kon ce p cja MMD jest bli ska idei tzw. po cket– parks, czy li nie wie l kich – „kie szon ko wych” ogól nodo stê p nych te re nów zie le ni, rea li zo wa nych na pu s tych,nieza gospo daro wa nych dzia"kach. Fo r mu"a po cket – park po zwa la na stwo rze nie przy ja z nej prze strze ni pu b li -cz nej bez ko nie cz no œci prze pro wa dze nia skom pli ko wa nej pro ce du ry prze kszta"ceñ w ska li urba ni sty cz nej(http://www.od blo kuj.org/zl/, pa Ÿ dzie r nik 2013 r.).9 „Przed miot mo¿e sta no wiæ t"o re la cji, ale ich nie bu du je jako ta kich, jest ra czej pre te kstem, t"em, czymœ,co je u"atwia, co im sprzy ja, co je przy spie sza lub spo wa l nia…” (M. Ro si ñ ska: Prze my œleæ u¿y cie. Pro je ktan ci,przed mio ty, ¿y cie spo!ecz ne. Se ria: De sign. Wy da w ca Fun da cja No wej Ku l tu ry Bêc Zmia na, 2011, s. 111).



kon kre t ne loka li zo wa nie me b li mie j skich. Tymi za gad nie nia mi za j mo wa" siê m.in.an tro po log ku l tu ry Ed ward Hall, ana li zuj!c jak dane usy tu o wa nie "awek wp"ywa namo ¿ li woœæ in ter akcji miê dzy ob cy mi lu dŸ mi. Usta wie nie ich na prze ciw ko sie bie niesprzy ja in te gra cji siedz!cym na nich oso bom, gdy¿ bar dziej pro wo ku je do kon fron ta -cji ni¿ do przy ja cie l skiej wy mia ny zdañ. Usy tu o wa nie "awek ty"em do sie bie ta k ¿e niejest ko rzy st ne, gdy¿ trud no roz ma wiaæ nie widz!c siê. Usta wie nie "awek pro sto pa d le(lub pod k!tem) jest naj le p sze, przy ta kim usta wie niu lu dzie naj czê œciej za czy naj!roz ma wiaæ10. Pro kse mi ka, któr! za j mo wa" siê Ed ward Hall do ty czy od leg"oœci po miê -dzy po szcze gól ny mi oso ba mi, któ re wp"ywaj! na po ten cja l ne re la cje. Nawi!za niukon ta ktu z nie zna jom! osob! w mie j skiej prze strze ni sprzy ja dys tans zwa ny spo"ecz -nym, wy nosz!cy 120–360 cm. Jest to dys tans zwi!zany z kon ta ktem ofi cja l nym, w tejod leg"oœci mo ¿ na swo bod nie roz ma wiaæ, bez "atwej mo ¿ li wo œci do ty ku. W tej od -leg"oœci lu dzie czuj! siê kom fo r to wo w sy tu a cjach ofi cja l nych. Usy tu o wa nie "awekna prze ciw ko sie bie znie chê ca do kon ta ktu, gdy¿ przy za cho wa niu od po wied nich od -leg"oœci umo ¿ li wiaj!cych swo bo dê ko rzy sta nia z "awek, dys tans miê dzy nimi jest zbyt du¿y, s"ysza l noœæ nie zbyt do bra, a to nie sprzy ja nawi!zy wa niu re la cji. Sie dze nie obok sie bie na tej sa mej "awce dwóch nie znaj!cych siê osób to z ko lei z"ama nie bez pie cz ne -go dys tan su, któ re po wo du je uczu cie dys kom fo r tu, co ta k ¿e nie wp"ywa nawi!zy wa -niu re la cji. Dys tans ten (na zwa ny dys tan sem oso bi stym) sprzy ja za to roz mo wiedwóch za przy jaŸ nio nych osób, któ re usiad"y na jed nej "awce11. Prze wrotn! grê z pro k -se mik! pro wa dzi "awka re kla muj!ca Ra dio Zet, któ ra tego lata po ja wi"a siê w ró ¿ nychmie j s cach w Polsce.Po do bny mi za gad nie nia mi za j mo wa" siê uro dzo ny w Ka na dzie psy chia tra Hum -phrey Os mond, któ ry wy ró ¿ ni" dwa typy or ga ni za cji prze strze ni wp"ywaj!ce na miê -dzy lu dz kie in ter akcje. Prze strzeñ „do spo"eczn!”, któ ra "!czy lu dzi, za chê ca do roz -mo wy, jest orga ni zo wa na na pla nie okrê gu, spi ra li, prze ni kaj!cych siê li nii.Sy tu o wa nie ele men tów ume b lo wa nia zgod ne z za"o¿e nia mi prze strze ni „do spo"ecz -nej” to aran ¿o wa nie miejsc, w któ rych lu dzie s! zwró ce ni ku so bie. Prze strzeñ „od -spo"eczn!”, któ ra se pa ru je lu dzi, t"umi chêæ ko mu ni ka cji, jest orga ni zo wa na napla nie sia t ki kwa dra tów. Sy tu o wa nie ele men tów ume b lo wa nia zgod ne z za"o¿e nia miprze strze ni „od spo"ecz nej” to aran ¿o wa nie miejsc, w któ rych lu dzie s! od sie bie odi -zo lo wa ni, siedz! sami lub ple ca mi do sie bie12.Me b le iden ty fi kuj!Po czu cie iden ty fi ka cji cz"owie ka z dan! prze strze ni! mo¿e byæ jed nym ze sk"ado -wych sta no wi!cych o to ¿ sa mo œci jed no stki. Wszy stkie ota czaj!ce nas przed mio ty(wiêc ta k ¿e ele ment ume b lo wa nia mie j skie go) oraz spo sób ich u¿y wa nia pe"ni! w na -
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10 Ru mi ñ ska A., £awka od -spo!ecz na (https://si tes.go o gle.com/site/em sa so bot ka/prze strzen -publi cz na/lawka od- spole cz na – do stêp 7.01.2013), 2012 za E.T. Hall, Ukry ty wy miar. Wy daw ni c two Muza, Wa r sza wa 1997.11 Main B., Han nah G.G., Site Fu r ni s hings: A Co m p le te Gu i de to the Plan ning, Se le c tion and Use of Land -sca pe Fu r ni tu re and Ame ni ties. John Wi ley & Sons, Inc. New Je r sey 2010.12 Main B., Han nah G.G., Site Fu r ni s hings: A Co m p le te Gu i de to the Plan ning, Se le c tion and Use of Land -sca pe Fu r ni tu re and Ame ni ties. John Wi ley & Sons, Inc. New Je r sey 2010.



szym ¿y ciu fun kcjê stru ktu ra li zuj!c! co dzien noœæ13. Ele men ty ume b lo wa nia po ma -gaj! bu do waæ po czu cie iden ty fi ka cji z da nym mie j s cem lub mia stem, po zwa laj!„os wo iæ” prze strzeñ14. Wy ni kiem tego jest po dzia" miejsc na ta kie, z któ ry mi siê iden -tyfi ku je my (s! „na sze”), ta kie, któ rych nie lu bi my oraz ca"! re sztê. Mie r ni kiem iden -ty fi ka cji mo¿e byæ to, i¿ oso ba opu sz czaj!ca dane mie j s ce dok"ad nie je de fi niu je,okre œlaj!c czy jest w TYM w"aœ nie mie j s cu czy POZA tym mie j s cem15. Sama ska lame b li mie j skich, ich lu dz ki wymiar, bezpoœrednie ob co wa nie i czêsto u¿ytkowycharakter poszczególnych elementów sprzyja poczuciu identyfikacji.Przyk"adem iden ty fi ka cji z ele men tem ume b lo wa nia jest sy tu a cja, któ ra mia"amie j s ce w 2008 roku, gdy Zarz!d Te re nów Pu b li cz nych w po ro zu mie niu ze sto"ecz -nym kon ser wa to rem za by t ków chcia" prze nieœæ za by t ko wy s"up og"osze nio wy z pla cu Unii Lu be l skiej w oko li ce ho te lu Bri s tol. Oprócz var sa via ni stów gwa"to w nie za pro te -sto wa li oko li cz ni mie sz ka ñ cy. S"up do dziœ dnia stoi na pla cu Unii Lu be l skiej. Wa¿n! kwe sti!, ta k ¿e do tycz!c! iden ty fi ka cji, jest ogó l na iden ty fi ka cja zwi!zana z w"asn! lo -ka li zacj! czy li orien tacj! w mie j skiej prze strze ni. W tym przy pa d ku po mo c ne mog!byæ wsze l kie ele men ty pe"ni!ce rolê in fo r ma cyjn!, np. Mie j ski Sy stem In fo r ma cji(czym taki sy stem jest czy tel nie j szy tym le piej), w Pol sce szcze gó l nie wy ró ¿ nia siêSIM w Wa r sza wie, Gda ñ sku oraz Opo cz nie16. Po mo c ne mog! byæ ta k ¿e wsze l kie ele -men ty ume b lo wa nia wy ró ¿ niaj!ce siê ko lo rem, kszta"tem, skal!, gdy¿ sta no wi! wte dy chara ktery sty cz ne obie kty w krajo bra ziemia sta17. Dziê ki zmys"om,  mo dy fi ko -wa nym przez czyn ni ki oso bo wo œcio we,ku l tu ro we, spo"ecz ne i eko no mi cz ne, po -wsta je za pis pa miê cio wy ob ra zu mia sta,ele men tów spe cy fi cz nych i chara ktery sty -cz nych dla da nej prze strze ni. Do brymprzyk"adem jest re a li za cja wy ko na naprzez ucze st ni ków za jêæ w Domu Ku l tu ry„Do ro¿ ka r nia”. Du¿a cze r wo na "awkausta wio na nie da le ko œcie ¿ ki ro we ro wejko"o Tra sy Sie kier ko wskiej, jest pun ktemchara ktery sty cz nym, u"atwiaj!cym orien -ta cjê w te re nie oraz na daj!cym cha ra ktertej prze strze ni (ryc. 2).
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Ryc. 2. Wie l ka cze r wo na "awka stoj!ca przyTra sie Sie kier ko wskiej w Wa r sza wie, wy ko na naprzez m"od zie¿ ucze st nicz!c! w za jê ciachw Domu Ku l tu ry „Do ro¿ ka r nia”.!ród"o: opra co wa nie w"asne.
13  Ro si ñ ska M., Prze my œleæ u¿y cie. Pro je ktan ci, przed mio ty, ¿y cie spo!ecz ne. Se ria: De sign. Wy da w caFun da cja No wej Ku l tu ry Bêc Zmia na, 2011; J. Gy ur ko vich: Zna cze nie form chara ktery sty cz nych dla kszta!-to wa nia i per ce pcji prze strze ni. Wy bra ne za gad nie nia w ar chi te ktu rze i ur ba ni sty ce. Mo no gra fia. Poli te ch ni ka Kra ko wska, Kra ków 1995.14  Wal lis A., Mia sto i prze strzeñ. PWN, Wa r sza wa 1977.15  Cul len G., Ob raz mia sta. Oœro dek „Bra ma Gro dz ka – Te atr NN”, Lu b lin 2011.16  Kon kurs na naj le p szy SIM roz strzy g niê ty, [w:] Bi b lio te ka wi ze run ku mia sta czêœæ 2. Mie j ska In fo r ma -cja. Wy da w ca AMS SA, 2006, s. 113–130.17  Cul len G., Ob raz mia sta. Oœro dek „Bra ma Gro dz ka – Te atr NN”, Lu b lin, 2011; K. Wej chert, Ele men tyko m po zy cji urba ni sty cz nej. Wy daw ni c two Ar ka dy (re print), Wa r sza wa 1984.



Za rów no za by t ko wy s"up, jak i wie l ka "awka stoj!ca przy Tra sie Sie kier ko wskiejsta no wi! ta k ¿e odwo"anie do wa r to œci prze ja wiaj!cych siê w prze strze ni mia sta. Z tym za gad nie niem jest zwi!zany na stê p ny punkt do tycz!cy wpro wa dza nia lub pod kre œla -nia zna czeñ.Me b le wpro wa dzaj! lub pod kre œlaj! zna cze niaMie sz ka ñ cy mia -sta za pi suj! swoj! hi -sto riê w „ma te ria l nychar te fa ktach mia sta”18. W psy cho lo gii ar chi -te ktu ry to ¿ sa moœæmie j s ca okre œla siêjako „œwia dom! lubnie œwia dom! g"êbo-k! za le ¿ noœæ miê dzyele men ta mi, ist niej!- c! po mi mo zew nê -trz ne go bra ku po do -bie ñ stwa”19. W szer-szym ujê ciu to po"!-cze nie tra dy cji, wspó"-cze s no œci oraz po ten -cja"u da ne go mie j s ca, prze ja wiaj!ce siê w fo r mach i zna cze niach. Ele men ty ume b lo wa nia umo ¿ li wiaj! od-wo"anie do to ¿ sa mo œci mie j s ca, po ka za nie jego ge nius loci. Me bel mie j ski nawi!zuj!cydo to ¿ sa mo œci mie j s ca to taki, któ ry nawi!zuje do isto t nych wa r to œci zwi!za nych z da -nym mie j s cem20. Ten zwi!zek mo¿e prze ja wiaæ siê w fo r mie (kszta"cie, ska li, two rzy -wie, ko lo rze, de ta lu) lub fun kcji me b la. Przyk"adem me b la nawi!zuj!cego doto ¿ sa mo œci mie j s ca jest Miro"awka po œwiê co na Mi ro no wi Bia"osze wskie mu. Zo sta"aona wy ko na na z to po li, na któr! z okien swo je go mie sz ka nia przy pl. D!bro wskie gow Wa r sza wie pa trzy" pi sarz, usta wio no j! nie da le ko mie j s ca gdzie mie sz ka". Ko le j nym przyk"adem odwo"ania do wa r to œci mie j s ca s! to te my in for macyjne zlo kali zo wa ne nawa r sza w skich Sie kier kach. Na po szcze gó l nych ele men tach po ka za ne s! ar chi wa l nezdjê cia da ne go mie j s ca oraz opi sa na jest jego hi sto ria lub zwi!zana z da nym mie j s cemle gen da. Na stê p ny przyk"ad to krzes"a- po mni ki stoj!ce na pla cu Bo ha te rów Get taw Kra ko wie. Upa miê t niaj! one tra gi cz ne dzie je ¯ydów gro ma dzo nych na tym pla cu
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Ryc. 3. £awka w Ju ra cie, na pis na ta b li cz ce umie sz czo nej na opa r ciu"awki g"osi: „£awe czka szczê œli we go dzie ci ñ stwa, ofia ro wa nawspó"cze s nym dzie ciom przez po ko le nie „da w nych dzie ci Ju ra ty”wraz z ¿y cze nia mi: ra do œci w ko na rach Wie rz by – Opie kun ki.Ju ra ta 15-08-2009”!ród"o: opra co wa nie w"asne.

18  £api ñ ski J.L., Cz!owiek a prze strzeñ spo!ecz na – przyk!ado we kie run ki trans fo r ma cji, [w:] Krajo brazku l tu ro wy. Aspe kty teo re ty cz ne i meto dolo gi cz ne (red. My ga - Pi!tek U.) Ko mi sja Krajo bra zu Kul tu ro we goPol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, So s no wiec, 2005, s. 72).19  Kró li ko wski J.T., In ter pre ta cje krajo bra zów. Wy daw ni c two SGGW, Wa r sza wa 2006.20  Ste fa no wski M., To ¿ sa moœæ mie j s ca, [w:] Go Ÿ li ñ ska K. (red.), Bi b lio te ka wi ze run ku mia sta czêœæ 3.Me b le mie j skie, 2007.



pod czas li k wi da cji kra ko wskie go get ta. Osta t ni przy wo"any przyk"ad to "awka podwierzb! w Ju ra cie (ryc. 3). Sta no wi ona odwo"anie do wspo mnieñ z dzie ci ñ stwa osób,któ re przed laty bawi"y siê w ko na rach i pod ko na ra mi do rod ne go drze wa.Po wy ¿sze re a li za cje prócz wpro wa dze nia tre œci sym bo li cz nej w krajo braz mia staprzy czy niaj! siê ta k ¿e do wzbo ga ce nia i ua tra kcyj nie nia widoku.Me b le ua tra kcy j niaj! wi dokWa ¿ ny jest ko lor, kszta"t, two rzy wo, fa ktu ra, ska la me b li mie j skich. Ich do pa so -wa nie do ca"ego uk"adu kom pozy cyj ne go, bu dyn ków oraz do sie bie na wza jem. Me b lemie j skie mog! wpi sy waæ siê w cha ra kter mie j s ca, nawi!zy waæ do lo ka l nej spe cy fi ki,tra dy cji mie j s ca lub wy ró ¿ niaæ siê z oto cze nia na za sa dzie kon tra stu, sta no wi!c od rê b -ne dzie"o fo r ma l ne, nie zwi!zane z po zo sta"ymi ele men ta mi bu duj!cymi dan! prze -strzeñ. Wi told Szo l gi nia po rów nu je te ele men ty wy po sa ¿e nia do ar chi te ktu ry,po nie wa¿ tak samo jak ar chi te ktu ra kszta"tuj! one ob li cze krajo bra zu mia sta21. Me b lemie j skie s! prze ja wem wspó"cze s no œci w krajo bra zie mia sta na sku tek swo jej kró t kiej¿y wo t no œci22. Dziê ki sto sun ko wo ma"ej trwa"oœci oraz sto sun ko wo ni skim ko sztomme b le mie j skie mog! byæ wdziê cz nym ele men tem, dziê ki któ re mu mo dy fi ku je siêlub ua tra kcy j nia wygl!d da ne go mie j s ca. Oprócz wp"ywu na este ty kê krajo bra zu, me b le wspó"de te r mi nuj! spo sób fun kcjo -no wa nia po szcze gó l nych miejsc.Me b le wzbo ga caj! fun kcjo no wa nieOr ga ni za cja PPS do wo dzi: „dzia"ania s! pod sta wo wym bu du l cem mie j s ca”23. Bo -ga ty aso r ty ment me b li mie j skich mo¿e tu taj bar dzo po móc. Me b le mie j skie s! to ele -men ty bez po œred nio zwi!zane z dzia"aniem: sie dze niem, pa trze niem, czy ta niem,prze mie sz cza niem siê, etc. Pun kta mi, w któ rych mo¿e kon cen tro waæ siê zain tere so -wa nie u¿yt ko w ni ków s! np. wia ty przy stan ko we, sto li ki do gier, "awki, le ¿a ki, innesie dzi ska, s"upy og"osze nio we, in fo ma ty, au to ma ty. Chri sto p her Ale xan der za le ca ta -kie kszta"to wa nie oto cze nia wiat przy stan ko wych, aby sta no wi"y mini cen trum mie j -skie go ¿y cia24. Te wy ty cz ne wa r to od nieœæ ta k ¿e do in nych ele men tów ume b lo wa nia,pa miê taj!c o wza je mnym uzu pe"nia niu siê fun kcji po szcze gó l nych grup ele men tów
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21  Szo l gi nia W., Este ty ka mia sta. Wy daw ni c two Ar ka dy, Wa r sza wa 1981.22  Jest to „kró t ki czas ¿y cia pro du ktu”, o któ rym pi sze Wo j ciech Wy bie ra l ski (W. Wy bie ra l ski, Ma!a ar -chi te ktu ra, me b le i de tal mie j ski, za gad nie nia ko mu ni ka cji i iden ty fi ka cji wi zu a l nej jako ele ment krajo bra zukul tu ro we go Wa r sza wy, [w:] Ry l ke J. (red.), Przy ro da i mia sto, tom V, Wy daw ni c two SGGW, Wa r sza wa,2003). Wi told Szo l gi nia opi su je je jako „kon kre t ny prze jaw wspó"cze s no œci w mie œcie (…) po ma gaj!cy w po -wi!za niu po mni ków przesz"oœci ze wspó"cze s no œci!” (W. Szo l gi nia, Este ty ka mia sta. Wy daw ni c two Ar ka dy,Wa r sza wa 1981, s. 107).23  Je le ñ ski T., Ko si ñ ski W. (pra ca zbio ro wa), Jak prze two rzyæ mie j s ce. Pod rê cz nik kre o wa nia uda nychprze strze ni pu b li cz nych. Wyd. Fun da cja Par t ne r stwo dla Œro do wi ska, Kra ków 2009, s. 27.24  Chri sto p her Ale xan der za le ca ta kie loka li zo wa nie przy stan ków au to bu so wych aby two rzy"y „mi nia tu -ro we cen trum ¿y cia pub li cz ne go”. Ko rzy st ne jest aran ¿o wa nie przy stan ków wielo fun kcy j nych, oprócz fun k -cji czy sto uty li ta r nej (czy li sie dzisk, do da t ko wo in nych ele men tów np. sto ja ków ro we ro wych, ko szy na œmie -ci) do"!cze nie deko ra cy j nej (np. po je mni ki na ro œli ny) han d lo wej (np. kiosk z ga ze ta mi), czy te¿  in fo r ma-



ume b lo wa nia25. Me b le mie j skie umo ¿ li wiaj! zmien noœæ aran ¿a cji i np. uzu pe"nie nie,dope"nie nie lub wzbo ga ce nie pro gra mu. W to za gad nie nie do sko na le wpi suj! siê mo -bi l ne me b le mie j skie, umo ¿ li wiaj!ce prze pro wa dza nie mo dy fi ka cji w uk"ad zie prze -strzen nym, np. uwo l nie nie prze strze ni na po trze by ja kiejœ im pre zy kul tu ra l nej.Ko rzy st na mo¿e byæ zmia na aran ¿a cji za le ¿ na od pory roku, nad chodz!cych œwi!t lub za le ¿ nie od aktu a l nych po trzeb u¿y tko w ni ka lub jego fan ta zji26. Wa r to pa miê taæ, i¿z prze strze ni pu b li cz nej ko rzy staj! ró ¿ ne gru py spo"ecz ne27, fun kcje pe"nio ne przezele men ty me b luj!ce dan! prze strzeñ po wi nien byæ od po wie dzi! na ich po trze byi ocze ki wa nia28. Meble za pe w niaj! ko m fortJan Gehl pro po nu je – je œli chcesz w pro sty spo sób po pra wiæ ja koœæ da nej prze strze -ni – za aran ¿uj wiê cej miejsc do sie dze nia29. Mo ¿ li woœæ sie dze nia umo ¿ li wia do woln!d"ugoœæ prze by wa nia w da nym mie j s cu oraz daje mo ¿ li woœæ po dej mo wa nia ró ¿ no -rod nych akty w no œci w prze strze ni pu b li cz nej30. Dla te go dla u¿yt ko w ni ków bar dzowa ¿ na jest swo bo da do tycz!ca wy bo ru miejsc do sie dze nia31, za rów no je œli cho dzio ro dzaj sie dzi ska, jak i jego lo ka li za cjê. Ce chy op ty ma l nych miejsc do lo ka li za cji sie -dzisk opi su je Chri sto p her Ale xan der w ksi!¿ce „Jê zyk wzo r ców”. £awki po win ny byæ zwró co ne w stro nê prze chod niów. W ch"od nie jszym kli ma cie wa r to pa miê taæo os"oniê ciu od stro ny, z któ rej czê sto wiej! zi m ne wia try oraz o zo rien to wa niu "awki„twarz!” na po"ud nie, gdy¿ dziê ki temu bê dzie le piej nas"one cz nio na. W ciep"ymkli ma cie na le ¿y za pe w niæ os"onê przed s"oñ cem oraz zwró ciæ "awkê w stro nê le t niejbry zy32. Wa r to braæ ta k ¿e pod uwa gê wi do ki, za pa chy i dŸwiê ki, któ re mog"yby sta no -wiæ dys ko m fort dla u¿y tko w ni ka33. Te o ria Ap p le to na „wido k - s chron” (pro spect–re fu ge the o ry) jest isto t na przy wy bo rze lo ka li za cji dla "awek i in nych sie dzisk. Jay Ap p le ton
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cy j nej (np. ta b li ca og"osze nio wa). W"aœci wym kro kiem jest sy tu o wa nie przy stan ków w s!sie dztwie obie któwsku piaj!cych prze chod niów np. pla ce, skwe ry, skle py, bu dyn ki u¿y te cz no œci pu b li cz nej, mie j skie to a le ty etc.(Ch. Ale xan der, Jê zyk wzo r ców. Mia sta, bu dyn ki, kon stru k cja. Gda ñ skie Wy daw ni c two Psy cho logi cz ne,Gdañsk 2008).25  Wal lis A., So cjo lo gia i kszta!to wa nie prze strze ni. PIW, Wa r sza wa 1971.26  Wal lis A., So cjo lo gia prze strze ni. Nie za le ¿ na Ofi cy na Wy da w ni cza, Wa r sza wa 1990.27  Cze go in ne go od prze strze ni pu b li cz nej ocze kuj! ro dzi ce z dzie æ mi, na sto la t ki, oso by sta r sze, czy pra -co w ni cy po bli skie go biu ra. Mniej isto t ne w Pol sce bêd! kwe stie ku l tu ro we zwi!zane z na ro do wo œci! b!dŸgrup! et niczn!, do któ rej na le¿! u¿y tko w ni cy prze strze ni pu b li cz nej.28  Main B., Han nah G.G., Site Fu r ni s hings: A Co m p le te Gu i de to the Plan ning, Se le c tion and Use of Land -sca pe Fu r ni tu re and Ame ni ties. John Wi ley & Sons, Inc. New Je r sey 2010.29  Gehl J., ¯ycie miê dzy bu dyn ka mi. Wy daw ni c two RAM, Wa r sza wa 2010.30  „Ist nie nie do brych mo ¿ li wo œci sie dze nia to ru je dro gê li cz nym ro dza jom akty w no œci, któ re s! pier -wszo rzêd ny mi atra kcja mi w prze strze niach pu b li cz nych: je dze nia, czy ta nia, spa nia, ro bó tek rê cz nych, gryw sza chy, opa la nia siê, ogl!da nia in nych lu dzi, roz ma wia nia i tak da lej.” (J. Gehl, ¯ycie miê dzy bu dyn ka mi.Wy daw ni c two RAM, Wa r sza wa 2010, s. 155).31  Je le ñ ski T., Ko si ñ ski W. (pra ca zbio ro wa), Jak prze two rzyæ mie j s ce. Pod rê cz nik kre o wa nia uda nychprze strze ni pu b li cz nych. Wyd. Fun da cja Par t ne r stwo dla Œro do wi ska, Kra ków 2009.32  Ale xan der Ch., Jê zyk wzo r ców. Mia sta, bu dyn ki, kon stru k cja. Gda ñ skie Wy daw ni c two Psy cho logi cz -ne, Gdañsk, 2008.33  Main B., Han nah G.G., Site Fu r ni s hings: A Co m p le te Gu i de to the Plan ning, Se le c tion and Use of Lan -d s ca pe Fu r ni tu re and Ame ni ties. John Wi ley & Sons, Inc.New Je r sey, 2010.



opie raj!c siê na ba da niach psy cho lo gii ewo lu cy j nej do szed" do wnio sku, ¿e cz"owiekczu je siê kom fo r to wo w mie j s cach zlo kali zo wa nych na ob rze ¿ach da nej prze strze ni,z któ rych ma do bry wi dok na oko li cê (pre fe ro wa ny jest wi dok sze r szy ni¿ g"êb szy),a za ple ca mi ma os"onê czy li ja kiœ wy ¿szy obiekt, np. drze wo, gru pê krze wów, mur.Cz"owiek woli mieæ coœ nad g"ow!, gdy¿ taka lo ka li za cja przy wo dzi na myœl bez -pieczn! pie cza rê, czy li bê dzie pre fe ro wa" ta kie mie j s ce, w któ rym ma nad sob! da szeklub ko ro nê drze wa, ni¿ ta kie w któ rym nad nim jest ty l ko nie bo34. Derk de Jon ge opi -su je po do b ne zja wi sko, któ re na zy wa „efe ktem kra wê dzi”. Lu dzie w pie r wszej ko le j -no œci za j muj! ob rze ¿a, skra je da ne go mie j s ca. W mie œcie bêd! to ob rze ¿a pla cu czyuli cy, wsze l kie mie j s ca zna j duj!ce siê bli sko gra nic da ne go mie j s ca35. Taka lo ka li za cja daje naj le p sze wa run ki do ob se r wa cji i bez pie cz ne go fun kcjo no wa nia w da nej prze -strze ni36. Ed ward T. Hall do da t ko wo t"uma czy taki wy bór, usy tu o wa nie na ob rze ¿ach da nej prze strze ni, mo ¿ li wo œci! utrzy ma nia kom for to we go dys tan su wzglê dem in -nych osób37. Pod su mo wa nieWa r to do ce niæ me b le mie j skie jako ele men ty, któ ra cho cia¿ ma"e, mog! w isto t nyspo sób wp"ywaæ na prze ja wy ¿y cia w mie œcie. Mog! one przy ci!gaæ lu dzi, u"atwiaæ in -te gra cjê z in ny mi u¿yt kow ni ka mi prze strze ni mia sta. Mog! bu do waæ ich po czu cieiden ty fi ka cji z da nym mie j s cem, czy niæ prze strzeñ bar dziej este tyczn!, fun kcjo naln!, ko m fo r tow!. Mog! bu do waæ wa r stwê zna cze niow! po przez nawi!za nia do isto t nychwa r to œci prze ja wiaj!cych siê w da nym mie j s cu. Bill Main i Gail Gre et Han nahw ksi!¿ce „Site Fu r ni s hings: A Co m p le te Gu i de to the Plan ning, Se le c tion and Use of Lan d -s ca pe Fu r ni tu re and Ame ni ties” pod kre œlaj! zna cze nie wy ty cz nych w pro ce sie wy bo ruele men tów umeblowania i ich lokalizacji w projektowanej przestrzeni. Zalecaj!odpowiedzieæ na nastêpuj!ce pytania: – kto bê dzie ko rzy sta" z da nej prze strze ni? – co te oso by bêd! chcia"y ro biæ w tym mie j s cu?– kie dy bêd! ko rzy staæ, czy spo sób ko rzy sta nia zmie ni siê za le ¿ nie od pory rokui dnia tygo dnia?– gdzie bêd! chcie li prze by waæ, czy w da nym mie j s cu jest coœ co szcze gó l nie przy -ci!ga, np. atra kcy j ny wi dok, cie ka wa fun k cja lub coœ co znie chê ca – si l ny zi m nywiatr, nie przy je m ny za pach?38
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34  Ap p le ton J., The ex pe rien ce of lan d s ca pe. John Wi ley and Sons, Lon don, 1975.35  Gehl J., ¯ycie miê dzy bu dyn ka mi. Wy daw ni c two RAM, Wa r sza wa, 2010.36  Lu dzie lubi! ob se r wo waæ sa me mu nie bêd!c wi dzia ny mi st!d po pu la r noœæ ka wia r nia nych ogró d ków,"awek pod drze wa mi, pod cie ni w krajo bra zie mia sta Jan Ghel przed usy tu o wa niem sie dzisk za le ca wy ko na nieana li zy prze strzen nej i fun kcjo na l nej. Najko rzyst nie j sze s! ta kie lo ka li za cje, któ re za pe w niaj! in tym noœæi bez pie cze ñ stwo oraz do bry mi kro kli mat czy li wsze l ki ni sze, na ro ¿ ni ki, prze strze nie wy dzie lo ne z wiê kszejca"oœci np. mur ka mi, ro œlin no œci! (Gehl 2009).37  Hall E.T., Ukry ty wy miar. Wy daw ni c two Muza, Wa r sza wa, 1997.38  Main B., Han nah G.G., Site Fu r ni s hings: A Co m p le te Gu i de to the Plan ning, Se le c tion and Use of Lan -d s ca pe Fu r ni tu re and Ame ni ties. John Wi ley & Sons, Inc.New Je r sey, 2010.



Wa r to po my œleæ ta k ¿e o wa r to œciach poza mate ria l nych, kwe stii iden ty fi ka cji orazin te gra cji u¿yt ko w ni ków. Od po wie dzi na po wy ¿sze py ta nia po zwo li do pa so waæ ume -b lo wa nie do po trzeb i ocze ki wañ u¿yt ko w ni ków oraz po tencja"u mie j s ca. Dziê ki temu me b le mie j skie mog! wp"ywaæ na o¿y wie nie prze strze nimia sta, wspó"two rzyæ uda ny pro ces rewi ta li za cji. Tak, aby tra we stuj!c s"owa Lo i saKa h na, ma"y ch"opiec i ma"a dzie w czyn ka mo gli zo ba czyæ w mie œcie coœ, co pod po -wie im, co chcie li by ro biæ przez ca"e ¿y cie”39. Sum ma ryForms of urban furniture in the immediate revitalizationof public spaceThis is the re view ar ti c le. It pre sents the po ssi b le im pact of stre et fu r ni s hing onpu b lic spa ce revi ta li za tion pro cess. Ur ban fu r ni tu re lo ca ted on the city’s stre ets andsqu a res can: en co u ra ge pe o p le to do time in the pu b lic spa ce, ena b le them to in te gra te with ot her, iden ti fy them with the pla ce, in tro du ce or ac cen tu a te the sym bo lic va lueof the spa ce, im pro ve the view, di ve r si fy the fun c tion of the pla ce, pro vi de the co m fort of be ing in ur ban spa ce.Ke y words: urban fu r ni tu re, pu b lic spa ce, lan d s ca pe ar chi tec tu re, city lan d s ca pe,revi ta li za tion. BibliografiaWy daw ni c twa zwa r te [1] Ale xan der Ch., Jê zyk wzo r ców. Mia sta, bu dyn ki, kon stru k cja. Gda ñ skie Wy daw ni c twoPsy cho logi cz ne, Gdañsk 2008. [2] Ap p le ton J., The ex pe rien ce of lan d s ca pe. John Wi ley and Sons, Lon don 1975. [3] Cul len G., Ob raz mia sta. Oœro dek „Bra ma Gro dz ka – Te atr NN”, Lu b lin 2011. [4] Gehl J., ¯ycie miê dzy bu dyn ka mi. Wy daw ni c two RAM, Wa r sza wa 2010. [5] Hall E.T., Ukry ty wy miar. Wy daw ni c two Muza, Wa r sza wa 1997.
 [6] Gy ur ko vich J., Zna cze nie form chara ktery sty cz nych dla kszta!to wa nia i per ce pcji prze -strze ni. Wy bra ne za gad nie nia w ar chi te ktu rze i ur ba ni sty ce. Mo no gra fia. Poli te ch ni kaKra ko wska, Kra ków 1995. [7] Je le ñ ski T., Ko si ñ ski W. (pra ca zbio ro wa), Jak prze two rzyæ mie j s ce. Pod rê cz nik kre o -wa nia uda nych prze strze ni pu b li cz nych. Wyd. Fun da cja Par t ne r stwo dla Œro do wi ska,Kra ków, 2009. [8] Krier L., Ar chi te ktu ra wspól no ty. Wy daw ni c two S"owo/Ob raz Te ry to ria, Gdañsk, 2011.
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39  W ory gi na le „mia sto to jest ta kie mie j s ce, gdzie ma"y ch"opiec mo¿e zo ba czyæ coœ, co mu po wie cochcia"by ro biæ przez ca"e ¿y cie” Ch. Nor berg - S chulz: By cie, Prze strzeñ i Ar chi te ktu ra. Wy daw ni c two Mu ra -tor, Wa r sza wa, 2000.



 [9] Kró li ko wski J.T., In ter pre ta cje krajo bra zów, Wy daw ni c two SGGW, Wa r sza wa2006.[10] Main B., Han nah G.G., Site Fu r ni s hings: A Co m p le te Gu i de to the Plan ning, Se le c tionand Use of Lan d s ca pe Fu r ni tu re and Ame ni ties. John Wi ley & Sons, Inc. New Je r sey2010.[11] Main B., Han nah G.G., Site Fu r ni s hings: A Co m p le te Gu i de to the Plan ning, Se le c tionand Use of Lan d s ca pe Fu r ni tu re and Ame ni ties. John Wi ley & Sons, Inc. New Je r sey,Sta ny Zjed no czo ne 2010.[12] Mo u g h tin C., Tie s dell T.Oc.,S., Ur ban de sign or na ment and de co ra tion. Ar chi tec tu ralPress, 1999.[13] Nor berg - S chulz Ch., By cie, Prze strzeñ i Ar chi te ktu ra. Wy daw ni c two Mu ra tor, Wa r sza -wa 2000.[14] Ro si ñ ska M., Prze my œleæ u¿y cie. Pro je ktan ci, przed mio ty, ¿y cie spo!ecz ne. Se ria: De -sign. Wy da w ca Fun da cja No wej Ku l tu ry Bêc Zmia na, 2011.[15] Szo l gi nia W., Este ty ka mia sta. Wy daw ni c two Ar ka dy, Wa r sza wa 1981.[16] Wal lis A., So cjo lo gia i kszta!to wa nie prze strze ni. PIW, Wa r sza wa 1971.[17] Wal lis A., Mia sto i prze strzeñ. PWN, Wa r sza wa 1977.[18] Wal lis A., So cjo lo gia prze strze ni. Nie za le ¿ na Ofi cy na Wy da w ni cza, Wa r sza wa1990.[19] Wej chert K., Ele men ty ko m po zy cji urba ni sty cz nej. Wyd. Ar ka dy (re print), Wa r sza wa1984.[20] Why te W.H., The so cial life of small ur ban spa cer. Pro ject for Pu b lic Spa ces, New York, USA 1980. Ar ty ku!y pra so we[21] Ba dziak £., Wca le nie taka ma!a, [w:] Zie leñ Mie j ska nr 56, 2011.[22] Cre us M., Spa ce Q., Fu r ni tu re and Ur ban Ele ments, [w:] Ele men tos Ur ba nos/ Ur banele ments, 4th ed. (ed. J. Ma Ser ra, J.T. Go mi la), Ba r ce lo na, Hi sz pa nia 2000.[23] Kon kurs na naj le p szy SIM roz strzy g niê ty [w:] Bi b lio te ka wi ze run ku mia sta czêœæ 2.Mie j ska In fo r ma cja. Wy da w ca AMS SA, 2006, s. 113–130.[24] £api ñ ski J.L., Cz!owiek a prze strzeñ spo!ecz na – przyk!ado we kie run ki trans fo r ma cji,[w:] Krajo braz ku l tu ro wy. Aspe kty teo re ty cz ne i meto dolo gi cz ne (red. My ga - Pi!tek U.)Ko mi sja Krajo bra zu Kul tu ro we go Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, So s no wiec 2005, s. 66–76.[25] Pe re i ra C.V., A po ssi b le ge ne sis for ur ban fu r ni tu re, [w:] Wa te r fornts of Art III . Pu b lic Art & Ur ban De sign: Inter disci pli na ry and So cial Per spe c ti ves, nr 4, 2003, s. 128–131.[26] Ru mi ñ ska A., £awka od -spo!ecz na (https://si tes.go o gle.com/site/em sa so bot ka/ prze -strzen -publi cz na/lawka od- spole cz na – data do stê pu 7.01.2013 r.), 2012.[27] Ste fa no wski M., To ¿ sa moœæ mie j s ca [w:] Go Ÿ li ñ ska K. (red.), Bi b lio te ka wi ze run ku mia -sta czêœæ 3. Me b le mie j skie, 2007.[28] Wy bie ra l ski W., Ma!a ar chi te ktu ra, me b le i de tal mie j ski, za gad nie nia ko mu ni ka cjii iden ty fi ka cji wi zu a l nej jako ele ment krajo bra zu kul tu ro we go Wa r sza wy, [w:] Ry l ke J.(red.), Przy ro da i mia sto, tom V. Wy daw ni c two SGGW, Wa r sza wa 2003.
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Osad ni c two i stru ktu ra mia sta





Mi cha! Skro bot

Rewitalizacja osadnictwa w procesie rozwojumiasta
Pro ces mia sto twó r czy we wspó!cze s nej Eu ro pie jest prze de wszy stkim re wi ta li -zacj" osad ni c twa. W wie lo œci form spo so bów za mie szki wa nia wy stê puj"cych na prze -strze ni wie ków mo ¿e my zaob se r wo waæ con ti nu um roz wo ju osad ni c twa. Tê ci"g!oœætwo rzy ¿y cie, prze ka zy wa nie wie dzy i do œwia d czeñ zwi"za nych z roz wo jem cy wi li za -cji. W wie ku XXI zmien na de mo gra fia i roz wój cywi liza cy j ny wy zna czy!y nowe celedla mie sz ka ñ ców glo bu. Wpro wa dza na za sa da zrów nowa ¿o ne go roz wo ju od no si siê za -rów no do kre o wa nia prze strze ni wokó! nas jak i spo so bu jej wyko rzy sty wa nia i u¿y t -ko wa nia. Rewi ta li za cjê mo ¿ na uj"æ jako d"¿e nie do zrów nowa ¿o ne go roz wo ju uw z -glêd niaj"cego wie lop!asz czy z no woœæ na sze go ¿y cia. Dla te go me to dy sto so wa new pro ce sie rewi ta li za cji ma!ych prze strze ni zur bani zo wa nych mo ¿ na u¿y waæ w ska liosa dy i mia sta, aby roz wi"zy waæ pro ble my i trud no œci roz wo jo we ty ch ¿e jed no stek.W przy pa d ku rewi ta li za cji w mi kro ska li mo ¿e my wy ró ¿ niæ trzy g!ówne stru ktu ryi po la dzia!ania. Za czy naj"c od mie j s ca czy li stru ktu ry prze strzen nej, w któ rej wy twa -rzaj" siê stru ktu ry spo!ecz ne, two rzo ne przez mie sz ka ñ ców, któ rzy z ko lei ge ne ruj"i bu duj" stru ktu rê go spo darcz". Ta kim ze spo!em po!"czo nych stru ktur i pól jest mia -sto wraz z jego mie szka ñ ca mi. Musi ono do sto so wy waæ siê do aktu a l nych po trzeb,ocze ki wañ i ewo lu o waæ, jak rów nie¿ wy ko rzy sty waæ po ten cja! mie j s ca i lu dz kie umie -jê t no œci. W tra kcie fun kcjo no wa nia i roz wo ju miast, wpro wa dzaj"c cy kli cz ne pro ce syrewi tali zacy j ne, mo ¿ na zre du ko waæ ne ga ty w ne tren dy demo gra fi cz ne, urba ni sty cz nei spo!ecz ne, co z pe w no œci" wp!ynie bez po œred nio na ja koœæ ¿y cia.Dziejowe doœwiadczeniaNa te re nach Eu ro py, gdzie osad ni c two ma swoj" wie lo wie kow" ci"g!oœæ hi sto -ryczn", do cza su re wo lu cji prze mys!owej mia sta ce cho wa! wzglêd nie zrów no wa ¿o nyroz wój. Po le ga! on na ra cjo na l nym spo so bie my œle nia w wy bo rze mie j s ca pod osad ni -c two i jego zago spoda ro wa nie. Naj wa¿ nie j szym czyn ni kiem by!o po!o¿e nie osa dy,jego do stê p noœæ do wody, ko mu ni ka cji z in ny mi osa da mi, szy b kiej ko mu ni ka cjiwewn"trz oraz mo ¿ li wo œci ob ron nej mia sta1. Do stêp do wody mia! zna cze nie jakoŸród!o po ¿y wie nia, stwa rza! mo ¿ li wo œci komu nika cy j ne oraz trans po rtu ma te ria!ów,by! ba rier" dla na je Ÿ dŸ ców, a w przy pa d ku wód œródl"do wych Ÿród!em do na wad nia -
1 Krier L., Ar chi tec tu re of com mu ni ty. Iland Press, Wa s hin g ton 2009.



nia upraw i u¿y Ÿ nia nia gleb2. W XIX wie ku w roz wo ju miast zacz"! do mi no waæaspekt ko niun ktu ral ny, kie dy to dy na mi cz ny roz wój tech nolo gi cz ny i prze mys!owywy ma ga! mi gra cji du ¿ej li cz by mie sz ka ñ ców do fa bryk, gdzie roz wi ja!o siê dy na mi cz -nie osad ni c two. Jak wska zu je do œwia d cze nie na stê p ne go stu le cia szy b ki wzrost demo -gra fi cz ny, zmien ne tren dy go spo da r cze i po li ty cz ne za bu rzy!y zrów no wa ¿o ny roz wójmiast. Miê dzy in ny mi na stê po wa!o prze lud nia nie siê miast ofe ruj"cych nowe mo ¿ li -wo œci i wy lud nia nie siê tych, gdzie go spo dar ka opie ra!a siê na w"skiej, upa daj"cejspecjalizacji.Obe c nie mo ¿ na zaob se r wo waæ ig no ro wa nie pie r wo t nych wa r to œci, któ ry mi kie ro -wa li siê pie r wsi osad ni cy, gdy¿ te ch no lo gia po zwa la na re a li za cjê najod wa¿ nie j szychpro je któw w skra j nie trud nych wa run kach. W Ho lan dii osu sza siê mo rze wy dzie raj"c mu nowe te re ny in wes tycy j ne, w Al pach bu du je siê au to stra dy prze chodz"ce przezgóry, w Emi ra tach Ara b skich bu du je siê mia sta na pu sty ni, a pro je kty p!ywaj"cychmiast nie s" ju¿ tak abs tra kcy j ne. Ba da nia ko s mi cz ne wska zuj", i¿ jest wiele planetmaj"cych warunki zbli¿one do Ziemi na tyle by planowaæ tam osadnictwo.Za mie szki wa nie dzi siajNowe te ch no lo gie uspra w niaj" ¿y cie w mia stach. Jed nak bez za spo ko je nia pod sta -wo wych po trzeb mie j s ca do ¿y cia, w któ rym bê dzie my siê czuæ do brze, mo ¿ na za po m -nieæ o ko s mi cz nych eks pe ry men tach.St"d po wrót do idei zrów nowa ¿o ne go roz wo ju miast, któ ry w dzi sie j szym ujê ciujest w!aœci wym go spo daro wa niem do stê p ny mi za so ba mi aby za cho waæ od po wied niere la cje po miê dzy œro do wi skiem i go spo dark" cz!owie ka oraz aby uzyskaæ optymaln"jakoœæ ¿ycia.W Euro pie ko rzy sta my z bo ga te go dzie dzi c twa kul tu ro we go. To dzie dzi c two sta -no wi" rów nie¿ wsie i mia sta maj"ce swoj" hi sto riê, tra dy cjê i ci"g!oœæ roz wo jow", odktó rej nie mo ¿e my siê od ci naæ, gdy¿ jest ona czê œci" na sze go ¿y cia3. Wspó!cze s ny roz -wój osad ni c twa jest ni czym in nym jak re wi ta li zacj". S" to ta kie prze kszta!ce nia wpro -wa dza ne w stru ktu rze osad ni czej, któ re pe!niej za spo koj" wspó!cze s ne po trze bygo spo da r cze i spo!ecz ne. Ta kie prze kszta!ce nia za chodz" sa mo ist nie w mia stach czê -sto na za sa dach na uki, czê œciej na pró bach i b!êdach. Na sze wspó!cze s ne do œwia d cze -nia i ba da nia na uko we po zwa laj" za pro gra mo waæ ta kie prze kszta!ce nia miast, abyko rzy staæ z obe c nie fun kcjo nuj"cych, naj le p szych wzo r ców miast opa r tych na dzie -dzi c twie ku l tu ro wym – re tro po lis, tra dy cy j nych miast ku l tu ry eu ro pe j skiej – eu ro po -lis, no wo cze s nych roz wi"zañ opa r tych na zdo by czach na uki i te ch ni ki – neo po lis oraz 
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2  La bu da G., Rze ki w dzie jach na ro dów, [w:] Rze ki – kultura- cywiliza cja-hi sto ria, Tom 1, „Œl!sk” Wy -daw ni c two Na uko we, Ka to wi ce 2002.3  Nowa Ka r ta Ate ñ ska – W 1985 r. Eu ro pe j ska Rada Ur ba ni stów przy jê"a tzw. Now! Ka r tê Ateñsk!.Mia" to byæ nowy pro gram roz wo ju miast, od chodz!cy od do ktry ny mode rni sty cz nej wy ra ¿o nej w Ka r cieAte ñ skiej z 1933 r. Ten nowy do ku ment z za"o¿e nia mia" pod le gaæ okre so wym re cen zjom. Osta t nia zo sta"ado ko na na w 2003 r. i jest prób! zde fi nio wa nia wi zji mia sta XXI wie ku. www.na sza prze strzeñ.pl.



glo ba l nych w swo im cha ra kte rze miast – me tro po lis4. Re wi ta li zuj"c mia sta na le ¿ymieæ œwia do moœæ, i¿ zmia ny za chodz" w nich bar dzo szy b ko i na le ¿y uczyæ siê i szy b -ko re a go waæ w tra kcie procesu rozwojowego.Iden ty fi ka cja wa r to œci w prze strze niZa czy naj"c pro gra mo wa nie pro ce sów rewi ta li za cji na le ¿y zacz"æ od mie j s ca i iden -ty fi ka cji wa r to œci krajo bra zu da nej jed no stki osad ni czej i te re nów oka laj"cych.W roz po z na niu wa r to œci bar dzo po mo c na mo¿e byæ me to da feno me no lo gii5 Chri stia -na Norbe rga-S chu l za po le gaj"ca na opi sa niu sprzê ¿o nych ze sob" ka te go rii. Pie r wszaka te go ria opi suj"ca „isto tê rze czy” po ka zu je jaki jest bu du lec, ma te ria! i two rzy wo ja -kim ope ru je na tu ra. Dru ga ka te go ria od nosz"ca siê do „porz"dku” opi su je roz mie sz -cze nie ele men tów w prze strze ni ich wza jemn" re la cjê i ko m po zy cjê. W krajo bra ziewy stê pu je pe wien „rytm”, któ ry jest zwi"zany z ry t mem ro cz nym i do bo wym. Torów nie¿ rytm ¿y cia lu dzi i zwierz"t, a na wet rytm we ge ta cji ro œlin. Ko le j na ka te go riawp!ywa na od biór rze czy wi sto œci, gdy¿ „œwiat!o” i jego zmien noœæ w za le ¿ no œci odpory dnia, po go dy i pory roku zmie nia su bie kty w ne post rze ga nie prze strze ni. Wszy -stkie ka te go rie po czê œci sk!adaj" siê na „cha ra kter mie j s ca”, któ ry jest ka te go ri" i jed -no cze œ nie wa r to œci" da ne go mie j s ca6.Wnê trza tworz" mie j s ca, któ re maj" w so bie sze reg zna czeñ i wa r to œci pod le -gaj"cych rein ter pre ta cji. Wa r to œci za by t ko we – mog" po sia daæ po je dyn cze obiektylub ca!e zespo!y. Wa r to œci sa kra l ne – tworz" mie j s ca, w któ rych do zna je my po czu cie œwiê to œci. War -to œci sym bo li cz ne – i sym bo le wy twa rza ne przez ku l tu rê, po sia daj" zbiór zna czeñ taksamo post rze ga nych przez spo!ecz noœæ w ró ¿ nej ska li, od lo ka l nej po miê dzy na ro -dow". Wa r to œci hi sto ry cz ne – jako wy nik krajo bra zu kul tu ro we go od nosz" siê za rów -no do da w no œci, no wo œci i przysz!oœci, i uja w nia ne s" w au ten ty cz nej sub stan cjiza by t ku. Wa r to œci este ty cz ne – wy ra ¿a ne s" po przez piê k no bêd"ce jed nak post rze ga -niem indy widu a l nym i su bie kty w nym. Wa r to œci ar ty sty cz ne – na da ne przez kon kre t -ne go twó r cê – spe!niaj" za!o¿e nia ar ty sty i s" in ter pre towa ne kon kre t nym sty lem lubna wa r stwieñ sty li sty cz nych7. Feno me no lo gia jest wyj œciow" me tod" do szcze gó!owejana li zy krajo bra zu i od na le zie nia wa r to œci. 
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4  Pa sz ko wski Z., Mia sto Ide a l ne w per spe kty wie eu ro pe j skiej i jego zwi!zki z ur ba ni styk! wspó"czesn!.Uni ve r si tas, Kra ków 2011.5  Feno me no lo gia [gr. pha i nó me non ‘zjawisko’, ló gos ‘s"owo’, ‘nauka’], fi loz.; w fi lo zo fii te r min oz na -czaj!cy: 1) na ukê o zja wi skach da nych w do œwia d cze niu, a szcze gó l nie sta no wi!cych jego fun da ment; 2) na -ukê o zja wi skach w fi lo zo fii I. Kan ta; prze ciw ie ñ stwo „rze czy sa mej w so bie”; 3) u G.W.F. He gla – na ukêo fa zach roz wo jo wych du cha od pro ste go po zna nia zmys"owych da nych do wie dzy ab so lu t nej; Feno me no lo -gia du cha; 4) wg E. Hus se r la — pod sta wow! na ukê fi lo zo ficzn! spe"niaj!c! fun kcje i za da nia „fi lo zo fii pie r w -szej”, ba daj!c! isto ty fe no me nów jako bez po œred nie dane czy stej œwia do mo œci; 5) me to dê sto so wan! przezE. Hus se r la do opi su isto ty zja wisk; od gry wa wa¿n! rolê w wie lu na ukach huma ni sty cz nych; 6) wspó"cze s nykie ru nek filo zo fi cz ny za"o¿o ny przez E. Hus se r la. En cy klo pe dia PWN, www.en cy klo pe dia.pwn.pl.6  Nor berg - S chulz Ch., Ge nius Loci, To wards a Phe nome no lo gy of Ar chi tec tu re Riz zo li, New York 1980.7  Kró li ko wski J.T., In ter pre ta cje Krajo bra zu, Wy daw ni c two SGGW, Wa r sza wa 2006.



W celu usz cze gó!owie nia wa r to œci kom pozy cy j nych mo ¿ na pos!u¿yæ siê me tod"ko m po zy cji urba ni sty cz nej, wy od rê b niaj"c wsze l kie za le ¿ no œci po miê dzy ele men ta -mi mia sta i jego oto cze niem. Jed no stka osad ni cza sk!ada siê z wnêtrz krajo bra zo -wych, urba ni sty cz nych, archi tekto ni cz nych lub z!o¿o nych. W tych wnê trzachwyod rê b nie nie ele men tów ku ba tu ro wych, p!asz czy z no wych, li nio wych i pun kto -wych po zwa la na ziden tyfi ko wa nie po zy ty w nych b"dŸ ne ga ty w nych zja wisk w krajo -bra zie mia sta. S" to otwa r cia i za mkniê cia wi do ko we, zja wi sko pro wa dze nia wzro kupo przez ele men ty p!asz czy z no we i li nio we, za trzy ma nia po przez ele men ty ku ba tu ro -we, two rze nie siê miejsc chara ktery sty cz nych do mi nant czy zna ków szcze gó l nych8.Im bar dziej pe!ne jest roz po zna nie wa r to œci, tym bar dziej po zwa la na ho li sty cz nespo j rze nie na z!o¿o noœæ i wielo wa r stwo woœæ prze strze ni mia sta, a ana li zy mog" do -pro wa dziæ do wnio sków wy!aniaj"cych ob sza ry i ele men ty w stru ktu rze mia sta, któ rewy ma gaj" rewi ta li za cji.Iden ty fi ka cja wa r to œci w mie sz ka ñ cachNaj wa¿ niej szy mi wa r to œcia mi w pro ce sie rewi ta li za cji s" wa r to œci spo!ecz ne. Od -nosz" siê one za rów no do prze strze ni, jak i kon ta któw miê dzy lu dz kich. Mia sto jestmie j s cem, w któ rym wy twa rzaj" siê re la cje spo!ecz ne. Za cho wa nia spo!ecz ne wy ma -gaj" obe cno œci in nych lu dzi. S" to po wi ta nia, roz mo wy, za ba wy dzie ci, ale i rów nie¿przygl"da nie i przys!uchi wa nie siê in nym lu dziom. Wszy stkie te czyn no œci za chodz"spon ta ni cz nie i s" wy ni kiem jed no czes ne go prze by wa nia w jed nym mie j s cu wie luu¿yt ko w ni ków. Przyk!adem s" szko!y, mie j s ca pra cy, uli cz ki osie d lo we, czy li wszy -stkie mie j s ca, gdzie lu dzie siê znaj" lub czê sto wi duj". Od nosz"c siê do wa r to œci prze -strzen nych i ja ko œci prze strze ni, mog" one sty mu lo waæ i stwa rzaæ do bre wa run ki dowsze l kie go ro dza ju kon ta któw, co przek!ada siê na wa r to œci spo!ecz ne9. Tak, jak re la -cje spo!ecz ne roz gry waj" siê w prze strze ni wspó l nej, to nie na le ¿y za po mnieæ o wa r to -œci indy widu a l nej jed no stek. W pro ce sie rewi ta li za cji ze spo!ecz no œci lo ka l nejpo win ny byæ wy!onio ne oso by twó r cze lub po sia daj"ce wyj"tko we umie jê t no œci ko -mu ni ka cji miê dzy lu dz kiej, któ re bêd" ucze st ni czyæ w dzia!aniach spe cja li stów. Do -bre re lacje miê dzy lu dz kie i przy wi"za nie do mia sta, któ re stwa rza dla mie sz ka ñ cówop ty ma l ne wa run ki, rów nie¿ mo¿e wy two rzyæ wiêŸ lo ka l ne go pa trio ty z mu. W cza -sach, gdzie czu je my siê oby wa te la mi œwia ta, mo¿e ona wype!niæ bra kuj"ce po trze byspo!ecz ne. Pod czas rewi ta li za cji na le ¿y wy ko rzy sty waæ Ÿród!a i wa r to œci na szej ku l tu -ry. M"drze wykorzy sty wa ne i roz wi ja ne, zast"pi" za so by su ro w ców na tu ra l nych, któ -re w przesz!oœci sty mu lo wa!y roz wój miast nie któ rych re gio nów10.
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8  Wej chert K., Ele men ty ko m po zy cji urba ni sty cz nej. Ar ka dy, Wa r sza wa 1984/2008.9  Gehl J., ¯ycie miê dzy bu dyn ka mi. U¿y t ko wa nie prze strze ni pu b li cz nej, Wy daw ni c two RAM, Kra ków2009.10  Lan dry Ch., The Cre a ti ve City. To o l kit for ur ban in no va tions, Ear t h s can, Lon don 2008.



Wa r to œci w go spo da r ceMia sto nie mo¿e fun kcjo no waæ bez spra w nej go spo dar ki. W pro ce sie rewi ta li za cjina le ¿y wy ko rzy sty waæ ist niej"cy po ten cja! go spo da r czy, a wy ko rzy stuj"c po ten cja!i u mie jêt no œci jed no stek mo ¿ na wpro wa dziæ ró ¿ no rod noœæ go spo darcz". Dla te go na -le ¿y wy pra co waæ mo del ochro ny lo ka l nych pro du któw i us!ug, aby go spo dar ka by!ajak naj bar dziej to mo ¿ li we lo ka l na, przy jed no cze s nym ucze st ni c twie w ogól no œwia -to wych tren dach go spo da r czych i otwa r ciu na go spo dar kê glo baln"11. Mówi"c o zrów -no wa ¿o nym roz wo ju, mo ¿ na dzi siaj za uwa ¿yæ w du ¿ych sie ciach han d lo wychpro mo cjê pro du któw spo ¿y w czych po chodz"cych z re gio nu, gdzie siê je sprze da je.Ma to eko no mi cz ne uza sad nie nie, gdy¿ w tym przy pa d ku od pa daj" zna cz ne ko sztytrans po rtu i lo gi sty ki. Idea samo wysta rczal no œci miast fun kcjo nu je od da w na, gdzieoka laj"ce mia sto te re ny ro l ni cze mia!y byæ Ÿród!em do sta r czaj"cym ¿y w noœæ mie sz -ka ñ com12. Inne ga!êzie go spo dar ki s" bar dziej po da t ne na ko niun ktu rê, tren dy lo ka l -ne i œwia to we, dla te go pro gra mo wa nie pro ce sów go spo da r czych po win no byækon sul to wa ne ze spe cja li sta mi w tej dziedzinie.So lec nad Wis!"W celu zo bra zo wa nia jed nej z me tod rewi ta li za cji prze strzen nej stru ktu ry jed no -stki osad ni czej pos!u¿ê siê przyk!adem mia sta So lec nad Wis!". Jest to jed no stkaosad ni cza o bo ga tej hi sto rii i z ogro mnym dzie dzi c twem ku l tu ro wym i zró¿ ni co wa -nym ukszta!to wa niem te re nu. Zna j duj" siê tu obie kty, któ re po sia daj" du¿" wa r toœæku l tu row" i hi sto ryczn", co si l nie od dzia!uje na to ¿ sa moœæ i wiêŸ ku l tu row" spo!ecz -no œci lo ka l nej gmi ny. W tra kcie za bo rów pa ñ stwa pol skie go by!o po!o¿o ne na gra ni cy za bo rów, co nie wp!ywa!o na roz wój osad ni c twa na tych te re nach. Obe c nie ob ser wo -wa ne s" zja wi ska wy lud nia nia siê w gmi nie, a bli sko po!o¿o ny Ka zi mierz Do l ny kon -cen tru je g!ówny ruch tu ry sty cz ny. Hi sto ria sa me go So l ca siê ga VIII i IX wie ku. Naj sta r szy do ku ment do tycz"cy So l -ca po chodz"cy z 1136 roku in fo r mu je, ¿e gród so le cki sta no wi! upo sa ¿e nie arcy bi sku -pa gnie Ÿnie ñ skie go. W wie ku XIII prze szed! w rêce bo¿o gro bo w ców mie cho wskich,wy ku pio ny w 1325 roku przez W!adys!awa £okie t ka. Od tego cza su a¿ do 1538 rokuSo lec by! sie dzib" kró lów. Za cza sów Ka zi mie rza Wie l kie go mia!a mie j s ce lo ka li za cja mia sta, jego roz pla no wa nie i bu do wa go ty c kie go za mku, o któ rym in fo r mu je Jan koz Cza r n ko wa, a na stê p nie Jan D!ugosz. So lec a¿ do ko ñ ca XVIII wie ku by! prze dewszy stkim sk!adem i po rtem prze!adun ko wym zbo ¿a, p!yn"cego g!ów nie z fo l war kusta ro stwa so le c kie go, maj"tków cy ste r sów w"cho c kich, œwiê to krzy skich be r nar dy -nów i i!¿e c kie go klu cza bi sku pów kra ko wskich. W 1412 roku W!adys!aw Ja gie!!onada! Solczanom prawo hurtowej i detalicznej sprzeda¿y soli.Za mek so le cki, usy tu o wa ny na wy so kiej ska r pie pra do li ny Wis!y, od dzie lo ny odSo l ca g!êbo kim w"wo zem strzeg! nie opa sa ne go mu ra mi mia sta, prze praw wi œla nych
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11  Ibid.12  Ho ward E., Gar den Ci ties of To - mor row, Lon don 1902.



oraz ko mo ry ce l nej w po bli skim Ka mie niu. Obe c nie z by!ej sie dzi by kró lów i sta ro -stów po zo sta!y ru i ny, z któ rych roz ta cza siê piê k ny widok na dorzecze Wis!y wrazz jej rozlewiskami.Na te re nie Gmi ny So lec roz mie sz czo ne s" li cz ne sym bo le re li gi j ne w po sta ci krzy -¿y, ka p li czek i fi gur przy dro ¿ nych. Dum" gmi ny, a szcze gó l nie so l czan jest ponad130-le t nia szko!a œred nia, w któ rej obe c nie mie œci siê li ce um te ch ni cz ne i li ce umogó l no kszta!c"ce. Obok ko œcio!a fa r ne go zna j du je siê za by t ko wa ple ba nia, w po bli ¿uktó rej ulo ko wa ny jest dom z pod cie nia mi – cen trum ku l tu ry gmi ny So lec. W do biekon sty tucy j nej Kró le stwa Pol skie go mia sto otrzy ma!o mu ro wa ny ra tusz, któ ry na daljest oz dob" ryn ku i sie dzib" w!adz gmi ny.Wa r to œci ku l tu ro we So l ca nad Wis!" mog" staæ siê si!" na pê dow" w pro ce sie rewi -ta li za cji. Jest wdra ¿a ny pro gram po pra wy stru ktu ry go spo da r czej i spo!ecz nej. Do tejpory mie sz ka ñ cy i w!adze So l ca widz" szan se swo je go roz wo ju na zrów no wa ¿o nymroz wo ju tu ry sty ki ujêt" w „Stra te gii roz wo ju gmi ny w la tach 2007–2020” oraz w „Pro -gra mie zrów nowa ¿o ne go roz wo ju tu ry sty ki w gmi nie So lec nad Wis!"”. Zo sta!y rów -nie¿ zi den tyfi kowa ne pro ble my spo!ecz ne za wa r te w „Stra te gii Roz wi"zy wa niapro ble mów spo!ecz nych Gmi ny So lec Nad Wis!" na lata 2007–2015”13.Po pra wa stru ktu ry prze strzen nej So l ca nad Wis!"Jedn" z me tod po pra wy prze strzen nej stru ktu ry mia sta w pro ce sie re wi tali za cjimo¿e byæ stwo rze nie dla So l ca nad Wis!" Otwa r te go Mo de lu Mia sta Ogro du. Jest toau to r ski mo del opa r ty na za sa dach zrów nowa ¿o ne go roz wo ju, in spi ro wa ny ide" mia -sta ogro du. Otwa r toœæ mo de lu po le ga na jego do sto sowy wa niu siê do bie¿"cych po -trzeb roz wo ju i do ka ¿ de go te m pa. Jest to szcze gó l ny przy pa dek ur ba ni sty kikrajo bra zo wej, tak kom po no wa nej, aby jed no stka by!a otwa r ta na krajo braz. To rów -nie¿ szcze gó l ny przyk!ad ur ba ni sty ki eko lo gi cz nej, !"cz"cej w so bie ideê mia sta zwa r -te go, jak i rów nie¿ mia sta zie lo ne go.Stru ktu ra ca!oœciPie r wszym kro kiem jest iden ty fi ka cja ca!oœci da nej jed no st ce krajo bra zo wej.W tym celu zo sta!y wy ko na ne ni sko pu!apo we zdjê cia lo t ni cze z wie lu kie run ków.W wi do ku So l ca nad Wis!" na le ¿y okre œliæ za siêg tery to ria l ny opie raj"cy siê naobe cnej za bu do wie tworz"cej w przysz!oœci zwa r te cen trum mia sta wed!ug idei no wejur ba ni sty ki i tra dy cji miast eu ro pe j skich. Maj" to byæ prze strze nie w ska li pie sze go,ta kie aby z wy bra nej czê œci mia sta w dru gi ko niec mo ¿ na by!o przejœæ w cza sie ma ksy -ma l nie 30 mi nut. Przy zwa r tej jed no st ce na le ¿y wy zna czyæ ob sza ry pod za bu do wêroz pro szon" tak aby nie oka la!y te re nu pod zwart" za bu do wê na ca!ym ob wo dzie. Za -rów no dla za bu do wy zwa r tej, jak i roz pro szo nej na le ¿y okre œliæ stre fy bu fo ro we w po -sta ci pól upra w nych, !"k, nie u¿y t ków b"dŸ za drze wieñ. Stre fa bu fo ro wa mo¿e byæw przysz!oœci wyko rzy sty wa na do ce lów re krea cy j nych i ma sta no wiæ krajo bra zow"os no wê mia sta (ryc. 1).
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13  www.so lec.pl



Stru ktu ra we wnê trz naJe ¿e li cho dzi o stru ktu rê we wnêtrzn" na le ¿y zi den tyfi ko waæ urba ni sty cz ne ele -men ty kom pozy cy j ne w po sta ci ele men tów p!asz czy z no wych, li nio wych i ku ba tu ro -wych (ryc. 2). Wa ¿ ny mi ele men ta mi do iden ty fi ka cji s" ele men ty chara ktery sty cz ne,bêd"ce do ro b kiem ku l tur i po sia daj"ce sze reg wa r to œci opi sy wa nych przy oma wia niuiden ty fi ka cji wa r to œci (hi sto ry cz ne, sa kra l ne, este ty cz ne, ar ty sty cz ne etc.). Je ¿e li dane ele men ty maj" swo je od dzia!ywa nie w prze strze ni na le ¿y okre œliæ ich ob szar od -dzia!ywa nia jako stre fê ochronn", gdzie nie po win no siê bu do waæ kon ku ruj"cychw prze strze ni obie któw. Wy zna cze nie tych ele men tów po zwo li okre œliæ, któ re ele -men ty urba ni sty cz ne na le ¿y w przysz!oœci wpro wa dzaæ, roz wi jaæ b"dŸ re du ko waæ,aby two rzyæ naj wy¿sz" ja koœæ prze strze ni pu b li cz nej miasta.Stru ktu ra ze w nê trz naKo le j nym eta pem jest wy zna cze nie po ten cja l nych kie run ków roz wo ju nazewn"trz zwa r te go mia sta (ryc. 3). W tym celu naj wa¿ nie j sze s" wa r to œci krajo bra zo -we, któ re na le ¿y zi den tyfi ko waæ. W przy pa d ku gmi ny so le c kiej s" to cie ka we ele men -ty fi zjo gra fii te re nu, wnê trza krajo bra zo we czy cen ne zbio ro wi ska ro œlin ne. Dlatych te re nów cen nych pod wzglê dem krajo brazowo -przy rodni czym na le ¿y okre œliæ
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Ryc. 1. Stru ktu ra ca!oœci



bu fo ro we stre fy ochron ne. Na stê p nym kro kiem jest okre œle nie po ten cja l nych kie run -ków roz wo ju za bu do wy za gro do wej, w taki spo sób by te kie run ki !"czy!y siê z ist -niej"cymi ci"gami komu nika cyj ny mi, a ich li ne a r ny uk!ad wspó!gra! z fi zjo gra fi"te re nu i wa r to œcia mi krajo bra zo wy mi. Ta kie kom po no wa nie jest zgod ne z tra dycj"pol skiej wsi i wpro wa dza ele men ty ha r mo ni zuj"ce roz bu do wê miast z krajo bra zem.Wy ko rzy sta nie form ko m po zy cji tra dy cy j nych uk!adów wie j skich w ur ba ni sty cekrajo bra zo wej jest zgod ne z pie r wotn" ide" mia sta ogro du okre œlan" jako „town/co -un try”, a !"cz"c" naj le p sze ce chy mia sta i wsi, na to miast po zba wio nej ich cech ne ga -ty w nych. Pod su mo wa nieOtwa r ty mo del mia sta ogro du, opa r ty na ana li zie prze strzen nej re la cji ele men tóww kra jo bra zie, mo¿e staæ siê na rzê dziem dla pla ni stów i ur ba ni stów. Taki mo del w na -stê p nym eta pie po wi nien zo staæ usz cze gó!owia ny na ma pach do ce lów pro je kto wych.Mo del ten w rze czy wi sto œci nie musi byæ ca!ko wi cie zrea li zo wa ny, gdy¿ za siêg jego roz -wo ju prze strzen ne go do sto so wu je siê do bie¿"cych po trzeb osad ni czych i na ka ¿ dymeta pie roz wo ju po zo sta je w ho me o sta zie z krajo bra zem. Wa ¿ ne jest, aby na po zio mie
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Ryc. 2. Stru ktu ra we wnê trz na



rewi ta li za cji stru ktu ry prze strzen nej dbaæ o ja koœæ prze strze ni pu b li cz nej, gdy¿ do brzeza pro je kto wana i zrea li zo wa na jest istot" stwo rze nia au ten ty cz nie ¿y we go mia sta.Sum ma ryRevitalization of settlement in the process of developmentof the city Eu ro pe an ci ties are con stan t ly ad ju sting to the ne eds of ci ci zens. This arethe pro ces ses of revi ta li za tion. Awa re ness du ring pro gram ming of the se pro ces ses letus wise ma na ge ment of cu l tu ral ma te rial and use as sets of va lu es in the city. In or derto pro per ly de ve lop the so cial and eco no mic stru c tu re, is im po r tant that the spa tialstru c tu re po sed fa vo ra b le con di tions for life. The re fo re, in the pro cess ofrevi ta li za tion the most im po r tant aspect is su i ta b le and su sta ina b le spa cialde ve lo p ment of the city.Ke y words: ur ban revi ta li za tion, open mo del of gar den city, su sta ina b lede ve lo p ment.
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Ryc. 3. Stru ktu ra ze w nê trz na
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Kry sty na So la rek

Oce na mo ¿ li wo œci stru ktura li za cji strefpod mie j skich
W stre fach pod mie j skich1 pro ce sy sub urba ni za cji prze bie gaj! nie zwy kle gwa"to w -nie, a ich ob ra zem jest „sprawl” – roz le wa nie siê za bu do wy, bez"adne roz prze strze nia -nie siê miast2. Cha os prze strzen ny tak prze kszta"caj!cych siê ob sza rów wy ra ¿a siêw spo so bie zago spoda ro wa nia, kon fli ktach fun kcjo na l nych i spo"ecz nych oraz ko li -zjach ze œro do wi skiem przy rod ni czym. Przy czy ny kszta"to wa nia siê stru ktu ry prze -strzen nej stref pod mie j skich o tych ne ga ty w nych ce chach – za rów no w ro zu mie niuaspe któw fun kcjo na l nych, fi zjo nomi cz nych, pra wnych i spo"ecz nych, s! nie zwy klez"o¿o ne3. Pro ce sy te na stê puj! na roz leg"ych te re nach, de te r mi nuj!c kszta"t pol skiejprze strze ni i wywo"uj!c po wa ¿ ne sku t ki w wie lu wy mia rach. Dla te go isto t ne jest za -rów no ich po wstrzy ma nie lub ogra ni cze nie, jak i na pra wa ju¿ prze kszta"co nychobszarów. Ce lem pra cy jest oce na mo ¿ li wo œci stru ktu ry za cji stref pod mie j skich w Pol sce.Stru ktura li za cja jest tu ro zu mia na, jako pro ces prze kszta"ceñ, maj!cy za za da nie do -pro wa dze nie do wyod rê b nie nia zindy widua lizo wa nych i wy ra zi s tych ze spo"ów osad -ni czych o pra wid"owej stru ktu rze prze strzen nej – fun kcjo na l nej, spo"ecznej,fizjonomicznej, prawnej i przyrodniczej. Na wstê pie za pre zen towa ne zo stan! za gra ni cz ne pró by uz dro wie nia przed mieœæw tych czê œciach œwia ta, w któ rych ju¿ wie le lat temu nast!pi"a na si lo na sub urba ni za -cja, sku t kuj!ca zja wi skiem „sprawl”. Na stê p nie prze ana lizo wa ne zo stan! szan se naprze kszta"ce nia pol skich stref pod mie j skich i ogra ni cze nia, któ re mog! ten pro ces na -pra wczy ha mo waæ. Za gad nie nia te uporz!dko wa ne zo stan! od po wie d nio do g"ów -
1 „Stre fa pod mie j ska jest prze strze ni! po miê dzy mia stem a ob sza ra mi wie j ski mi, w któ rej za chodz! dy -na mi cz ne zja wi ska zwi!zane z bez po œred nim, si l nym wp"ywem mia sta. W re zu l ta cie tych pro ce sów, w tymsub urba ni za cji, po wstaj! w tej prze strze ni te re noch"onne i ene r goch"onne fo r my osad ni cze o spe cy fi cz nejstru ktu rze prze strzen nej. Ce chu je je amo r fi cz noœæ, cha o ty cz ne roz pro sze nie za bu do wy i brak prze strze nipu bli cz nych oraz miejsc dla kszta"to wa nia tra dycy j ne go mo de lu s!sie dz twa.” (So la rek, 2013, s. 15).2 Rów nie¿: roz pe"za nie, roz le wa nie siê czy roz pra sza nie siê za bu do wy. Wy ra Ÿ nie bra ku je pol skie go te r -mi nu dla tej spe cy fi cz nej fo r my zago spoda ro wa nia prze strzen ne go, tym bar dziej, ¿e w wa run kach pol skichjest to, je œli nie je dy na, to naj po wszech nie jsza fo r ma fi zy cz ne go od zwier cied le nia zja wi ska sub urba ni za cji.Jest to, do da t ko wo, fo r ma uni ka l na w ska li eu ro pe j skiej, dla te go od po wied nie na zwa nie jej by"oby za sad ne.W wa run kach pol skich jest to ra czej pun kto we „wy ka py wa nie” za bu do wy, mie j s co we „in fe ko wa nie” za bu -dow! te re nów otwa r tych, po je dyn cze „od pry ski” za bu do wy, z cza sem za zwy czaj za gê sz czaj!ce siê na tyle, ¿e tworz! wiê ksze ze spo"y.3 Pró bê ich zdia gno zo wa niu au to rka pod jê"a w opra co wa niu „Stru ktu ra prze strzen na stre fy pod mie j skiejWa r sza wy. Dete r mi nan ty wspó"cze s nych prze kszta"ceñ” (So la rek, 2013).



nych grup czyn ni ków, mog!cych mieæ wp"yw na pro ce sy re stru ktury zacyj ne,tj. czyn ni ków pra wnych i spo"ecznych, które mo¿e lepiej by"oby nazwaæ „czynnikami ludzkimi”. Doœwiadczenia zagraniczne a realia polskiePro blem znacz!cych prze kszta"ceñ przed mieœæ w wy ni ku roz ra sta nia siêwspó"cze s nych miast w kon te k œcie prze strzen nych re zu l ta tów tych zmian naj wcze œ -niej zna laz" siê w cen trum zain te re so wañ na uko w ców i pro je ktan tów ze Sta nów Zjed -no czo nych. Tu bo wiem pro blem „sprawl” sta" siê w XX w. naj bar dziej do tkli wy.Po wsta wa nie co raz roz le gle j szych pod mie j skich osie d li sk"ania"o pocz!tko wo do ana -liz so cjo logi cz nych i oce ny wa run ków za mie sz ka nia4. Doœæ szy b ko jed nak za uwa ¿o no pro blem roz le wa nia siê za bu do wy. Ba da nia tego za gad nie nia, w tym ana li zy sta nuzago spoda ro wa nia ró ¿ nych te re nów pod mie j skich, a ta k ¿e po szu ki wa nia mo ¿ li wo œcina pra wy stru ktur prze strzen nych me tro po lii i no wych form za bu do wy przed mieœæsta"y siê w ko ñ cu XX w. jed nym z g"ów nych te ma tów w ur ba ni sty ce œwia to wej. Wa r to przy to czyæ nie któ re z pro wa dzo nych ba dañ i pro je któw, bo wiem do ty czy"y one niety l ko wni kli wej dia g no zy za chodz!cych pro ce sów, ale po dej mo wa"y rów nie¿ pró byokre œle nia spo so bów na pra wy nie ko rzy st nych zja wisk w prze strze ni.Ju¿ w roku 1956 José Luis Sert, zwo len nik i pro pa ga tor ru chu nowo cze s ne gow Sta nach Zjed no czo nych, pod czas Kon gre su Urba ni sty czne go w Ha r var dzie do -strzeg" nie bez pie czeñ stwo, zwi!zane z nie pra wid"owo œcia mi w roz wo ju miast, a prze -de wszy stkim z roz le wa niem siê za bu do wy na przed mie œcia i stwier dzi", ¿enaj le p szym spo so bem wa l ki o ob ro nê j!dra mia sta przed od œrod ko wy mi si"ami de -cen tra liza cji mo¿e byæ ty l ko re cen tra liza cja5. Po wszech na kry ty ka kie run ków urba niza cy j nych na œwie cie na si li"a siêpocz!wszy od lat 60. XX w.6. W tym cza sie uka za"y siê isto t ne opra co wa nia, bêd!cepod staw! dys ku sji o przysz"oœci miast7. Kry ty ko wa no w nich roz ma i te ne ga ty w nesku t ki re a li za cji miast wed"ug za sad fun kcjo nali z mu, a kon cen tro wa no siê na trzechgru pach za gad nieñ, tj. sub urba ni za cji, de gra da cji œro do wi ska przy rod ni cze go i de gra -da cji prze strze ni ku l tu ro wych. Wów czas po wsta"y w USA prze"omo we re a li za cjeurba ni sty cz ne, w któ rych k"ad zio no na cisk na powi!za nie no wych ze spo"ów za bu do -wy z tra dy cyjn! tkank! miejsk!, pre fe ro wa nie ru chu pie sze go oraz sto so wa nie tra dy -
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4  Ran d le A., Sub ur ban set t le ment. Sa tur day Night 3 Ja nu a ry 1914, 1914, [w:] Har ris R., A Wor king--Class Sub urb for Im mi grants, “Geo gra p hi cal Re view”, Vol. 81, No. 3, 1991, To ron to, s. 318–332.5  Brown L.J., Di xon D., Gil l ham O., Ur ban De sign For An Ur ban Cen tu ry, John Wi ley & Sons, Inc., Ho -bo ken, New Ye r sey 2009.6  Wiê cej: So la rek K., Wspó!cze s ne kon ce pcje roz wo ju mia sta, „Kwa r ta l nik Ar chi te ktu ry i Ur ba ni sty kiPAN”, z.4, Pol ska Aka de mia Nauk, Wa r sza wa 2011, s. 51–71.7  Miê dzy in ny mi: 1) K. Lynch, A The o ry of Good City Form, MIT Press, Ca m bri d ge, Mass 1981, jakokon ty nu a cja: The ima ge of the city, MIT Press, Ca m bri d ge, Mass 1960, 2) J. Ja cobs, De ath and Life of Gre atAme ri can Ci ties, Ran dom Ho u se, New York 1961, 3) Ale xan der i in. (1977), wyd. pol skie: Jê zyk wzo r ców,Gdañsk 2008, przek"ad: A. Ka cza no wska, K. Ma li sze wska, M. Trze bia to wska, 4) Ch. Jencks, The Lan gu a geof Post – Mo dern Ar chi tec tu re, Aca de my Edi tions, Lon don 1984, wyd. pol skie: Ar chi te ktu ra post moder nisty -cz na, Wa r sza wa 1987, przek"ad: B. Ga do m ska.



cy j nych form urba ni sty cz nych8. Kry ty ka ta zna laz"a jed nak swój naj moc nie j szywy raz w ru chu No we go Ur ba ni z mu9, roz pro pago wa nym w la tach 80. XX w. przez ar -chi te któw Eli za beth Pla ter - Zy berk i An dre a sa Du a ny, maj!cym swój prze strzen nyma ni fest w pro je kcie ze spo"u mie szka nio we go Pan hand le-Se asi de na Flo ry dzie10.Nowy Ur ba nizm, jako re ce p ta na uz dro wie nie roz pra szaj!cych siê miast mia" wie luzwo len ni ków, co zna laz"o swój wy raz w pub li ko wa nych pra cach (m.in.: Cal t ho r pe P.,1993; Dut ton J.A., 2000)11 oraz pro je ktach i re a li za cjach, rów nie¿ eu ro pe j skich12.Nowy Ur ba nizm by" w isto cie kry tyk! ame ryka ñ skie go mo de lu roz wo jo we go mia -sta oraz d!¿e niem do zast!pie nia idea"u domu z ogró d kiem, uto¿ sa mia ne go z „Ame ri -can dre am” – wzo r cem za bu do wy skon cen tro wa nej, zró¿ ni co wa nej fun kcjo na l nie,o du ¿ej in ten syw no œci, z bo gat! prze strze ni! pu b liczn! i pro je kto wa nej na ba zie tra -dy cy j nych stru ktur mie j skich13. W pra kty ce pro je kty „No wych Ur ba ni stów” do tycz!ra czej po je dyn czych, dewe lo pe r skich in wes ty cji mie sz ka nio wych z to wa rzy sze niemnie li cz nych us"ug. Inny trend, zwi!zany z ule p sza niem stref pod mie j skich w USAzwi!zany jest z prze kszta"ce niem nie u¿yt ko wa nych, b!dŸ zde gra do wa nych ze spo"ówhan d lo wych i roz leg"ych po"aci ota czaj!cych je par kin gów te re no wych. Ma to s"u¿yækre o wa niu no wych miejsc spo t kañ lo ka l nych spo"ecz no œci, od po wia daj!cych na po -trze by mie j skie go sty lu ¿y cia14. W Pol sce ci!gle je sz cze bu du je siê nowe hiper mar ke tyi ga le rie han d lo we, oto czo ne par kin ga mi, ale patrz!c na do œwia d cze nia ame ry ka ñ -skie, ju¿ dziœ wa r to by"oby prze wi dzieæ ich przysz"oœæ i od po wie d nio je pro je kto waæ.Chy ba naj isto tnie j szy jest fakt, ¿e Nowy Ur ba nizm to dziœ ja k by lu Ÿ na sieæ wy mia -ny pogl!dów i in fo r ma cji po miê dzy zwo len ni ka mi re form pro je kto wa nia urba ni sty -czne go15. Wie le z doty ch cza so wych re a li za cji po wsta"ych w du chu tej idei jestkry ty ko wa nych za hi sto ry zuj!ce fo r my za bu do wy, ale ta k ¿e za nie zrea lizo wa nieza"o¿o nej idei ró¿ no rod no œci spo"ecz nej. Na ba zie pre zen to wa nych pro je któw i po -mys"ów wy"ania siê jed nak doœæ wy ra zi ste prze ko na nie, ¿e za"o¿e nia tej idei do tycz!
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8 Sor kin M., The End(s) of Ur ban De sign, [w:] A. Krie ger, W.S. Sa un ders (red.), Ur ban De sign, Min ne a -po lis/Lon don 2009, s. 144–155.9 Ka r ta Pro gra mo wa No we go Ur ba ni z mu, przy jê ta zo sta"a w 1996 roku na IV Kon gre sie No we go Ur ba -ni z mu, opub li ko wa na w 2001 roku, przet"uma czo na i wy da na w Pol sce w roku 2005 pod nazw! „Ka r ta No wejUr ba ni sty ki” (2005). W do ku men cie tym kry ty cz nie oce nia siê, m.in. cha o ty cz ne roz pra sza nie siê za bu do wy,po ga r szaj!cy siê stan œro do wi ska na tu ral ne go, zmnie j sza nie siê ob sza rów ro l nych. Ka r ta opo wia da siê, naprzyk"ad, za prze kszta"ce niem roz pro szo nej za bu do wy pod mie j skiej we wspól no ty s!sie dz kie, tworz!ce ró ¿ -no rod ne dzie l ni ce, za ochron! œro do wi ska na tu ral ne go.10  Du a ny A., Pla ter - Zy berk E., The Town of Se a si de: De si g ned in 1978–1983 by Duany Pal te rZy berk&Co., [w:] Ke l ba ugh D., McCul lo ugh K.K. (red.), Wri ting Ur ba nism, As so cia tion of Col le gia te Scho ols of Ar -chi tec tu re, Rou t le d ge, Lon don/New York 2008.11  Za: Gzell (2010), Cal t ho r pe P. (1993), The Next Ame ri can Me tro po lis. Eco lo gy, Com mu ni ty and theAme ri can Dre am, Prin ce ton Ar chi tec tu ral Press, NY, NY; Dut ton J.A. (2000), New Ame ri can Ur ba nism. Re - fo r ming the Sub ur ban Me tro po lis, Ski ra Ar chi tec tu ral Li bra ry, Mi la no.12  Jed na z wiê kszych re a li za cji urba ni sty cz nych osta t nich lat wed"ug tej idei to „mia ste cz ko” Po un d bu ryw Wie l kiej Bry ta nii, pro mo wa ne i fi nan so wa ne przez ksiê cia Wa lii Ka ro la (Krier, 2011).13  Hanzl M., Za!o¿e nia ru chu Nowy Ur ba nizm w Sta nach Zjed no czo nych Ame ry ki Pó!no c nej a pro ble myzwi"zane z roz le wa niem siê miast w Pol sce, [w:] Nowa Ur ba ni sty ka – nowa ja koœæ ¿y cia. Ma te ria"y III Kon -gre su Ur ba ni sty ki Pol skiej, „Bi b lio te ka Ur ba ni sty”, nr 14, Wa r sza wa, 2009, s. 83–93.14  Dun ham - Jo nes E., Wil lia m son J., Re tro fit ting sub ur bia, John Wi ley Sons, Inc., New Je r sey 2011.15  Za: Hanzl, 2009.



w du ¿ej mie rze stru ktu ry prze strzen nej16. Wy ni ka z nich, ¿e w stru ktu rze mia sta, czyte¿ mia stecz ka-o sied la po win ny siê zna leŸæ zró¿ ni co wa ne bu dyn ki o roz ma i tej fun k -cji, z wy ra Ÿ nym wyod rê b nie niem jed no stek s!sie dz kich o ogra ni czo nych roz mia rachi jed noz na cz nie zde fi nio wa nej gra ni cy, skon cen tro wa nych wokó" cen trum. Isto t nejest pod kre œle nie ducha miejsca, wykorzystanie lokalnych tradycji budowlanych,promowanie transportu publicznego i komunikacji ko"owej, przyjaznej pieszym. W Pol sce idea No we go Ur ba ni z mu, b!dŸ zbie ¿ ne z ni!, choæ „nie na zwa ne” kon -ce pcje, wdra ¿a ne by waj! w stre fach pod mie j skich w bar dzo ogra ni czo nym za kre sie17.Wie lu ar chi te któw po dej mo wa"o pró by pro je kto wa nia ze spo"ów za bu do wy, kszta" tu -j!cych pra wid"owe œro do wi sko za mie sz ka nia, cie ka wy uk"ad kom pozy cy j ny i wa run -ki dla zró¿ ni co wa nych re la cji spo"ecz nych. Do pie ro jed nak od po wie d nio du¿e (choæo ogra ni czo nej wie l ko œci) ko m p le ksy in wes tycy j ne, wy po sa ¿o ne w us"ugi i prze strze -nie pu b li cz ne, mog! spe"niaæ kry te ria pra wid"owej stru ktu ry prze strzen nej, a tychzrea li zo wa no nie wie le. Przyk"adem mo¿e byæ re a li za cja „mia stecz ka-o sied la” Zie lo ne Wzgó rza w Mu ro wa nej Go œli nie pod Po zna niem z lat 80. XX w.18. Za sto so wa no tu nie ty l ko tra dy cy j ne fo r my urba ni sty cz ne – uli cy i ryn ku, po zwa laj!ce na stwo rze nie czy -te l nej fo r my urba ni sty cz nej, ale za dba no ta k ¿e o zró¿ ni co wa nie fun kcjo na l ne orazprze strze nie pu b li cz ne i s!sie dz kie.Od lat 90. XX w. nowe ze spo"y za bu do wy rea li zo wa ne by"y w wiê kszo œci przez nie -wie l kich, pry wa t nych in wes to rów. Prze wa ¿ nie wiêc, na wet, je œli po wstaj! cie ka wieza pro je kto wa ne osie d la dewe lo pe r skie, wy po sa ¿o ne w pod sta wo we us"ugi, to po zo -staj! one bar dziej lub mniej eks klu zyw ny mi „wy spa mi” na mo rzu bez"adu roz pro szo -nej za bu do wy. Ta kie, na przyk"ad ze spo"y, jak kszta"tuj!ce do bre wa run ki dla re la cjis!sie dz kich osie d la do mów jed no ro dzin nych: „Poli mex - Ce kop” i „Le Vil la ge” w Jó -ze fos"awiu w gmi nie Pia se cz no, czy „Krzy wa Iwi cz na” w No wej Iwi cz nej – gmi na Le -sz no wo la, nie zmie niaj! ob ra zu stre fy pod mie j skiej, s! bo wiem za le d wie jej nie wielk!i s"abo zin te gro wan! z oto cze niem czê œci!. Inne – pre ten duj!ce do naj bar dziej eks klu -zy w nych osie d li, s! swo i sty mi „get ta mi lu ksu su” i nie mog! byæ wzo r cem dla prze -kszta"ceñ stru ktu ry wiê kszych ob sza rów (ryc. 1). Wœród nich wy ró ¿ nia siê osie d le„Kon stan cja” w Kon stanci nie-Je zior nie pod Wa r szaw!. To nie mal ca"e „mia sto”– za j mu je bo wiem po wie rz ch niê kil ku dzie siê ciu he kta rów i ofe ru je li cz ne, choæ ty l kowy bra ne us"ugi pod sta wo we. Wy dzie la fun kcjo na l nie, sym bo li cz nie i prze strzen niewy ra Ÿ nie wy od rê b niaj!c! siê spo"ecz noœæ, któ ra mie j s ca pra cy ma prze wa ¿ nie w Wa r -sza wie i na ca"ym œwie cie. Z pe w no œci! nie re a li zu je po stu la tu ró¿ no rod no œci spo"ecz -nej, o któ rej mówi! „Nowi Ur ba ni œci”.Pró bê stwo rze nia no wej jed no stki osad ni czej, któ ra ma byæ form! zago spoda ro wa -nia stre fy pod mie j skiej pod jê to osta t nio w pro je ktach dla mia ste czka Je zio r na ko"o
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16  Stro na in ter ne to wa Kon gre su No we go Ur ba ni z mu: www.cnu.org.17  Przyk"ady zago spoda ro wa nia no wych te re nów in wes tycy j nych na ob sza rach mie j skich, cze r pi!cez idei „No we go Ur ba ni z mu” mo ¿ na zna leŸæ, m.in. w rea li zo wa nym Mia ste cz ku Wi la nów, czy pro je ktach dlaUr su sa, Cze r nia ko wa Po"ud nio we go i Au gu stów ki w Wa r sza wie. Ty l ko jed nak tam, gdzie ca"oœæ koor dy no -wa na jest przez jed ne go in wes to ra, pla ny s! rze czy wi œcie wdra ¿a ne, jak to siê dzie je w Mia ste cz ku Wi la nów. 18  Gzell S., Mia sto w mie œcie – za kres po jê cia. „Ur ba ni sta” 10/2004, 2004, [za:] Lo rens P., Te ma ty za cjaprze strze ni pu b li cz nej mia sta, Wy daw ni c two Poli te ch ni ki Gda ñ skiej, Gdañsk 2006. 



Sie wie rza19. Ró ¿ ne go typu za bu do wa mie sz ka nio wa, us"ugi i prze strze nie otwa r temaj! ukszta"to waæ wy ra zist!, nie za le¿n! jed no stkê osad nicz! – mia ste cz ko o tra dy cy j -nym wy ra zie. Ma ono od po wia daæ na wie le wspó"cze s nych wy zwañ, w tym do -tycz!cych ko nie cz no œci wspó"dzia"ania z lo kaln! spo"ecz no œci! przy bu do wa niuœro do wi ska za mie sz ka nia i uw z glêd nia nia po trzeb pro ekolo gicz ne go roz wo ju. Cie ka -wa bê dzie ob se r wa cja re a li za cji tego pro je ktu, bo wiem do pie ro dete r mi na cja i spra w -noœæ in wes to ra oraz w"aœci wa wspó"pra ca z w"ad za mi sa morz!do wy mi po zwol! nape"ne zrea li zo wa nie za mie rze nia. Nie któ re inne pro je kty, któ re mog"y zmie niæ ob razstre fy pod mie j skiej i by"y przy goto wy wa ne do re a li za cji, nie zo sta"y bo wiem zwie ñ -czo ne su kce sem. Tak by"o cho æ by z „mia ste cz kiem” pla no wa nym w £azach20 i z ze -spo"em „busi ness - par ku” oto czo ne go stref! mie sz ka niow! w Mo czyd"owie21,po"o¿o nych na po"ud nie od Wa r sza wy. W oby d wu przy pa d kach œmia"e za"o¿e niaw"aœci cie li du ¿ych po"aci grun tów22, wspieranych przez samorz!dy, nie zosta"yprze"o¿one na konkretne dzia"ania inwestorskie (ryc. 2).
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Ryc. 1. Ma kie ta osie d la Poli mex - Ce kop w Jó ze fos!awiu, gmi na Pia se cz no. G!ówna uli ca– prze strzeñ pu b li cz na, przy niej park i bu dyn ki klu bo we oraz spo r to we, do tego sy stem pla cy ków– ka me ra l nych prze strze ni s"sie dz kich. Re a li za cja w la tach 90. XX w.Pro jekt osie d la: Pra co w nia Ar chi te ktu ry i Ur ba ni sty ki SOL-AR.!ród"o: ma te ria"y Pra co w ni SOL-AR. 

19  Pro jekt wy ko na ny przez ze spó" pod kie run kiem arch. Ma cie ja My cie l skie go.20  Pro jekt wy ko na ny przez ze spó" pod kie run kiem arch. Je rze go So lar ka, arch. Kry sty ny So la rek.21  Pro jekt wy ko na ny przez ze spó" pod kie run kiem arch. Kry sty ny So la rek.22  By"y to kilku dziesiê ciohe ktaro we te re ny by"ych, spry waty zo wa nych w la tach 90. XX w. Pa ñ stwo wych Go spo da r stwach Ro l nych.



In te re suj!cym, choæ odo so b nio nym przyk"adem ta kie go komp le kso we go za"o¿e -nia, któ re w osta t nim cza sie ju¿ od nios"o su kces jest re a li za cja osie d la Ksi!¿e ni ce ko"o Gro dzi ska Mazo wie c kie go. To pro jekt du ¿ej jed no stki osad ni czej, do brze sko muni -ko wa nej z Wa r szaw!, o po wie rz ch ni ok. 140 he kta rów, zlo kali zo wa nej w oto cze niupól i la sów. W cen tra l nym jej pun kcie za pro je kto wano ry nek z czê œci! par kow!, a przy od chodz!cych od nie go ale jach – klub spo r to wy, szko"ê, przed szko la oraz punk tyus"ugo we – skle py i ka wia r nie23. Za bu do wa mie sz ka nio wa jest rea li zo wa na przez jed -ne go de we lo pe ra, na to miast us"ugi pu b li cz ne w du ¿ej czê œci przez gmi nê. Lo ka l naspo"ecz noœæ jest zaan ga ¿o wa na w pro ces two rze nia osie d la i jego fun kcjo no wa nie24.Wy mie nio ne wy ¿ej przyk"ady pro je któw i in wes ty cji w stre fach pod mie j skichmog! byæ wpra w dzie wzo r ca mi dzia"añ na rzecz po pra wy stru ktu ry prze strzen nejtych stref, jed nak s! odo so b nio ne i w ka ¿ dym przy pa d ku wy ma ga"y spe"nie nia co naj -mniej trzech wa run ków – jed no li te go i uporz!dko wa ne go sta nu w"as no œci grun tów,
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Ryc. 2. Pro jekt wielo fun kcyj ne go „mia ste czka” na te re nie by!ego PGR-u £azy. Po le wej sche matuchwa lo ne go pla nu mie js co we go, po pra wej – fra g ment rezy den cjona l nej dzie l ni cy mie sz ka nio wej,po!o¿o nej naj bli ¿ej lasu!ród"o: ma te ria"y z pro je któw wy ko na nych w Pra co w ni SOL-AR.

23  Z in for ma to ra o osie d lu na stro nie in ter ne to wej, www.osied le ksia zeni ce.pl, sty czeñ 2014 r. Brak da -nych na te mat au to rów pro je ktu ze spo"u za bu do wy.24  Œwiadcz! o tym cho æ by re la cje na stro nach in ter ne to wych i www.ksi!ze ni ce in fo.pl i dzia"al noœæ lo ka l -nych po zarz!do wych or ga ni za cji spo"ecz nych: Fun da cja Mia sto Ogród Ksi!¿e ni ce, Klub Mi"oœ ni ków Ksi!¿e -nic Przy sta nek Ksi!¿e ni ce, Fun da cja Przy ja cie le Szko"y w Ksi!¿e ni cach.



spra w ne go zarz!dza nia i wspó"pra cy z lo ka l ny mi sa morz!dami. To jed nak mo ¿ li weby"o dziê ki sta ra niom po szcze gó l nych de we lo pe rów, dzia"aj!cych na rzecz w"as nychfirm, a przy tym w spo sób od po wia daj!cy po trze bom kszta"to wa nia "adu prze strzen -ne go i sze ro ko po jê te go zrów nowa ¿o ne go roz wo ju. Po do b ne wzo r ce wa r to pro mo waæ przy ko le j nych, du ¿ych in wes ty cjach w stre fachpod mie j skich. Jed nak pro ble mem wa ¿ nie j szym dla tych stref jest re stru ktura liza cjaroz leg"ych po"aci te re nów, na któ rych ju¿ roz po czê"a siê nie skoor dyno wa na dzia"al -noœæ in wes tycy j na, a ta k ¿e zor gani zo wa nie ram dla da l szej za bu do wy. To jed nakmog"oby byæ prze pro wa dzo ne we wspó"cze s nych re a liach ty l ko za po moc! re a li za cjimie j s co wych pla nów zago spoda ro wa nia prze strzen ne go. A na rzê dzie ta kie jest obe c -nie ca"ko wi cie nie spra w ne – przy naj mniej w stre fach pod mie j skich, gdzie pre sjaurba niza cy j na ze stro ny w"aœci cie li, in wes to rów i lo ka l nych sa morz!dów jest naj wiêk -sza. Sy stem pla ni sty cz ny nie fun kcjo nu je na le ¿y cie, do stê p ne prze pi sy pra wa, w tympra wa lo ka l ne go oraz me cha ni z my pra wid"owe go kszta"to wa nia stru ktur prze strzen -nych nie s! od po wie d nio sto so wa ne, bra ku je me cha ni z mów, po zwa laj!cych na wdra -¿a nie pla nów mie j s co wych. Wœród mo ¿ li wych dzia"añ na rzecz prze kszta"ce nia stref pod mie j skich wa r to od -no to waæ za rów no te, na któ re wp"yw mog! mieæ sami ur ba ni œci, ale te¿ ta kie, któ rezdia g no zo waæ wpra w dzie mo¿e ur ba ni sta, na to miast ko ry go waæ musz! inni. Z pro -wa dzo nych w la tach 2006–2013 przez au to rkê ba dañ wy"aniaj! siê doœæ kla ro w nie naj -wa¿ nie j sze kwe stie, któ rych roz wi!za nie mo¿e po zwo liæ w przysz"oœci na na pra wêstru ktu ry prze strzen nej stref pod mie j skich. A s! one zwi!zane z dwoma grupamiczynników – prawnym i ludzkim.Mo ¿ li wo œci re stru ktura liza cji – czyn ni ki o cha ra kte rze prawnymWp"yw aktów pra wnych, w tym aktów pra wa mie js co we go oraz po dzia"ów pra w -nych nie ru cho mo œci na kszta"to wa nie siê stref pod mie j skich jest ogro m ny. To z man -ka men tów aktów pra wnych wy ni kaj! naj go r sze ce chy prze strze ni stref pod mie j skich– nie kon tro lowa ne, roz leg"e, roz pro szo ne roz le wa nie siê za bu do wy, nie pra wid"owe,nie eko nomi cz ne i nie efe kty w ne zago spoda ro wa nie, nie mo ¿ noœæ kszta"to wa nia "aduprze strzen ne go. Pod kre œle nia wy ma ga ko nie cz noœæ zwró ce nia uwa gi na dwo i stoœæpro ble ma ty ki kszta"to wa nia stref pod mie j skich, w za kre sie in te re suj!cym ur ba ni stê.Ka ¿ da z grup za gad nieñ po trze bu je in nych na rzê dzi dla na pra wy nie ko rzy st nychzja wisk. Pie r wsza do ty czy zja wi ska nie kon trolo wane go i nad mie r ne go przy ro stupo wie rz ch ni prze zna cza nej pod za bu do wê wokó" miast i przy pa d kow! czê sto lo ka li -za cjê za bu do wy25. Dru ga gru pa pro ble mów wi!¿e siê z nie pra wid"ow! stru ktur!funkcjo nalno - prze strzenn! po wstaj!cych ze spo"ów za bu do wy. Ta dru ga kwe stia, do -tycz!ca ska li lo ka l nej jest przed mio tem roz wa ¿añ tego opra co wa nia i bê dzie sze rzejroz wi niê ta.
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25  Pro blem ten jest obe c nie jed nym z klu czo wych dla roz wo ju miast, szcze gó l nie w ob sza rach metro poli -ta l nych, pod da nych naj wiê kszym wp"ywom miast cen tra l nych. Jest tu jed nak za le d wie zasy gna lizo wa ny,a sze rzej omó wio ny w wie lu opra co wa niach, w tym pod su mo wuj!cym ba da nia au to rki (So la rek, 2013).



W aspe kcie pra wnym ry suj! siê trzy g"ówne wa run ki stru ktura li za cji stref pod -mie j skich, wy mie nio ne w ko le j nych pod roz dzia"ach: ko nie cz noœæ sca la nia i no wejpa r ce la cji grun tów, wpro wa dze nia od po wied nich me cha ni z mów fi nan so wa nia za dañpu b li cz nych, w tym dróg, usta no wie nia stan dar dów urba ni sty cz nych i rygo ry sty cz -nych regu" ochrony terenów otwartych.Sca la nie grun tów i ich nowa, pra wid!owa pa r ce la cjaStru ktu ra w"as no œcio wa grun tów w wiê kszo œci stref pod mie j skich ca"ej Pol ski jest, na tle in nych kra jów eu ro pe j skich, a na wet œwia ta, wyj!tko wo spe cy fi cz na. W efe kcietrzech re form ro l nych i bra ku prze pi sów chro ni!cych w"as noœæ zie mi przed roz dro b -nie niem oraz umo ¿ li wiaj!cych ra cjo na l ne jej zago spoda ro wa nie, stan po dzia"óww"as no œcio wych jest nie ko rzy st ny – trud ny do zaad ap to wa nia dla po trzeb in nych, ni¿ pro du k cja ro l na. Pro blem ten ma szcze góln! wagê w"aœ nie w stre fach pod mie j skich,w któ rych pry wa t ne pola upra w ne za mie nia ne s! na osie d la i te re ny za bu do wy o ró ¿ -nych fun kcjach. Wie l koœæ, pro po rcje i uk"ad dzia"ek bu do w la nych s! bo wiem pod sta -wo wy mi ele men ta mi stru ktu ry prze strzen nej, a ich ba da nie na le ¿y do wa ¿ nie j szychaspe któw ana li zy urba ni sty cz nej26. Chara ktery sty cz ne po dzia"y grun tów ro l nych nad"ugie i w!skie "any nie mia"yby wp"ywu na stru ktu rê prze strzenn! stre fy pod mie j -skiej Wa r sza wy, gdy by obo wi!zywa"y w Pol sce prze pi sy zbli ¿o ne do tych z Eu ro pyZa chod niej, b!dŸ przed wo jen ne go pra wo da w stwa pol skie go. To w"aœ nie brak ade k -wa t nych re gu la cji w sy ste mie go spo dar ki prze strzen nej – prze de wszy stkim obo -wi!zko wych sca leñ i in nych me cha ni z mów sprzy jaj!cych kon so li da cji grun tówpo wo du je, ¿e stru ktu ra w"asno œciowo -prze strzen na ob sza rów ro l nych de cy du jeo kszta"cie no wej za bu do wy. Bu do wa nie osie d li mie sz ka nio wych na po lach sta"o siêpra ktyk!, oczy wist! dla w"aœci cie li grun tów, to le ro wan! przez gmi ny, na to miast nie -zro zu mia"! i nie akce p to waln! dla ur ba ni stów.Dla sa morz!dów i in wes to rów kon se k wencj! ur ba ni za cji na roz leg"ych te re nach,o nie przy stoso wa nych do tego celu po dzia"ach w"as no œcio wych jest nie ekono mi cz -noœæ sy ste mu trans po rtu i in fra stru ktu ry te ch ni cz nej. W kon te k œcie za sa dy zrów -nowa ¿o ne go roz wo ju – isto t na jest wy so ka ene r goch"on noœæ i nie ra cjo nal noœæ ta kie go spo so bu zago spoda ro wa nia. Za gad nie niem nie bra nym pod uwa gê przez gmi ny orazsprze daj!cych i ku puj!cych grun ty, a klu czo wym z pun ktu wi dze nia pla no wa niaprze strzen ne go, jest ne ga ty w ny wp"yw tej fo r my za bu do wy na "ad prze strzen ny i re la -cje spo"ecz ne – nie mo ¿ noœæ ukszta"to wa nia przestrzeni s!siedzkich i publicznych,wykszta"cenia prawid"owej sieci ulic i atrakcyjnego krajobrazu.Nie li cz ne s! przy pa d ki ko ma so wa nia grun tów na w"asn! rêkê przez de we lo pe rów,po le gaj!ce na ku po wa niu przy le gaj!cych do sie bie, w!skich nieruchomoœci.Wy ma ga to naj czê œciej zap"aty za dzia"ki przed roz po czê ciem sprze da ¿y i przy go -to wa nia in wes ty cji, na co mo¿e so bie po zwo liæ nie wie lu in wes to rów. Dla te go po -wsta"e w ten spo sób dzia"ki in wes tycy j ne s! naj czê œciej sto sun ko wo nie du ¿e, sk"adaj!siê z 3–5 da w nych pól ro l nych. Do pó ki wiêc sca le nia nie bêd! wspie ra ne przez

242 Kry sty na So la rek

26  Adam cze wska- Wej chert H., Wej chert K., Ma!e mia sta. Ar ka dy, Wa r sza wa 1986.



sa morz!dy, a wrêcz obo wi!zko we przy zmia nach prze zna cze nia grun tów ro l nych nate re ny bu do w la ne, nie bê dzie szans na two rze nie no wych, sprzy jaj!cych ra cjo nal ne -mu in wes to wa niu, po dzia"ów nie ru cho mo œci. Obe c nie, mimo mo ¿ li wo œci wy ko ny -wa nia sca leñ, nie s! one pro wa dzo ne. Wy da je siê, ¿e g"ówn! prze szkod!w do ko ny wa niu sca leñ jest nie zro zu mie nie do tycz!cych tej pro ce du ry prze pi sów, ale te¿ oba wa sa morz!dów o ko nie cz noœæ prze pro wa dze nia w jej try bie zbyt wie luczyn no œci i o nie przy chy l ne sta no wi sko mie sz ka ñ ców. Bra ku je popu la ry za cji tegospo so bu przy go to wa nia te re nów in wes tycy j nych, kla ro w nej pro mo cji i za chêt, comog"yby wzi!æ na sie bie sa morz!dy wszy stkich szcze b li. Nie chêæ do pro ce dur sca le -nio wych ma rów nie¿ swo je pod"o¿e w pra wdzi wych przy czy nach prze zna cza nia nie -któ rych te re nów pod za bu do wê w pla nach mie j s co wych. Roz po wszech nio new stre fach pod mie j skich „od ra l nia nie” grun tów, bez po kry cia w re a l nym po py cie nanowe te re ny in wes tycy j ne, spra wia, ¿e ro l ni cy, na dal upra wiaj!cy swo je pola, nie s!zain tere so wa ni szybk! sprze da¿! zie mi i ra dy kal ny mi zmia na mi. Po no wych po -dzia"ach nie mo gli by ko rzy staæ z doty ch cza so wych grun tów, tak wiêc roz po czy na niepro ce dur sca le nio wych jest dla nich nie do przy jê cia.Obo wi!zek sca leñ nie jest do tej pory przed mio tem roz wa ¿añ przy aktu a li za cjiaktów pra wnych, jed nak przy naj mniej pró ba ko re kty prze pi sów w celu u"atwie niatych dzia"añ po win na byæ pod jê ta. Gmi ny za pe w ne chê t niej ko rzy sta"yby z pro ce du ry sca le nio wej, gdy by w jej try bie, w spo sób jed noz na cz ny, nie zbêd ne te re ny pu b li cz ne,w tym drogi, przechodzi"y na w"asnoœæ samorz!dów. Dla w"aœci cie li grun tów za chêt! mog"yby byæ okre so we zwo l nie nia po da t ko we poprze pro wa dzo nym sca le niu, po do b nie, jak obo wi!zywa"o to w Pol sce w okre sie miê -dzy wo jen nym27. Roz porz!dze nie Pre zy den ta Rze czpo spo li tej z dnia 16 lu te go 1928 r.o pra wie bu do w la nym i za bu do wa niu osie d li re gu lo wa"o wie le aspe któw, któ re aktu --a l nie po zo staj! nie roz strzy gniê te28. Sporz!dze nie ogó l ne go lub szcze gó"owe go „pla -nu za bu do wa nia” by"o obo wi!zko we w œci œle wy mie nio nych przy pa d kach, a jed nymz nich by"o two rze nie no wych osie d li. Rów nie¿ re a li za cja ulic, dróg, pla ców i wsze l -kich te re nów u¿y te cz no œci pu b li cz nej mog"a siê od by waæ ty l ko na pod sta wie pla nówza bu do wa nia. Nowe dzia"ki bu do w la ne mo ¿ na by"o two rzyæ ty l ko na pod sta wie za -twier dzo ne go pla nu pa r ce la cji te re nów, przy czym dla dzia"ek nie zabu do wa nychi nie przy da t nych do za bu do wy – obo wi!zko wo w dro dze sca le nia. Usta wa mówi"ajed noz na cz nie, ¿e wydzielane dzia"ki musia"y byæ tak projektowane, aby mo¿liweby"o ich zabudowanie – rozporz!dzenie okreœla"o nawet parametry dotycz!ce kszta"tu dzia"ek. Do pó ki po stu lat wy ra ¿o ny w ty tu le tego opra co wa nia nie zo sta nie spe"nio ny, niebê dzie szans na two rze nie no wych, sprzy jaj!cych ra cjo nal ne mu in wes to wa niu,podzia"ów nieruchomoœci. 
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27  Dzia"ki, utwo rzo ne po sca le niu i no wej pa r ce la cji wo l ne by"y od po da t ków pa ñ stwo wych i sa morz!do -wych przez okres dwóch lat od daty za twier dze nia pro je ktu sca le nia.28  Tekst jed no li ty z 28 lu te go 1939 r., Ÿród"o: www.isap.sejm.gov.pl.



Od po wied nie me cha ni z my fi nan so wa nia za dañ pu b li cz nychJedn! z bar dziej chara ktery sty cz nych cech stru ktu ry prze strzen nej stref pod mie j -skich jest s"aboœæ, a czê sto wrêcz ca"ko wi ty brak dro go we go uk"adu obs"uguj!cego– sie ci ulic, po zwa laj!cych na ra cjo na l ny do jazd do dzia"ek bu do w la nychi kszta"tuj!cych czy teln! stru ktu rê jed no stek osad ni czych. Z bra ku ulic i pla ców wy -ni kaj! li cz ne man ka men ty fun kcjo na l ne, spo"ecz ne i fi zjo nomi cz ne – jak nie wy -kszta"cone pie rze je ulic i nie czy te l ne li nie ogro dzeñ. Do pro wa dze nie do sy tu a cji,w któ rej pla no wa nie i bu do wa tych prze strze ni pu b li cz nych bêdzie standardem, jestwiêc kluczowe dla restrukturalizacji stref podmiejskich. O ile w pie r wszych la tach po uzy ska niu przez gmi ny sa morz!dno œci g"ów nym pro -ble mem by"o prze ko na nie w"aœci cie li grun tów do ko nie cz no œci wpro wa dza nia dróg pu -b li cz nych do pla nów zago spoda ro wa nia prze strzen ne go, to obe c nie same gmi ny na -ci skaj! na ogra ni cza nie li cz by pro je kto wa nych dróg. Pocz!tko wo, w la tach 90. XX w.,w"aœci cie le te re nów prze kwali fiko wa nych w try bie pla nu mie js co we go z ro l nych na bu -do w la ne, zga dza li siê na nie odp"atne prze ka zy wa nie grun tów pod dro gi pu b li cz ne naeta pie wy ko ny wa nia pra wnych po dzia"ów swo ich dzia"ek. Przy wiê kszych in wes ty -cjach za wie ra no rów nie¿ ró ¿ ne go typu umo wy cywi lno- pra w ne, re gu luj!ce za sa dy prze -ka za nia te re nów pod dro gi sa morz!dom. Do tej pory w nie któ rych gmi nach wie j skichzda rza siê sprze da wa nie gmi nie te re nów pod dro gi za sym bo liczn! z"otów kê, szcze gó l -nie tam, gdzie w"aœci cie le mog! uzy skaæ zna cz ne ko rzy œci z tytu"u spra w ne go i od po -wia daj!cego ich ocze ki wa niom prze pro wa dze nia pro ce du ry pla nu i po dzia"ównie ru cho mo œci. Z jed nej stro ny jest to roz wi!za nie w!tpli we pra w nie, a z dru giej – co raz po wszech nie jsze sta je siê bez wzglêd ne ¿!da nie przez w"aœci cie li grun tów wyp"aty od -szko do wañ w wy so ko œci ceny ryn ko wej za grun ty prze j mo wa ny przez gmi ny pod dro gi.W wie lu sa morz!dach lo ka l nych spo t kaæ siê mo ¿ na obe c nie z pogl!dami, ¿e na le ¿y zre zy g no waæ z pro je kto wa nia dróg do cza su przy jê cia ja kichœ roz wi!zañ sy ste mo -wych, po zwa laj!cych gmi nom nie odp"at nie prze j mo waæ te re ny pod dro gi pu b li cz netam, gdzie w"aœci cie lom grun tów za pe w nia siê zwiê ksze nie wa r to œci nie ru cho mo œcipo przez sporz!dze nie pla nów. Przy czym nie re zy g nu je siê z wy ko ny wa nia no wychpla nów mie j s co wych i prze zna cza nia ko le j nych te re nów pod za bu do wê, jako, ¿e jestto spo sób na przy ci!gniê cie do gmi ny in wes to rów i spe"nie nie ocze ki wañ w"aœci cie ligruntów. Dla urbanisty pogl!d taki i wynikaj!ce z niego dzia"ania, s! nie do przyjêcia.Do cza su jed no czes ne go po ja wie nia siê wie lu indy widu a l nych ¿!dañ ure gu lo wa -nia kwe stii w"as no œci pla no wa nych dróg – prze de wszy stkim ure gu lo wa nia kwe stii fi -nan so wych – gmi ny nie tra kto wa"y swo ich zo bo wi!zañ, za pi sy wa nych w pla nach,jako nie uchron ne i po wa ¿ ne. Zna mien ny jest fakt, ¿e od wej œcia w ¿y cie Usta wy o pla -no wa niu i zago spoda ro wa niu prze strzen nym z 2003 roku, przy pro ce du rze sporz!dza niapla nów mie j s co wych obli gato ry j ne jest wy ko ny wa nie pro gnoz sku t ków fi nan so wychuchwa le nia pla nów. Opra co wa nia te, przy naj mniej w spo sób przy bli ¿o ny, wska zuj!jed no ra zo we i d"ugo fa lo we ko szty i zy ski gmin, zwi!zane z uchwa le niem pla nu. Au tor -ka, maj!c w do ro b ku ki l ka dzie si!t pro je któw pla nów mie j s co wych dla ró ¿ nych miasti gmin, ni g dy nie spo t ka"a siê z naj mnie j szym na wet zain tere so wa niem rad nych
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i w"adz gmin wyko ny wa ny mi pro gno za mi fi nan so wy mi, a tym bar dziej z przy pa d -kiem, by przy wy bo rze wa rian tów zago spoda ro wa nia braæ pod uwa gê ko szty wy ku pui re a li za cji dróg. Gdy by kwe stie fi nan so we uw z glêd nia no ju¿ wcze œ niej – przysporz!dza niu wszy stkich pla nów mie j s co wych, to wów czas pra wdo podo b nie pre cy -zy j niej by"oby moni to ro wa ne rze czy wi ste zapo trze bo wa nie na te re ny bu do w la nei kon kre t ne tren dy in wes tycy j ne. Wpra w dzie re a li za cji za mie rzeñ stra te gi cz nych dlaroz wo ju gmin sprzy ja pla no wa nie anty cy puj!ce i sty mu luj!ce dzia"ania in wes to rów,co wi!¿e siê z prze zna cza niem pod ró ¿ no rodn! za bu do wê roz leg"ych ob sza rów, jed -nak dla wiê kszo œci te re nów za sad ne mog"o byæ sto so wa nie me tod pla no wa niaœledz!cego, ze sto p nio wym wy ko ny wa niem pla nów mie j s co wych29, w mia rê mo ¿ li wo -œci re a li za cji in wes ty cji i w od po wie dzi na wy ra Ÿ ne zapo trze bo wa nia inwestycyjne.Obe c nie ogro mnym pro ble mem jest nie ty l ko zbyt ma"a li cz ba zapro je kto wa nychw pla nach mie j s co wych dróg pu b li cz nych, ale za nie cha nie ich bu do wy. To pro wa dzido rea li zo wa nia nie skoor dyno wa nych wza je m nie in wes ty cji w opa r ciu o pry wa t nedo ja z dy wzd"u¿ w"as nych nie ru cho mo œci. W ten spo sób za bu do wa po wsta je naj pierwna te re nach do stê p nych bez po œred nio z ist niej!cych tras, pó Ÿ niej „roz le wa siê” w g"!b pól, zabu do wy wa nych nie rów no mier nie, prze mie sza nych z nie u¿y t ka mi i te re na miupraw (ryc. 3).
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Ryc. 3. Sche mat g!ów nych me cha ni z mów po wsta wa nia nie pra wid!owych stru ktur prze strzen nychte re nów po zba wio nych dróg pu b li cz nych (mimo ob jê cia ich pla na mi mie js co wy mi). Te ren wsi£ozi ska w gmi nie Le sz no wo la!ród"o: opra co wa nie w"asne.
29  Pla no wa nie anty cypa cy j ne – d"ugo ter mi no we, opa r te na pro gra mach po wa ¿ nych zmian i œmia"ych wi -zjach roz wo jo wych, ale te¿ na nie pe w nych pro gno zach, gro¿!ce wyst!pie niem wy so kich na piêæ roz wo jo -wych; pla no wa nie œledz!ce – opa r te na pro gno zie o zna cz nej pe w no œci, krót kote rmi no we, ela sty cz ne, nie wy -wo"uj!ce na piêæ roz wo jo wych, [za:] Chmie le wski J.M., Te o ria Ur ba ni sty ki w pro je kto wa niu i pla no wa niumiast. Ofi cy na Wy da w ni cza Poli te ch ni ki Wa r sza wskie, Wa r sza wa 2001.



W"adza pu b li cz na po no si odpo wie dzia l noœæ za ra cjo na l ne pro wa dze nie go spo dar -ki prze strzen nej, co jest ig no ro wa ne przy zmia nach prze zna cze nia te re nu lub opa cz -nie ro zu mia ne. Ra cjo na l ne go spo daro wa nie prze strze ni! jest dziœ w gmi nachprze wa ¿ nie uto ¿ sa mia ne z pla no wa niem bez pu b li cz nych zo bo wi!zañ. Przed sta wio na wy ¿ej ana li za po ka zu je, ¿e do stê p ne in stru men ty pla ni sty cz ne, po ten cja l nie umo ¿ li -wiaj!ce, b!dŸ u"atwiaj!ce wdra ¿a nie pla nów, z jed no czesn! ochron! sze ro ko ro zu mia -ne go in te re su pub li cz ne go, nie s! w gmi nach sto so wa ne lub ich dzia"anie jestogra ni czo ne. Niew!tpli wie bra ku je jed nak re gu la cji pra wnych, któ re po zwo li"ybyzna leŸæ œro d ki na fi nan so wa nie in wes ty cji, zwi!za nych z re a li zacj! pla nów mie j s co -wych, prze de wszy stkim na spra w ne prze j mo wa nie grun tów pod fun kcje pu b li cz ne.Nie któ re Ÿród"a wzro stu do cho dów w"as nych gmin nie maj! zwi!zku z pla no wa niemprze strzen nym, jak cho æ by œro d ki z udzia"u sa morz!dów w po da t ku do cho do wym odosób fi zy cz nych, pra wnych i nie ru cho mo œci. Jed nak spo so by fi nan so wa nia in wes ty cji pu b li cz nych w gmi nach mog"yby zo staæ za pe w nio ne przez za pi sy usta wy do tycz!cejpla no wa nia i z ni! powi!za nych – na przyk"ad prze wi duj!ce zamianê rentyplanistycznej na przekazywanie gruntów pod drogi w naturze, czy wprowadzenieobowi!zkowego mechanizmu konsolidacji i kontrolowanej parcelacji gruntów,z prze j mo wa niem przez samorz!d terenów pod drogi.Fi nan so wa nie dróg pu b li cz nych to za le d wie czêœæ za dañ do tycz!cych in wes ty cjipu b li cz nych. Pro blem ten jest jed nak tak znacz!cy, ¿e te ma ty in nych ko sztów,zwi!za nych z re a li zacj! pu b li cz nych te re nów otwa r tych – na przyk"ad pla ców, te re -nów re krea cy j nych, zie le ni i im po do bnych, w za sa dzie nie s! po dej mo wa ne. Naprzyk"ad w stre fie pod mie j skiej Wa r sza wy, poza mia sta mi, ta kie in wes ty cje pu b li cz ne nie s! rea li zo wa ne. Ana li za prze zna cze nia te re nów w pla nach mie j s co wych wy ka zu je,¿e pra kty cz nie nie s! wska zy wa ne nowe te reny us"ug pu b li cz nych, zie le ni pu b li cz neji pla ców30. Ro dzi siê py ta nie – czy w ogó le jest to mo ¿ li we, by sa morz!dy fi nan so wa"yte za da nia, prze de wszy stkim w za kre sie wy ku pu grun tów? O ile bo wiem mo ¿ na li -czyæ na to, ¿e si l ne gmi ny mie j skie bêd! w sta nie podo"aæ wy ku pom nie zbêd nych te -re nów, to po zo sta"e sa morz!dy po win ny otrzy maæ wspa r cie w po sta ci od po wied nichure gu lo wañ pra wnych.Byæ mo¿e za sad ne by"oby wpro wa dze nie usta wo we go obo wi!zku prze ka zy wa niana cele pu b li cz ne – pod dro gi, zie leñ i us"ugi so cja l ne, okre œlo nej pro cen to wo czê œcite re nów prze zna cza nych pod za bu do wê. Przy da t ne by"oby wpro wa dze nie obo wi!zku gro ma dze nia przez gmi ny za so bów nie ru cho mo œci i stwo rze nie prze pi sów, umo ¿ li -wiaj!ce wy mia nê grun tów bez do da t ko wych op"at i po da t ków. Do da t ko wo – pra kty ka uchwa la nia pla nów mie j s co wych bez ra cjo na l nej sia t ki dróg po win na byæ za trzy ma -na, bo wiem pla ny te przynosz! wiêcej negatywnych skutków, ni¿ pojedynczowydawane decyzje o warunkach zabudowy.
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30  Na przyk"ad w zba da nych przez au to rkê pla nach mie j s co wych gmi ny Pia se cz no – spo œród 20 pla nówdla sa me go mia sta ty l ko w trzech wska za no te re ny zie le ni pu b li cz nej i pla ców, jako kon ty nu a cjê ist niej!cegospo so bu u¿y t ko wa nia. W pla nach dla 67 ob sza rów wie j skich – za le d wie w 16 wska za no jak!ko l wiek zie leñpu b liczn!.



Stan dar dy urba ni sty cz ne, ob sza ry pra w nie chro nio nePo dwu dzie stu la tach fun kcjo no wa nia sy ste mu pla no wa nia prze strzen ne go w Pol -sce, ja s ne jest, ¿e sa morz!dy lo ka l ne nie s! w sta nie odpo wie dzia l nie kszta"to waæ prze -strzeñ o pra wid"owych ce chach stru ktu ra l nych, gwa ran tuj!cych za cho wa nie "aduprze strzen ne go. Po trze b ne s! do da t ko we na rzê dzia pra w ne dla egze k wo wa nia tej za -sa dy. Jed ne z mo ¿ li wych, to wpro wa dze nie stan dar dów urba ni sty cz nych i od po wie d -nio do bie ra nych wska Ÿ ni ków w pla no wa niu prze strzen nym. Inne – to zna le zie nieno wych form ochron nych dla te re nów stru ktu ra li zuj!cych zabudowê, a wiêc formochrony przyrody i krajobrazu.Wpro wa dze nie stan dar dów urba ni sty cz nych, obo wi!zuj!cych przy wy ko ny wa niupla nów mie j s co wych po zwo li"oby za rów no na ogra ni cze nie te re nów prze zna czo nychju¿ pod za bu do wê, jak i stru ktura li za cjê prze strzenn!. Gdy by same gmi ny zain tere so -wa ne by"y kszta"to wa niem prze strze ni, zgod nie z za sa da mi zrów nowa ¿o ne go roz wo -ju, mog"yby w swo ich stu diach uwa run ko wañ i kie run ków zago spoda ro wa niaprze strzen ne go za pi sy waæ gra ni cz ne wie l ko œci po wie rz ch ni prze zna cza nych na celepu b li cz ne i zie leñ oraz za sa dy ich do stê p no œci. Czêœæ gmin stan dar dy te za pi su je jed -nak w spo sób nie jed noz nacz ny, inne, choæ je wpro wa dzaj! do stu diów, nieprzek"adaj! ich pó Ÿ niej na pra wo mie j s co we. Rów nie¿ spra w dza nie zgod no œci pla nów ze stu dium nie od no si siê do kwe stii wype"nie nia tych stan dar dów. Na le ¿a"oby wiêcwy braæ jedn! z dwóch dróg – albo pre cy zy j niej zo bo wi!zaæ sa morz!dy do usta na wia -nia tych stan dar dów w stu diach gmin i wdra ¿a nia ich w pla nach, albo przyj!æ krajo we stan dar dy urba ni sty cz ne. Nie po win ny mieæ one z pe w no œci! fo r my usta leñ pla ni sty -cz nych dla ca"ego kraju. Wa¿niejsze, by okreœla"y zasady wyposa¿enia w terenyotwarte, tereny i obiekty rekreacji oraz us"ug pu b li cz nych, w skalach netto i brutto.W wie lu stre fach pod mie j skich nie wy stê puj! ¿ad ne ob sza ry o wa r to œciach przy rod -ni czych, chro nio ne prze pi sa mi pra wa krajo we go, w wie lu in nych ochro na ta jest nie jed -noz nacz na i nie wy sta r czaj!ca. O ile jed nak ko nie cz noœæ ogra ni cza nia za bu do wy zewzglê du na po trze by ochro ny œro do wi ska na tu ral ne go ma swo je od zwier cied le niew wie lu aktach pra wnych, to za gad nie niem nie do ce nia nym jest mo ¿ li woœæ sto so wa niapasm te re nów otwa r tych w celu stru ktura li za cji za bu do wy. Te mat ten w mnie j szymsto p niu in te re su je przy rod ni ków i eko lo gów, ni¿ za gad nie nia naj wa¿ nie j szych sy ste -mo wych roz wi!zañ i ochro ny szcze gó l nie cen nych ob sza rów. Dla ur ba ni stów i ar chi - te któw krajo bra zu jest jed nak mo ¿ li wym spo so bem ogra ni cze nia roz le wa nia siê za bu -do wy i jej uporz!dko wa nia. Klu czo wym pro ble mem stref pod mie j skich jest bo wiempo pra wa ich mo r fo lo gii i czy te l ne roz dzie le nie te re nów za bu do wa nych i otwa r tych.Stru ktura li za cja prze strze ni stre fy pod mie j skiej po przez roz dzie la nie te re nów za bu do -wy kra wê dzia mi, two rzo ny mi przez pasy te re nów otwa r tych jest teo re ty cz nie mo ¿ li wadziê ki od po wied nie mu pla no wa niu ska li ponad lo ka l nej i lo ka l nej. Pra kty ka pla ni sty -cz na po ka zu je jed nak, ¿e wy"!cza nie nie któ rych te re nów z za bu do wy ze wzglê dów este -ty cz nych nie jest sto so wa ne w tych gmi nach, gdzie na pór in wes tycy j ny jest naj wiê kszy.Wy zna cza nie pa sów te re nów wy"!czo nych z za bu do wy w celu od dzie la nia miê dzy sob!jed no stek osad ni czych, b!dŸ jed no rod nych re jo nów, albo dla umo ¿ li wie nia eks po zy cji
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atra kcy j nych ele men tów krajo bra zu, czy stwo rze nia po"!czeñ przy rod ni czych wy wo "u -je sprze ci wy w"aœci cie li, rad nych gmin i sa mych sporz!dzaj!cych opra co wa nia pla ni s -ty cz ne. Wska zy wa nie dla ta kich ce lów ca"ych grup nie ru cho mo œci uz na wa ne jest zaroz strzy g niê cie nie spra wied li we spo"ecz nie. Z ko lei wy"!cza nie z za bu do wy czê œci po -szcze gó l nych dzia"ek – na przyk"ad na ich ty"ach – da lej od ist nie j!cych dróg, w s! -sie dztwie la sów i cie ków wod nych, uwa ¿a siê za nie ra cjo nal ne. Mo ¿ li woœæ wy klu cza niaz za bu do wy i no we go zago spoda ro wa nia nie któ rych te re nów nie s! przez gmi ny w wy -sta r czaj!cym sto p niu sto so wa ne. Dla te go – mog"oby to zo staæ do ko na ne na po zio miepla nu wo je wó dz twa, b!dŸ – do ce lo wo – ob sza ru metro poli tal ne go, albo zo staæ wpro wa -dzo ne od rê b nym aktem pra wnym.Inne mo ¿ li wo œci dzia!añUr ba ni œci, dys ku tuj!c nie jed no krot nie o przy czy nach z"ego sta nu pol skiej prze -strze ni, za uwa ¿aj! li cz ne man ka men ty obo wi!zuj!cego sy ste mu pla ni sty czne go, kon -cen truj!c siê jed nak na za pi sach Usta wy o pla no wa niu i zago spoda ro wa niuprze strzen nym. Wy da je siê jed nak, ¿e nie za le ¿ nie od ko nie cz no œci wpro wa dze niazmian w tym akcie pra wnym, wa ¿ nie j sze jest za uwa ¿e nie tych me cha ni z mów, któ reunie mo ¿ li wiaj! jego sto so wa nie w celu w"aœci we go pla no wa nia prze strze ni, a prze dewszy stkim – unie mo ¿ li wiaj! re a li za cjê uchwa lo nych pla nów mie j s co wych. Wa r to jestrów nie¿ zwró ciæ uwa gê na to, jak s"aba jest po zy cja ur ba ni stów w sy tu a cji, gdy nie maj!opa r cia w obo wi!zuj!cych stan dar dach, czy œci œle zde fi nio wa nych za sa dach wy ko ny -wa nia za wo du. W stre fach pod mie j skich pre sja in wes tycy j na jest tak du¿a, a ry wa li za cja miê dzy sa morz!dami i wa l ka sa morz!do wców o wy bo r ców tak po wa ¿ na, ¿e nie sta r -czaj! mery to ry cz ne, cho æ by najs"usz nie j sze ar gu men ty, by prze ko naæ do pra wid"owych roz wi!zañ prze strzen nych. Przy da t ne mog"oby byæ wpro wa dze nie ko de ksu do brychpra ktyk, obo wi!zuj!cego g"ów nych pro je ktan tów opra co wañ pla ni sty cz nych. Towi!za"oby siê ze zwiê ksze niem za kre su odpo wie dzial no œci pro je ktan tów, któ rzy roz li -cza ni by li by z prze strze ga nia ta kie go ko de ksu. Z dru giej stro ny jed nak zda nie profe sjo -na li stów mog"oby wów czas po wa ¿ niej byæ tra kto wa ne przy po dej mo wa niu nie któ rychroz strzy g niêæ pla ni sty cz nych przez lo ka l ne sa morz!dy. Pi l ne jest rów nie¿ pro wa dze niedzia"añ na rzecz zmian kon sty tucy j nych, zmian w orze cz ni c twie pra wnym i w na sta -wie niu spo"ecz nym, zmie rzaj!cych do uz na nia wa r to œci "adu prze strzen ne go, jako do -bra wspó l ne go, wy ma gaj!cego ogra ni cza nia dys po no wa nia w"as no œci! pry watn!.Do roz wa ¿e nia po zo staj! roz wi!za nia pra w ne dra sty cz ne, uci!¿li we dla w"aœci cie ligrun tów i po li ty cz nie naj trud nie j sze – wpro wa dze nie po da t ku od wa r to œci nie ru cho -mo œci i unie wa ¿ nia nie nie zrea lizo wa nych przez okreœlony czas planów miejscowych.Mo ¿ li wo œci re stru ktury za cji – czyn ni ki o cha ra kte rze lu dz kimSpe cy fik! stref pod mie j skich jest sta wia nie na pie r wszym pla nie pry wa t no œci, cowi!¿e siê z przy j mo wa niem ade k wa t nych do tego prio ry te tu roz wi!zañ prze strzen -nych, sku t kuj!cych, m.in. mnie j szym ni¿ w mia stach udzia"em prze strze ni pu b li cz -nych. Na to glo ba l ne zja wi sko nak"ada siê spe cy fi cz ne dla Pol ski tra kto wa nie pra wa
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do dys po no wa nia pry watn! w"as no œci!. Wsku tek tego w"aœci we kszta"to wa nie stru k -tu ry prze strzen nej jed no stek osad ni czych jest utru d nio ne. Dla te go, miê dzy in ny mi,prze strze nie pu b li cz ne w no wych ze spo"ach za bu do wy nie mal nie wy stê puj!, a prze -strze nie gru po we po ja wiaj! siê ty l ko spo ra dy cz nie. Nie od po wied nie dla za bu do wypo dzia"y nie ru cho mo œci na da w nych po lach po tê guj! to zja wi sko. Do da t ko wo – pro -ble my fi nan so we sa morz!dów i z"e pra wo utrud niaj! two rze nie miejsc dla spo t kañmie sz ka ñ ców, czy te¿ pasm rozdzielaj!cych tereny zabudowane. Jed no cze œ nie mie sz ka ñ cy stref pod mie j skich prze wa ¿ nie nie wy mu szaj! na w"a- dzach miast i gmin roz wi!zañ, sprzy jaj!cych kszta"to wa niu pra wid"owych stru kturprze strzen nych, bo wiem naj czê œciej sami nie wiedz!, jak po win ny one wygl!daæ. Po -pra wê tego sta nu rze czy mo ¿ na wi!zaæ ze wzmo c nie niem siê lo ka l nych spo"ecz no œci,ich edu kacj!, a w re zu l ta cie – spo"eczn! kon trol! pro ce dur pla ni sty cz nych i po li ty kiprze strzen nej sa morz!dów lo ka l nych, a z dru giej strony – z wiêksz! œwiadomoœci!w"adz samorz!dów lokalnych. Rola sa morz"dówNie bê dzie mo ¿ na mó wiæ o po pra wie "adu prze strzen ne go i kszta"to wa niu pra -wid"owych stru ktur urba ni sty cz nych stref pod mie j skich, do pó ki spo"ecz no œci lo ka l -ne i ich w"adze, a wiêc sa morz!dne gmi ny, nie zaczn! za uwa ¿aæ ta kiej po trze by.Na da nie ogro mnych ko m pe ten cji sa morz!dom, któ re mog"y roz pocz!æ swoj! dzia"al -noœæ po przy jê ciu usta wy do tycz!cej od bu do wy w Pol sce sa morz!du tery to rial ne gow ro ku 1990, po win no wi!zaæ siê z ich odpo wie dzial no œci! – rów nie¿ za prze strzeñ.Tym cza sem do stê p ne na rzê dzia pla ni sty cz ne, prze wi dzia ne w Usta wie o pla no wa niui zago spoda ro wa niu prze strzen nym oraz w in nych prze pi sach, nie s! dziœ sto so wa ne.Trud no jest jed nak skon stru o waæ sy stem pla ni sty cz ny, opa r ty na przy mu sie i kon tro -li oraz œcis"ych prze pi sach, choæ mo¿e byæ on ule p szo ny, o czym by"a mowa wy ¿ej.Nie zbêd na jest bo wiem wola kszta"to wa nia prze strze ni wy so kiej ja ko œci i chêæ prze -by wa nia w ta kim œro do wi sku. To wy ma ga natomiast wiedzy o mo¿liwych roz -wi!zaniach oraz zaufania do tych, którzy mog! tê wiedzê przekazaæ. Pro ces edu ka cji z za kre su ur ba ni sty ki, ar chi te ktu ry i ochro ny œro do wi ska musi to -czyæ siê la ta mi, by pe w ne wa r to œci sta"y sie trwa"ym fun da men tem na ca"e ¿y cie. Ko -nie cz na jest wiêc edu ka cja po wszech na, a wiêc wpro wa dze nie tych za gad nieñ dopro gra mów szko l nych, co do pie ro po la tach mo¿e prze"o¿yæ siê na szersz! œwia do -moœæ spo"eczn!. Nie zmie nia to fa ktu, ¿e ju¿ dziœ po trze b na jest edu ka cja rad nychsa morz!dów wszy stkich szcze b li i pra co w ni ków ad mi ni stra cji. Obe c nie czê ste szko le -nia dla rad nych i pra co w ni ków urzê dów gmin, do tycz! prze wa ¿ nie prze pi sów pra wai pro b le mów zwi!za nych z opra co wa niem kon kre t nych opra co wañ pla ni sty cz nych.Brak na to miast wa r szta tów, wyk"adów i in fo r ma cji o do œwia d cze niach in nych sa -morz!dów w Eu ro pie oraz o ge ne ra l nych za sa dach budowy miast.Si l ne lo ka l ne spo!ecz no œciBrak zain tere so wa nia w"adz gmin pro ble mem w"aœci we go kszta"to wa nia stru kturprze strzen nych jed no stek osad ni czych w szcze gó l no œci wi!¿e siê z bra kiem œwia do mo -
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œci co do po trzeb i wa run ków kszta"to wa nia prze strze ni gru po wych i pu b li cz nych.Dok"ad nie ta sama sy tu a cja do ty czy wiê kszo œci de we lo pe rów i na by w ców mie sz kañw stre fie pod mie j skiej – ani nie wiedz!, jak po win ny fun kcjo no waæ te re ny otwa r tew jed no stkach osad ni czych, ani tym siê nie in te re suj!. Do pie ro po ja kimœ cza sie za-mie sz ki wa nia w stre fie pod mie j skiej za uwa ¿a ne s! przez mie sz ka ñ ców man ka men tyw zago spoda ro wa niu te re nu, choæ zg"asza ne s! za le d wie po trze by mi ni ma l ne, zwi!zanez bez pie cze ñ stwem i za pe w nie niem naj ni ¿ szych stan dar dów, a o wiê kszych wy ma ga -niach siê nie wspo mi na. Ta swo i sta sy ne r gia miê dzy u¿yt kow ni ka mi prze strze ni a jejgo spo da rza mi pro wa dzi do za nie cha nia dzia"añ na rzecz kszta"to wa nia prze strze ni pu -b li cz nych. Do pie ro si l ne na ci ski lo ka l nych spo"ecz no œci mog"yby zmu siæ w"adze gmindo za jê cia siê pro ble mem miejsc dla ró ¿ no rod nych spo"ecz nych in ter akcji. Po wa ¿ nym pro ble mem stre fy pod mie j skiej Wa r sza wy jest brak spo"ecz nej kon tro -li pro ce dur pla ni sty cz nych i po li ty ki prze strzen nej sa morz!dów lo ka l nych, któ rejprzy œwie ca"aby dba"oœæ o sze ro ko po jê te œro do wi sko za mie sz ka nia. W wie lu gmi nachstref pod mie j skich, na wet tych, w któ rych ob se r wu je siê naj bar dziej dy na mi cz nyprzy rost li cz by no wych mie sz ka ñ ców, prze wa ¿aj!c! gru pê sta no wi! mie sz ka ñ cy osie -d le ni przed bo o mem in wes tycy j nym prze"omu XX i XXI wie ku31. To naj czê œciejw"aœci cie le grun tów, zain tere so wa ni mo ¿ li wo œci! sko rzy sta nia z po"o¿e nia ich nie ru -cho mo œci w stre fie wp"ywów cen tra l ne go mia sta i wi!¿!c! siê z tym zmian! prze zna -cze nia te re nów na bu do w la ne oraz ich sprze da ¿y – szy b kiej b!dŸ roz"o¿o nej w cza sie.Dla te go wiê kszoœæ lo ka l nych spo"ecz no œci do ma ga siê od w"adz sa morz!do wychdzia"añ na rzecz „od ra l nia nia” grun tów, a ci, któ rzy zain tere so wa ni s! ogra ni cze niemnie kon trolo wa nej ur ba ni za cji i nad mie r ne go po wiê ksza nia siê te re nów bu do w la -nych, po zo staj! w mnie j szo œci. W gmi nach uja w nia siê to w pro wa dzo nej polityceprzestrzennej, w tym przy sporz!dzaniu dokumentów planistycznych, a na poziomieogólnopolskim – w mechanizmach tworzenia aktów prawnych i priorytetachprzyjmowanych zapisów.Z so cjo logi czne go pun ktu wi dze nia mo ¿ na by przy pu œciæ, ¿e taka ide o lo gia jest re per kusj!sta nu pol skie go spo"ecze ñ stwa. W mo men cie roz po czê cia trans fo r ma cji ustro jo wej mia"o ono(za pe w ne w 95%) swo je ko rze nie na wsi. Nie cho dzi tu przy tym o mie j s ce za mie sz ka nia– oko"o 60% lud no œci mie sz ka"o wów czas w mia stach – lecz o po sia da nie zie mi na wsi b!dŸbez po œred nio, b!dŸ w ro dzi nach, co oz na cza mo ¿ li woœæ jej dzie dzi cze nia. St!d te¿ bez wzglêd -ny na cisk na usta wo we za pe w nie nie po ten cja l nej mo ¿ li wo œci two rze nia ka pi ta"u przez prze -zna cza nie zie mi ro l nej na cele bu do w la ne bez ¿ad nych ogra ni czeñ oraz przy ¿ad nymwk"ad zie w"as nym pra cy czy œro d ków fi nan so wych (pol skie «el do ra do»).(…) ¯aden pol skirz!d okre su trans fo r ma cji – jak do ty ch czas – nie od wa ¿y" siê na ogra ni cze nie tego pra waz oba wy przed utrat! ele kto ra tu (…)32. 
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31  Na przyk"ad – sa l do mi gra cji w ca"ej stre fie pod mie j skiej Wa r sza wy w li cz bach bez wzglêd nych w la -tach: 1999–2011 wy nios"o 146 712 osób, przy li cz bie mie sz ka ñ ców stre fy 3 255 600 osób w 2010 r. Na wet pouw z glêd nie niu przy ro stu na tu ral ne go lud no œci osie d lo nej po roku 1994 (wte dy to gwa"to w nie po wsta waæ za -czê"y pie r wsze nowe osie d la), li cz by te s! nie po rów nywa lne. Dane wg GUS, 2013.32  Jê dra sz ko A., Go spo dar ka prze strzen na w Pol sce wo bec stan dar dów eu ro pe j skich, Ur ba ni sta, Wa r sza -wa 2008, s. 33.



Po do b nie w gmi nach i w po wia tach – w"adze sa morz!dowe w ra mach wa l ki o wy -bo r ców opo wia daj! siê za ma ksy ma l nym roz sze rza niem za siê gu te re nów bu do w la -nych i uela sty cz nia niem zapisów planów miejscowych. Cie ka we ob se r wa cje wy ni kaj! z po rów na nia za kre su pro ble mów, zg"asza nychprzez lo kaln! spo"ecz noœæ w tra kcie pro ce dur sporz!dza nia mie j s co wych pla nówzago spoda ro wa nia prze strzen ne go, w za le ¿ no œci od par tyku la r nych in te re sów w"aœci -cie li grun tów, zain tere so wa nych sprze da¿! zie mi, de we lo pe rów i sta"ych mie sz ka ñ -ców. Uja w nia siê to za rów no na eta pie sk"ada nia wnio sków do pla nów, jak i uwag poich wy"o¿e niu do wgl!du pub li cz ne go, a ta k ¿e pod czas dys ku sji pu b li cz nych. Celetych ró ¿ nych grup ucze st ni ków pro ce dur pla ni sty cz nych s! ró ¿ ne i czê sto sprze cz ne.Bez w!tpie nia dla po pra wy ja ko œci stru ktur prze strzen nych za sad ne by"oby bra niepod uwa gê prze de wszy stkim opi nii wy kszta"co nych ju¿ lo ka l nych spo"ecz no œci. Do -pó ki prze wa ¿aj!cy g"os w oce nie lo ka l nych sa morz!dów nie bê dzie do nich na le ¿a",pro ce sy dys har moni jne go roz le wa nia siê za bu do wy bêd! to czy"y siê na dal. Mo ¿ naty l ko mieæ nad zie jê, ¿e w po szcze gó l nych czê œciach stref, tam gdzie ukszta"towa"y siêju¿ wzglêd nie zwa r te ze spo"y za bu do wy, po stê po wa"a bê dzie in te gra cja mie sz ka ñ ców. Dbaj!c o sie bie i swo je mie j s ce za mie sz ka nia, za in te re suj! siê wów czas spo"eczn!kon trol! dzia"añ lo ka l nych sa morz!dów z za kre su go spo daro wa nia prze strze ni!i ochro ny œro do wi ska.W mie j s cach, któ re bêd! kszta"towa"y od po wied nie wa run ki za mie sz ka nia, w tympra wid"ow! stru ktu rê prze strzenn! oraz stan dar dy wy po sa ¿e nia w us"ugi i te re nyotwa r te, bê dzie na stê po wa"a kon cen tra cja za bu do wy i jej kon tro la. An ga ¿o wa nie mie -sz ka ñ ców w pro ble my kszta"to wa nia "adu prze strzen ne go nie ty l ko wów czas, gdyopra co wa nia do tycz! ich nie ru cho mo œci, na przyk"ad po przez orga ni zo wa nie wa r -szta tów typu „cha ret te”33, po zwo li na wspó l ne de cy do wa nie o prze strze ni, in te gra cjês!siedzk! i bu do wa nie to ¿ sa mo œci po szcze gó l nych miejsc stref pod mie j skich. Tomo¿e w re zu l ta cie do pro wa dziæ do po zy ty w nych zmian w rozk"ad zie za bu do wy, któ -rych pe w ne sym pto my wy ni kaj! z ba dañ, prze pro wa dzo nych dla gmin Le sz no wo lai Pia se cz no. Z jed nej stro ny ob ser wo wa ny jest tu sta"y wzrost gê sto œci za lud nie niaw od nie sie niu do po wie rz ch ni gmin, zwi!zany ze zwiê ksza niem siê li cz by mie sz ka ñ -ców, za rów no w wy ni ku mi gra cji, jak i obse rwo wa ne go przy ro stu na tu ral ne go. Z dru -giej zaœ stro ny ca"y czas ro œ nie po wie rz ch nia te re nów za bu do wa nych i prze zna -cza nych pod za bu do wê. Jed no cze œ nie ob se r wu je siê, ¿e gê stoœæ za lud nie nia na te re -nach za bu do wa nych ule ga nie zna cz ne mu po wiê ksza niu34. Nie jest pe w ne, na ilewi!zaæ to mo ¿ na z roz po czy naj!cym siê zja wi skiem porz!dko wa nia siê stru ktu ry
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33  To trwaj!ce od ki l ku dni do ki l ku tygo d ni kon su l ta cje spo"ecz ne, po le gaj!cych na akty w nym udzia lemie sz ka ñ ców te re nów ob jê tych pla no wa ny mi prze kszta"ce nia mi we wza je mnych dys ku sjach i spo t ka niach ze spe cja li sta mi.34  Wska Ÿ nik gê sto œci za lud nie nia na te re nach za bu do wa nych po wiê ksza siê, w dwóch zba da nych gmi -nach. Na te re nie gmi ny Le sz no wo la wzrós" z 9,8 os/ha w 1992 r. do 11,7 os./ha w 2009 r., a w gmi nie Pia se -cz no – na ob sza rze wie j skim wzrós" z 10,4 os./ha w 1992 r. do 14,1 os./ha w 2009 r. i na te re nie mia sta:z 23,9 os./ha w 1992 r. do 34,0 os./ha w 2009 r., [za:] 21. Po go da J., Pro ce sy subur bani zacy j ne w gmi nachPia se cz no i Le sz no wo la. Pra ca dy p lo mo wa ma gi ste r ska pod kier. J.M. Chmie le wskie go. Poli te ch ni ka Wa r -sza wska, Wa r sza wa 2011.



osad ni czej po przez jej in ten syfi ka cjê w wiê kszych sku pi skach. Pra wdo podo b ne jestbo wiem, ¿e wy ni ki ba dañ maj! w du ¿ej mie rze zwi!zek ze sko ko wy mi zmia na mi da -nych w wy ni ku prze pro wa dzo nych przez sta ro stwa po wia to we aktu a li za cji u¿y t kówi bie¿!c! po li tyk! me l dun kow! gmin. In ten syfi ku je siê wpra w dzie sto p nio wo zago -spoda ro wa nie po szcze gó l nych oœro d ków, ale z dru giej stro ny – co raz roz le gle j sze s!te re ny, na któ rych po wsta je za bu do wa pun kto wa, bar dzo roz pro szo na. Zwra ca rów -nie¿ uwa gê fakt, ¿e te re ny prze zna czo ne w mie j s co wych pla nach zago spoda ro wa niaprze strzen ne go pod za bu do wê in ten sywn!, w tym wie lo ro dzinn!, s! ju¿ nie mal wy -cze r pa ne. O ile jed nak dane te po twier dzaæ siê bêd! w kolejnych latach, mo¿e byæ tosygna" pierwszych zmian w kierunku samoczynnej budowy policentrycznego modelu strefy podmiejskiej Warszawy, co powinno byæ wspierane przy wykorzystaniumo¿liwych narzêdzi – zarówno planistycznych, jak i niezwi!zanych z planowaniemprzestrzennym. Podobne zmiany s! prawdopodobne równie¿ w innych strefachpodmiejskich.Byæ mo¿e pro ces ten zacz!" siê ju¿ to czyæ w pod wa r sza wskim Jó ze fos"awiu – te re -nie, któ ry jako je den z pie r wszych w stre fie pod mie j skiej sto li cy, pod le ga" gwa"to w nej sub urba ni za cji. Pie r wo t ne kon ce pcje pro je ktu pla nu z pocz!tku lat 90. XX w., wy zna -czaj!ce li cz ne prze strze nie pu b li cz ne nie uzy ska"y akce p ta cji w"aœci cie li grun tówi w"adz gmi ny Pia se cz no, jako zbyt „re stry kcy j ne”. W"aœci cie le grun tów i in wes to rzyzain tere so wa ni byli bo wiem wy"!cz nie re a li zacj! za bu do wy mie sz ka nio wej. Uchwa -lo ny plan mie j s co wy wpro wa dza" jed nak ki l ka te re nów no wych dróg i pla ców,maj!cych ustru ktura li zo waæ prze strzeñ. ¯ad ne go z nich jed nak gmi na nie zre a li zo -wa"a do dziœ, z wyj!tkiem fra g men tu uli cy w ci!gu pla no wa nej wcze œ niej dro gi wo je -wó dz kiej. Bu do wa li wy"!cz nie pry wa t ni de we lo pe rzy – ka ¿ dy na w"as nej, ogro dzo nejdzia"ce. Tak wiêc po stwo rze niu osie d li dla ty siê cy no wych mie sz ka ñ ców bra ku jeobe c nie prze strze ni pu b li cz nych, a us"ugi pod sta wo we loka li zo wa ne s! w mie j s cachzupe"nie przy pa d ko wych – ba ra kach, tym cza so wych bu d kach, albo na skra ju te re nuosie d lo we go. Da w ne dro gi wie j skie o prze bie gu pó"no c - po"ud nie fun kcjo nuj! u"om -nie, nie mog!c zast!piæ za pla no wa nej, nie zrea lizo wa nej sia t ki ulic. Jed nak wy -kszta"ce nie siê si l nej lo ka l nej spo"ecz no œci mo¿e do pro wa dziæ do zmia ny tego sta nurze czy. Na ci ski na w"adze gmi ny do pro wa dzi"y w 2013 r. do roz po czê cia prac nad po -praw! stru ktu ry Jó ze fos"awia i mo¿e tym ra zem wyjd! one poza fazê koncepcji.Wykonanie wizji przekszta"ceñ zlecono zagranicznej pracowni urbanistycznej, którabyæ mo¿e lepiej przekona samorz!dowców o koniecznoœci prawid"owego pro je kto wa -nia ni¿ wczeœniej pracuj!cy tu architekci i urbaniœci, w tym autorka. Sy tu a cja ta po ka zu je trzy wa ¿ ne aspe kty spo"ecz ne pla no wa nia prze strzen ne gow Po l s ce. Pie r wszy, to omó wio na ju¿ waga œwia do mo œci i in te gra cji lo ka l nych spo -"ecz no œci w d!¿e niu do po pra wy wa run ków za mie sz ka nia. Dru ga – brak wza je mne goza ufa nia po szcze gó l nych stron bior!cych udzia" w pro ce du rach pla ni sty cz nych. Lo -ka l ne spo"ecz no œci od d"u¿ sze go ju¿ cza su nie daj! wia ry w rze te l noœæ, wie dzê i do brein ten cje sporz!dzaj!cych pla ny sa morz!dów oraz wy ko nuj!cych opra co wa nia ur ba -ni stów. Do pie ro po ja wie nie siê ze w nê trz nych, naj le piej wiêc spo za Pol ski, spe cja li -stów, bu dzi nad zie jê na roz wi!za nie pro ble mów prze strzen nych i spo"ecz nych.
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A s woj! drog! – i to trze ci spo"ecz ny aspekt pla no wa nia prze strzen ne go – pol scy ur ba -ni œci nie wy pra co wa li dot!d saty s fa kcjo nuj!cych me tod wspó"pracy z lokalnymispo"ecznoœciami, ani te¿ sposobów na przekonanie w"adz samorz!dowych o swoich– ur ba ni sty ki – ra cjach. Pod su mo wa nieWy da je siê, ¿e nie za le ¿ nie od za sad no œci bra nia pod uwa gê wie lu wy ty cz nych „No -we go Ur ba ni z mu” (choæ nie ko nie cz nie tych do tycz!cej form prze strzen nych) przypro je kto wa niu no wych jed no stek osad ni czych, dla re stru ktury za cji stref pod mie j -skich niezbêdne s! nastêpuj!ce dzia"ania: – pro mo wa nie zmian kon sty tucy j nych, zmian w orze cz ni c twie pra wnym i w na sta -wie niu spo"ecz nym, zmie rzaj!cych do uz na nia wa r to œci "adu prze strzen ne go jakodo bra wspó l ne go, wy ma gaj!cego ogra ni cza nia dys po no wa nia w"as no œci! pry watn!,– wpro wa dze nie usta wo we go obo wi!zku prze pro wa dza nia sca leñ i po no w nych po -dzia"ów w przy pa d ku za mia ny te re nów ro l nych na bu do w la ne,– przy jê cie krajo wych stan dar dów urba ni sty cz nych, b!dŸ obo wi!zku œcis"ego za pi -sy wa nia i sto so wa nia ich przez same gmi ny,– sko ry go wa nie za pi sów usta wo wych w ten spo sób, by mo ¿ li we i obo wi!zko we by"ousta la nie w pla nach mie j s co wych wszy stkich isto t nych ele men tów stru ktu ry prze -strzen nej,– wpro wa dze nie usta wo we go obo wi!zku prze ka zy wa nia na cele pu b li cz ne – poddro gi, zie leñ i us"ugi so cja l ne, okre œlo nej pro cen to wo czê œci te re nów prze zna cza -nych pod za bu do wê,– wpro wa dze nie obo wi!zku gro ma dze nia przez gmi ny za so bów nie ru cho mo œcii stwo rze nie prze pi sów, umo ¿ li wiaj!ce wy mia nê grun tów bez do da t ko wych op"ati po da t ków,– do pre cyzo wa nie za sad zago spoda ro wa nia dla nie któ rych te re nów pra w nie chro -nio nych i stwo rze nie no wej fo r my ochro ny sy ste mów te re nów otwa r tych strefpod mie j skich po przez za pi sy usta wo we b!dŸ obo wi!zuj!ce akty pla ni sty cz ne – naprzyk"ad pla ny zago spoda ro wa nia ob sza rów metro poli ta l nych i pla ny wo je -wództw,– do roz wa ¿e nia po zo staj! roz wi!za nia dra sty cz ne i po li ty cz nie naj trud nie j sze– wpro wa dze nie po da t ku od wa r to œci nie ru cho mo œci i unie wa ¿ nia nie nie zrea lizo -wa nych przez okreœlony czas planów mie j s co wych,– edu ka cja po wszech na z za kre su ur ba ni sty ki, ar chi te ktu ry i ochro ny œro do wi ska,a wiêc wpro wa dze nie tych za gad nieñ do pro gra mów szko l nych,– edu ka cja rad nych sa morz!dów wszy stkich szcze b li i pra co w ni ków ad mi ni stra cjipo przez wa r szta ty, wyk"ady i in fo r ma cje o do œwia d cze niach in nych sa morz!dóww Eu ro pie,– an ga ¿o wa nie mie sz ka ñ ców w pro ble my kszta"to wa nia "adu prze strzen ne go nie tyl -ko wów czas, gdy opra co wa nia do tycz! ich nie ru cho mo œci, na przyk"ad po przezorga ni zo wa nie wa r szta tów typu „cha ret te”.
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Przed ur ba ni sta mi le¿! dziœ dwa naj wa¿ nie j sze za da nia, mog!ce s"u¿yæ re stru k -tury za cji stref pod mie j skich. Pie r wsze, to po dej mo wa nie dzia"añ na rzecz wpro wa -dze nia ta kich zmian w sze ro ko po jê tym pra wo da wstwie, by uru cho miæme cha ni z my, po zwa laj!ce na ko or dy na cjê opra co wañ pla ni sty cz nych ró ¿ nychszcze b li, re a li za cjê pla nów mie j s co wych i by przyj!æ ta kie stan dar dy urba ni sty cz ne,któ re umo ¿ li wi! pra wid"owe kszta"to wa nie stru ktur prze strzen nych. Dru gie – topo dej mo wa nie prób na rzecz prze ko na nia lo ka l nych spo"ecz no œci i w"adz sa -morz!do wych do roz wi!zañ pra wid"owych i cie ka wych, po ka zy wa nie spra w dzo -nych wzo r ców, pro wa dze nia szko leñ, akcji, wy staw, kon ku r sów, ale ta k ¿ewy pra co wa nie me tod do bre go uza sad nia nia przy j mo wa nych roz wi!zañ, z za sto so -wa niem ar gu men tów eko no mi cz nych. Ro biæ to wa r to, nie za le ¿ nie od tego ile razydot!d odno to wy wa no na tym polu po ra ¿ ki. Pó Ÿ niej mo ¿ na ju¿ po pro stu pro je kto -waæ – tak jak umie my, jak na uczy"y nas spo t ka nia z po szu kuj!cymi no wo œci stu den -ta mi, do œwia d cze nia za gra ni cz ne, a prze de wszy stkim, le kcje z mi strza mi, cho æ by tew Szko le Urba ni sty cz nej Pro fe so ra Wej che r ta35.Sum ma ryEvaluation of the possibility of structuring zones suburbanThe aim of the pa per is to pre sent some po ssi bi li ties of sub ur ban area’s spa tialstruc tura li sa tion. Sub ur ban area is a sub ject of me r ci less cri ti cism for its cha rac te ri sticfe a tu res: spa tial cha os, mor p ho lo gy be ing ur ban an ti t he sis, lack of pu b lic spa ces, andlia bi li ty to con flict si tu a tions. Such way of ur ban de ve lo p ment has the ne ga ti ve im pacton the na tu ral en vi ron ment, as well as on so cial life, but ac tu al ly in Po land it is a ty pi calmo del of the ru ra l -ur ban frin ge trans fo r ma tion in the pro cess of sub urba ni za tion,re su l ting in ur ban sprawl. It is ne ces sa ry to dia g no se the de te r mi nants and ma te rialfa c tors af fe c ting its trans fo r ma tions so as to find the me t hods to per form stru c tu ralchan ges in the se ex ten si ve are as. The idea of New Ur ba nism was men tio ned andco m pa red with spe ci fic in flu en ce on the gro und of po lish plan ning re a li ties. Someexa m p les of new de ve lo p ment in the po lish sub ur ban are as, which were bu ilt in theac cor dan ce with the ide as of New Ur ba nism were re vie wed. Spe cial care was ta ken onthe main de te r mi nants of the spa ce -or der cre a ting. The at tempt to find main fa c torsha ving im pact on the spa tial stru c tu re and its struc tura li sa tion was un de r ta ken – first of all con ne c ted with the ur ban de sign and spa tial plan ning, but also with the irimp le men ta tion. In con c lu sion, the se rio us inef fec ti ve ness of the plan ning sy stem inPo land, the we ak ness of the ma na ge ment of sub ur ban area, as well as im ma tu ri ty andsmal l ness of lo cal so cie ties has been ap pro ved. The re sults of the re se arch can se r ve toextend the database of the suburban areas in Poland. They can be also useful for the
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35  Za sad noœæ wyod rê b nie nia stwo rzo nych przez prof. Ka zi mie rza Wej che r ta te o rii na uko wych, pro je k -tów urba ni sty cz nych i me tod dy da kty cz nych, bu duj!cych "!cz nie tê Szko"ê t"uma czy Ga w li ko wski (2003)oraz inni, w zbio rze po œwiê co nym Ka zi mie rzo wi Wej che r to wi (Gzell (red.), 2003).



discussion about the planning system, about the responsibility of local authorities forthe space-order, and about the improvement of urban design.Ke y words: sub ur ban area, sub urba ni za tion, sprawl, ur ba nism, struc tura li sa tion,spa tial stru c tu re, spa tial plan ning.Bib lio gra fiaWy daw ni c twa zwa r te [1] Adam cze wska- Wej chert H., Wej chert K., Ma!e mia sta. Ar ka dy, Wa r sza wa 1986. [2] Brown L.J., Di xon D., Gil l ham O., Ur ban De sign For An Ur ban Cen tu ry. John Wi ley& Sons, Inc., Ho bo ken, New Ye r sey 2009. [3] Chmie le wski J.M., Te o ria Ur ba ni sty ki w pro je kto wa niu i pla no wa niu miast. Ofi cy na Wy -da w ni cza Poli te ch ni ki Wa r sza wskie, Wa r sza wa 2001. [4] Du a ny A., Pla ter - Zy berk E., The Town of Se a si de: De si g ned in 1978-1983 by Duany -Pal te rZy berk & Co., [w:] Ke l ba ugh D., McCul lo ugh K.K. (red.), Wri ting Ur ba nism,As so cia tion of Col le gia te Scho ols of Ar chi tec tu re. Rou t le d ge, Lon don/New York 2008. [5] Dun ham - Jo nes E., Wil lia m son J., Re tro fit ting sub ur bia. John Wi ley Sons, Inc., New Je r -sey 2011. [6] Ga w li ko wski A., Pro fe sor Ka zi mierz Wej chert. Pro fe sor i uczo ny, [w:] Gzell S. (red.),Ka zi mierz Wej chert. Te o ria Ko m po zy cji Urba ni sty cz nej. Aka pit DTP, Wa r sza wa 2003. [7] Gzell S. (red.), Ka zi mierz Wej chert. Te o ria Ko m po zy cji Urba ni sty cz nej. Aka pit DTP,Wa r sza wa 2003. [8] Gzell S., Mia sto w mie œcie – za kres po jê cia. „Ur ba ni sta” 10/2004, 2004. [9] Gzell S., Reur ba ni za cja. Uwa run ko wa nia, „Ur ba ni sty ka”. Miê dzyu czel nia ne Ze szy tyNa uko we. Ur ba ni sta, Wa r sza wa, 2010.[10] Hanzl M., Za!o¿e nia ru chu Nowy Ur ba nizm w Sta nach Zjed no czo nych Ame ry ki Pó!no -c nej a pro ble my zwi"zane z roz le wa niem siê miast w Pol sce, [w:] Nowa Ur ba ni sty ka– nowa ja koœæ ¿y cia. Ma te ria!y III Kon gre su Ur ba ni sty ki Pol skiej, „Bi b lio te ka Ur ba ni sty”, nr 14, Wa r sza wa 2009, s. 83–93.[11] Ja cobs J., The De ath and Life of Gre at Ame ri can Ci ties. Ran dom Ho u se, New York1961.[12] Jencks Ch., The Lan gu a ge of Post – Mo dern Ar chi tec tu re, Aca de my Edi tions, Lon don,1984, wyd. pol skie: przek!ad: Ga do m ska B., Ar chi te ktu ra post moder nisty cz na, Wa r -sza wa 1987. [13] Jê dra sz ko A., Go spo dar ka prze strzen na w Pol sce wo bec stan dar dów eu ro pe j skich.Ur ba ni sta, Wa r sza wa 2008.[14] Ka r ta No wej Ur ba ni sty ki, przek!ad Cho y no wski P., My cie l ski M.M., „Ur ba ni sta” 6/2005.Ur ba ni sta, Wa r sza wa.[15] Ke l ba ugh D., McCul lo ugh K.K. (red.), Wri ting Ur ba nism, As so cia tion of Col le gia teScho ols of Ar chi tec tu re, Rou t le d ge, Lon don/New York, 2008.[16] Krie ger A., Sa un ders W.S. (red.), Ur ban De sign. Min ne a po lis/Lon don, 2009.[17] Krier L., Ar chi te ktu ra wspól no ty, Wy daw ni c two S!owo/Ob raz Te ry to ria. Gdañsk, 2011.
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[18] Lo rens P., Te ma ty za cja prze strze ni pu b li cz nej mia sta. Wy daw ni c two Poli te ch ni kiGda ñ skiej, Gdañsk 2006.[19] Lynch K., A The o ry of Good City Form. MIT Press, Ca m bri d ge 1981.[20] Lynch, K., The Ima ge of the city, MIT Press, Ca m bri d ge, Mass., 1960, wyd. pol skie:przek!ad: Ko si ñ ski W., Ob raz Mia sta, 2011. Wy daw ni c two Ar chi vo l ta Mi cha! Stê pieñ,Kra ków 2011.[21] Po go da J., Pro ce sy subur bani zacy j ne w gmi nach Pia se cz no i Le sz no wo la. Pra ca dy p -lo mo wa ma gi ste r ska pod kier. J.M. Chmie le wskie go. Poli te ch ni ka Wa r sza wska,Wa r sza wa 2011.[22] Ran d le A., Sub ur ban set t le ment. Sa tur day Night 3 Ja nu a ry 1914, 1914, [w:] Har ris R.,A Wor king - C lass Sub urb for Im mi grants, „Geo gra p hi cal Re view”, Vol. 81, No. 3, 1991,To ron to, s. 318–332.[23] So la rek K., Wspó!cze s ne kon ce pcje roz wo ju mia sta, Kwa r ta l nik Ar chi te ktu ry i Ur ba ni -sty ki, PAN, z. 4. Wa r sza wa 2011, s. 51–71.[24] So la rek K., Stru ktu ra prze strzen ne stre fy pod mie j skiej Wa r sza wy. Dete r mi nan tywspó!cze s nych prze kszta!ceñ. Ofi cy na Wy da w ni cza Poli te ch ni ki Wa r sza wskiej, Wa r -sza wa 2013.[25] Sor kin M., The End(s) of Ur ban De sign, w: A. Krie ger, W.S. Sa un ders (red.), Ur ban De -sign, Min ne a po lis/Lon don 2009, s. 144–155.Stro ny in ter ne to we[26] www.isap.sejm.gov.pl[27] www.cnu.org[28] www.ksi"ze ni ce in fo.pl
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Katarzyna Asanowicz

Osiedle – jego historia i problemy wspó!czesne
Osie d la mie sz ka nio we s! kry ty ko wa ne, g"ów nie w dzie dzi nie fo r mo wa nia prze strze -ni, two rze nia œro do wi ska mie szka nio we go i jego przy sto so wa nia do po trzeb i od czuæ lu -dzi. Nie s! one akce p to wa ne przez mie sz ka ñ ców. Mie sz ka ñ cy nie czuj! wiê zi ze swo imosie d lem, prze strzeñ na zewn!trz w"as ne go mie sz ka nia – „prze strzeñ miejsk!” swo jejdzie l ni cy uwa ¿aj! za ca"ko wi cie obc!. Ba da nia so cjo logi cz ne prze pro wa dzo ne w la tachosiem dzie si!tych w wie lu pol skich osie d lach po twier dzi"y po wy ¿ sze oce ny.Po pra wa ja ko œci ¿y cia wszy stkich lu dzi jest naj wa¿ nie j szym ce lem ka ¿ dej po li ty kiod nosz!cej siê do osie d li lu dz kich. Jej za da niem jest za spo ko je nie pod sta wo wych po -trzeb cz"owie ka, za rów no fi zjo logi cz nych jak i este ty cz nych. Na pro blem mie sz ka nio -wy na le ¿y za tem pa trzeæ glo ba l nie i do strze gaæ w nim z"o¿o noœæ œro do wi ska, któ rezamieszkuje cz"owiek.Ce lem pra cy jest przed sta wie nie ge ne zy po wsta nia osie d li mie sz ka nio wych, roz -wo ju aktów nor ma ty w nych, sta no wi!cych pod sta wê do pro je kto wa nia oraz pro ble -mów este ty cz nych po wsta"ych w re zu l ta cie realizacji idei osiedla.Ge ne za osie d laAna li zê pro ce sów po wsta wa nia wspó"cze s nych kon ce pcji urba ni sty cz nych ze spo -"ów mie sz ka nio wych na le ¿y roz pocz!æ od roz pa trze nia wa run ków ¿y cia pa nuj!cychw mia stach na prze"omie XIX i XX wie ku. Kry ty ka ist niej!cej sy tu a cji i chêæ zmia nysta"y siê pun ktem wyj œcia do po szu ki wa nia no wych zasad organizacji przestrzenimiejskiej.Naj bar dziej cha ra kte ry styczn! cech! mia sta XIX wie ku by"a jego du¿a gê stoœæ za bu -do wy. G"ów ny mi ele men ta mi mia sta by"a pro stok!tna sieæ ulic wype"nio na za bu dow!.Taka stru ktu ra po wo do wa"a z"e nas"one cz nie nie mie sz kañ, a zanie czy sz cze nie po wie -trza zwi!zane z roz wo jem prze mys"u do da t ko wo wp"ywa"o na po go r sze nie siê wa run -ków sa ni ta r nych. Jed no cze œ nie roz wój miast prze mys"owych w okre sie wcze s ne goka pi ta liz mu spo wo do wa" zró¿ ni co wa nie spo"ecz ne lud no œci. Z jed nej stro ny ist nia"ycere mo nia l ne cen tra miast, a z dru giej – ob sza ry ubó stwa, po"o¿o ne w po bli ¿u zak"adów prze mys"owych. Wy buch epi de mii cho le ry w 1831 roku w An glii po raz pie r wszy zwró -ci" uwa gê na pro ble my zdro wia w mie œcie. Utwo rzo no pie r wsze prze pi sy re gu luj!cemi ni ma l ne no r my w od nie sie niu do ja ko œci wody i urz!dzeñ sa ni ta r nych, znor mali zo -wa no od leg"oœci po miê dzy bu dyn ka mi mie szka l ny mi, lik wi do wa no mie sz ka nia w pi w -ni cach i pod kre œla no ko nie cz noœæ two rze nia te re nów zie le ni mie j skiej.



Pod ko niec XIX i na pocz!tku XX w. po ja wi"y siê nowe kon ce pcje, któ re "!czy"yaspe kty te ch ni cz ne, spo"ecz ne, hi gie ni cz ne oraz este ty cz ne w pla no wa niu miast. Ichce lem by"a po pra wa sta nu sa ni tar ne go miast, za pe w nie nie kon ta ktu z na tur! – zie le -ni! i s"oñ cem. Jed nym z pre ku r so rów no wej my œli by" E. Ho ward, któ ry w opub li ko -wa nej w 1898 roku ksi!¿ce „To mor row: a Pa ce ful Path to Real Re form” (zna nejbar dziej pod tytu"em „Gar den Ci ties of To – mor row” opub li ko wa nej w 1902 r.)przed sta wi" teo re ty cz ne pod sta wy de cen tra liza cji miast. Plan „Mia sta -o gro duprzysz"oœci” zo sta" wy my œlo ny przez Ho war da w fo r mie ko li ste go ob sza ru mie j skie -go, po dzie lo ne go na 6 wy cin ków g"ów ny mi uli ca mi, z cen trum, w któ rym zna j do wa"y siê te re ny par ko we wraz z bu dyn ka mi u¿y te cz no œci pu b li cz nej. Ca"y ten ob szar oka la" pas grun tów ro l nych, nie pod le gaj!cych za bu do wie. Mia sto mia"o byæ samo wy sta r -czaln! jed nostk! o œci œle okre œlo nej wie l ko œci i li cz bie mie sz ka ñ ców.W po"owie lat 20. XX wie ku rów nie¿ zmie ni"o siê po dej œcie w pro je kto wa niu prze -strze ni blo ku mie szka l ne go. Kry ty ce pod da no w!skie uli ce- kory ta rze oraz cie m nepod wórka - stud nie. W re zu l ta cie za czê"y po wsta waæ kwa r ta"y z prze stron ny mi dzie -dzi ñ ca mi, z luŸn! ob rze¿n! i li ni j kow! za bu dow! i do ma mi typu wie ¿o we go. Jed no -cze œ nie wraz z za bu dow! mie sz ka niow! pro je kto wa no urz!dze nia spo"ecz no--us"ugo we uzu pe"nio ne te re na mi zie le ni.Nowe te o rie po ja wi"y siê w trzech oœro d kach. Pie r wszym by" Re gio nal Plan ningAs so cia tion of Ame ri ca w No wym Jor ku. Dru gim zaœ Pa ry¿, w któ rym pra co wa" LeCor bu sier i gdzie wy da wa no pi s mo „L’Esprit No u ve au” po œwiê co ne wspó"cze s nej ur -ba ni sty ce i ar chi te ktu rze. Nie mniej wa ¿ nym by" trze ci oœro dek obe j muj!cy Ho lan diê, Nie mcy i Szwa j ca riê gdzie roz wi ja" siê ruch budowy tanich mieszkañ robotniczych.W kon ce pcjach Le Corbusier’a za bu do wa mie sz ka nio wa sk"ada"a siê z dwóch za -sad ni czych mo de li do mów: by"y to do my - wil le (Im me u b les vil las) oraz za bu do wa„usko ko wa” (Lo tis se ments a re dents). Spo sób roz wi!za nia Im me u b les vil las spra wia, ¿edwu po zio mo we mie sz ka nia wy po sa ¿o ne s! we w"asne tara sy - log gie, umie sz czo ne odstro ny we wnê trz nej pro stok!tne go zie lo ne go dzie dzi ñ ca. Mimo, i¿ bu dyn ki s!dwuna stokon dygna cyj ne, mie sz ka nia maj! za le ty wil li. Prze strzen nie roz wi!za niaobu ty pów za bu do wy s! od mien ne. Im me u b les vil las jest w isto cie „su per blo kiem”o bo ku 400 # 200 m, a bu dyn ki usko ko we, usta wio ne na s"upach nie maj! charakteruobrze¿nego, lecz tworz! meander kszta"towany niezale¿nie od uk"adu ulic.Le Cor bu sier by" rów nie¿ au to rem i gor!cym zwo len ni kiem wie lo piê tro wych do -mów wie ¿o wych. We wcze s nych la tach 20. opra co wa" wstê p ny pro jekt „mia sta wie¿”,w któ rym cen trum ka ¿ de go kwa r ta"u za j mo wa" wie ¿o wiec wy so ko œci 60 piê ter. W re -zu l ta cie prze ciw sta wi" stru ktu rze mia sta dzie wiêtna stowie czne go stru ktu rê, w któ rej95% te re nu by"o nie zabu do wa ne. Twier dzi", ¿e wyso ko œcio w ce za pe w niaj! do bre wa -run ki ¿y cia i jed no cze œ nie uwa l niaj! te ren pod bu do wê obie któw obs"ugi. Swoj! ideêLe Cor bu sier przed sta wi" w pro je ktach dla Zli nu (Cze chy), Hel lo co urt (Fran cja) i Rio de Ja ne i ro (Bra zy lia)1.
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1  Cor bu sier. Pla ni ro v ka go ro da. OGIZ-IZOGIZ, Mo sk wa 1933.



Zwo len ni kiem wpro wa dze nia s"oñca i zie le ni w stru ktu rê za bu do wy mie sz ka nio -wej, z jed no cze s nym utrzy ma niem wy so kiej in ten syw no œci wy ko rzy sta nia te re nu by"Wa l ter Gro pius, któ ry za sto so wa" uk"ad li ni j ko wy (rów no le gle roz sta wio ne bu dyn -ki). W swo ich wy li cze niach do wo dzi", ¿e przy sto p nio wym pod no sze niu wy so ko œciza bu do wy, li cz bê bu dyn ków mo ¿ na zmnie j szyæ przy jed no cze s nym zwiê ksze niu od -leg"oœci miê dzy nimi. Tak! sam! iloœæ mie sz kañ mo ¿ na za pro je kto waæ w 12 dwu -kondy gnacy j nych bu dyn kach lub w dwóch dziesiê ciokon dygnacy j nych, z woln!prze strze ni! po miê dzy nimi. W re zu l ta cie do szed" do wnio sku, ¿e w mia rê zwiê ksza -nia wy so ko œci po pra wiaj! siê wska Ÿ ni ki eko no mi cz ne oraz wa run ki sanita rno-hi -gieni cz ne. Przyk"adem mo¿e byæ za pro je kto wany w 1928 r. ze spó" mie sz ka nio wyw Ha se l chorst w Span dau (Be r lin). Jed nak mimo niew!tpli wych za let za bu do wa li ni j -ko wa przy ma so wym za sto so wa niu wywo"ywa"a skra j nie mo no ton ne wra ¿e nia, co do -pro wa dzi"o do utra ty rozpo znawa l no œci od dzie l nych bu dyn ków. Uk"ad do mówmie sz ka l nych wzd"u¿ osi pó"no c - po"ud nie nie za wsze by" zgod ny z kie run kiem ulic.W rezultacie zaczyna"y siê one przekszta"caæ z „ulic-korytarzy” w uk"ady swobodne.Zabudowa linijkowa rozprzestrzeni"a siê nie tylko w Niemczech, ale równie¿ w Da -nii, Hiszpanii, Szwecji.W USA w 1929 r. Cla ren ce Per ry opu b li ko wa" pra cê „Jed no stka s!sie dz ka” (TheNeig hbou r ho od Unit). Po jê cie jed no stki s!sie dz kiej na grun cie ame ry ka ñ skim po -wsta"o w sy tu a cji gwa"to w ne go wzro stu miast i zni sz cze nia tra dy cy j nych wiê zispo"ecz nych chara ktery sty cz nych dla mia sta XIX wie ku. C. Per ry po stu lo wa" fo r mo -wa nie „ko mó rek spo"ecz ne go ¿y cia jako 5-ty siê cz nych ze spo"ów”, w któ rych ele men -tem in te gruj!cym by" wspó l ny pro gram us"ug. Wie l koœæ ta od po wia da"a z jed nejstro ny po je mno œci szko"y pod sta wo wej, z dru giej – pie szej do stê p no œci do niej bez po -trze by prze kra cza nia tras szy b kie go ru chu. Roz wi!za niem zbli ¿o nym do teo re ty cz -nych roz wa ¿añ by"a re a li za cja osie d la Ra d burn w New Je r sey. Ze w nêtrzn! gra ni cête re nu, po dzie lo ne go na „su per blo ki” za my ka"y dro gi szybkiego ruchu, wewn!trzznajdowa"y siê tylko œlepo zakoñczone ulice. Zrealizowano tu zasadê segregacji ruchu samochodowego i pieszego.Idea jed no stek s!sie dz kich przy jê"a siê w wie lu kra jach. Ro zu mia no j! czê sto jakojed no stkê fun kcjo naln!, wy po sa ¿on! w okre œlo ny ze staw us"ug. W Nie mczechB. Taut i W. Gro pius re a li zuj! „osie d le so cja l ne” (Der So cia le Woh nun gs bau), w Pol scefo r mu"uje siê kon ce p cja „osie d la spo"ecz ne go” He le ny i Szy mo na Syrkusów orazBarbary i Stanis"awa Brukalskich.Po wstaj!ce w Pol sce w okre sie miê dzy wo jen nym osie d la spo"ecz ne ca"ko wi cieprze ciw sta wia"y siê za bu do wie czyn szo wej. By"y to pie r wsze re a li za cje, któ re wpro wa -dza"y w ¿y cie idee Ka r ty Ate ñ skiej. Cech! cha ra kte ry styczn! osie d li by" kom p le kso -wy pro gram, któ ry zak"ada" bu do wa nie nie ty l ko mie sz kañ, ale rów nie¿ bu dyn kówto wa rzysz!cych (szkó", ¿"ob ków) oraz te re nów re krea cy j nych. Opra co wa ne w la tach30. kon ce pcje osie d la mie szka nio we go, jako jed no stki spo"ecz nej, któ re go au to ra mibyli H. i S. Syr ku so wie, B. Bru ka l ska, T. To"wi ñ ski opie ra"y siê na dwóch za sa dach.Pie r wsza to d!¿e nie do stwo rze nia okre œlo nych zwi!zków miê dzy mie szka ñ ca mi.Dru ga – nowa idea kszta"to wa nia fo r my, sty mu luj!ca ich po wsta wa nie. Zak"ada no
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bo wiem, ¿e ist nie je powi!za nie miê dzy stru ktur! prze strzenn! a ¿y ciem spo"ecz nym.Zgod nie z t! te o ri! zwi!zki ta kie by"y mo ¿ li we w ze spo le – „ko lo nii”, w któ rej by"o200–250 mie sz kañ (ok. 800 mie sz ka ñ ców). Osie d le sk"adaj!ce siê z 5–6 ko lo nii, za -mie sz ku je oko"o 5000 osób i two rzy tzw. „jed no stkê szkoln!”. Dla ta kiej li cz by mie sz -ka ñ ców oprócz szko"y prze wi dy wa no bu dyn ki przed szko li oraz nie du ¿e cen trumhan d lo we. Cie ka wym przyk"adem komp le kso we go po dej œcia do pro je kto wa nia by"abu do wa osie d li WSM na ̄ oliborzu, Kole i Rakowcu w Warszawie realizowana w Pra -co w ni Architektoniczno-Urbanistycznej, której dzia"alnoœæ przyczyni"a siê dopowstania pierwszych powojennych normatywów urbanistycznych.No r ma ty wyStan dar dy urba ni sty cz ne, na zy wa ne nor ma ty wa mi zmie nia"y siê na prze strze ni lat i by"y uza le ¿ nio ne od sy tu a cji demo gra fi cz nej i mo ¿ li wo œci eko no mi cz nych pa ñ stwa.No r ma ty wy usta la"y za rów no wy ty cz ne pro gra mo we i po wie rzch nio we jak i wska Ÿ ni -ki wykorzystania terenu.No r ma tyw z 1951 r. (Zarz!dze nie w spra wie wpro wa dze nia „Tym cza so wych no r -ma ty wów urba ni sty cz nych dla pro je kto wa nia miast i osie d li”) – prze wi dy wa" eko no -mi cz ne wy ko rzy sta nie te re nu, zwiê ksze nie wy so ko œci za bu do wy i gê sto œciza lud nie nia. Obs"uga komu nika cy j na roz wi!zana mia"a byæ w po sta ci gê stej sie ci do -ja z dów we wnê trz nych, gara¿e i stanowiska postojowe praktycznie nie wystêpowa"y.No r ma tyw z 1961 r. (Zarz!dze nie nr 15 z 1961 r.) – w no r ma ty wie tym bar dziejdok"ad nie okre œlo ne zo sta"y wy ma ga nia do tycz!ce pro je kto wa nia osie d li mie sz ka nio -wych. Dla oce ny sto p nia wy ko rzy sta nia te re nu sto so wa no wska Ÿ ni ki in ten syw no œciza bu do wy net to, któ re obo wi!zywa"y w pla nach szcze gó"owych (od 0,7 do 1,2). No r -ma tyw okre œla" ponad to mi ni ma l ne nas"one cz nie nie ele wa cji uprzy wile jo wa nej(1,5 godz. w dniach 21.10. i 21.02.), od leg"oœci miê dzy bu dyn ka mi, mi ni maln! iloœæpo wie rz ch ni te re nu nie zabu dowa ne go przy pa daj!c! na 1 mie sz ka ñ ca (w gra ni cach te -re nu mie szka nio we go net to), mi ni ma l ne od leg"oœci od okien po mie sz czeñ mie sz ka l -nych do ga ra ¿u lub par kin gu, kot"owni, pla cy ku go spo dar cze go. Wpro wa dzo nezo sta"y wy ty cz ne do pro je kto wa nia ko mu ni ka cji we wnê trz nej osie d la oraz wska Ÿ ni kido pro je kto wa nia ga ra ¿y i par kin gów (ga ra ¿e nie wiê ksze ni¿ 25 sta no wisk przyza"o¿e niu 15–20 sta no wisk na 1000 mie sz ka ñ ców i par kin gi od 10–50 sta no wisk przyza"o¿e niu 35–50 sta no wisk na 1000 mie sz ka ñ ców). W za kre sie zie le ni no r ma tyw prze -wi dy wa" mi ni maln! po wie rz ch niê zie le ni osie d lo wej, przy pa daj!c! na 1 mie sz ka ñ ca.Ogród osie d lo wy, za le ¿ ny od li cz by lud no œci mia" mieæ 2,5-3,5 m2/mie sz ka ñ ca, w tym1,5–2,0 m2 przy pa da"o na or ga ni za cjê ogro du jor da no wskie go oraz 1,5–2,0 m2 na pla ce gier i czêœæ wy po czyn kow! dla sta r szych. Mi ni ma l na po wie rz ch nia zie le ni na te re -nach mie sz ka nio wych net to mia"a wy no siæ nie mniej ni¿ 6 m2/mie sz ka ñ ca2.
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2 Zarz!dze nie nr 15 Prze wod nicz!cego Ko mi te tu Bu dow ni c twa, Ur ba ni sty ki i Ar chi te ktu ry z dnia 21 lu -te go 1961 r. w spra wie g"ów nych wska Ÿ ni ków do pro je kto wa nia osie d li mie sz ka nio wych w la tach1961–1965, OI TiEB, Wa r sza wa 1961.



No r ma tyw z 1964 r. (Zarz!dze nie nr 118 z 1964 r.) wpro wa dzo no z po wo du nie do -bo ru te re nów uz bro jo nych i po szu ki wa nia eko no mi cz nych roz wi!zañ. Zwiê kszo nezo sta"y wska Ÿ ni ki wy ko rzy sta nia te re nu (od 1 do 1,6), za czê to wzno siæ bu dyn ki o sze -ro ko œci 15–18 m, co spo wo do wa"o zmnie j sze nie te re nów zie lo nych, prze wi dy wa nonie wielk! iloœæ par kin gów i ga ra ¿y na te re nach mie sz ka nio wych. Pod staw! kszta"to -wa nia urz!dzeñ komu nika cy j nych by"a pro gno za moto ryza cy j na wy nosz!ca 50–100sa mo cho dów na 1000 mie sz ka ñ ców. Z ogó l nej li cz by miejsc par kin go wych i ga ra ¿y,wy li czo nej na pod sta wie pro gno zy, 70% miejsc za le ca no sy tu o waæ na te re nach jed no -stek mie sz ka nio wych. Przy j mo wa no od 5–15 sta no wisk w ga ra ¿ach i od 10–20 sta no -wisk na par kin gach (na te re nach net to), w prze li cze niu na 1000 mie sz ka ñ ców. Ogródosie d lo wy lub zie le niec móg" mieæ 1,5–2,5 m2/mie sz ka ñ ca, a "!cz nie zie leñ wy po czyn -ko wa na te re nach zain wes to wa nia mie j skie go przy pa daj!ca na 1 mie sz ka ñ ca po win nawy no siæ od 8 do 15 m2 3.W la tach 60. do mi no wa"y osie d la œred niej wie l ko œci z nie pe"nym pro gra memus"ug (54% wszy stkich osie d li). Du¿e mo de lo we jed no stki dla 5,5–10 tys. mie sz ka ñ -ców z pe"nym pro gra mem us"ug sta no wi"y 39%, osie d la po wy ¿ej 10 tys. mie sz ka ñ cówsta no wi"y 7%4.Do 1974 r. no r ma ty wy sty mu lo wa"y roz dzia" te re nów mie sz ka nio wych w mia stach na od dzie l ne osie d la, tzw. mo de lo we jed no stki mie sz ka nio we. Jako te o re tyczn! wie l -koœæ osie d la, przy j mo wa no ok. 10 000 mie sz ka ñ ców, zak"adaj!c, ¿e li cz ba lud no œcipo win na byæ zwi!zana z organizacj! szkolnictwa podstawowego.W no r ma ty wie z 1974 r. nie ma ju¿ mowy o jed no st ce szko l nej, wpro wa dzo ne zo staje po jê cie stru ktu ra l nej jed no stki mie sz ka nio wej (i ze spo"u jed no stek stru ktu ra l nych),któr! two rzy prze strzen nie i fun kcjo na l nie wy dzie lo ny uk!ad za bu do wy mie sz ka nio wej(wie lo ro dzin nej i jed no ro dzin nej) wraz z od po wia daj"cym jej pro gra mem pod sta wo wychurz"dzeñ us!ug, wy po czyn ku i ko mu ni ka cji roz mie sz czo nych w za siê gu doj œcia w za sa dzie do 500 m od wejœæ do bu dyn ków mie sz ka l nych do tych urz"dzeñ5. Wie l koœæ ze spo"u stru ktu -ra l nych jed no stek mie sz ka nio wych oraz ich stru ktu ra pro gra mo wa i fun kcjo na l no--prze strzen na po win na wy ni kaæ z ana li zy wie l ko œci da ne go mia sta i li cz by lud no œci.Wska Ÿ ni ki wy ko rzy sta nia te re nu za bu do wy wie lo ro dzin nej (in ten syw no œci za bu do -wy net to) waha"y siê od 0,6 do 1,4. W za kre sie ko mu ni ka cji no r ma tyw za le ca" pro gra -mo wa nie sta"ych i cza so wych miejsc po sto jo wych. Sta"e mie j s ca po sto jo we na le ¿a"oprzy j mo waæ w re la cji 1 mie j s ce/mie sz ka nie (w po zio mie te re nu 90–120 sta no -wisk/1000 mie sz ka ñ ców). Po zo sta"e mie j s ca za le ca no umie sz czaæ w urz!dze niachwielo po zio mo wych. Dla cza so wych miejsc po sto jo wych wska Ÿ nik wy no si" 30 sta no -wisk na 1000 mie sz ka ñ ców. Na te re nach za bu do wy mie sz ka nio wej net to za le ca no za -
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3 Zarz!dze nie nr 118 Mi ni stra Bu dow ni c twa i Prze mys"u Ma te ria"ów Bu do w la nych z dnia 15 cze r w ca1964 r. w spra wie wska Ÿ ni ków wy ko rzy sta nia te re nów zain wes to wa nia mie j skie go. Dz. Bu dow ni c twa Nr 14z dnia 22 sie r p nia 1964 r., poz. 40.4 Roze nberg I., Chwa li bóg K., Li p ska A., Su ma ry cz na ana li za i oce na pro je któw ze spo!ów mie sz ka nio -wych za twier dzo nych w la tach 1964–1968. IGM, Wa r sza wa 1971, nr 34, s. 5.5 Zarz!dze nie nr 9 Mi ni stra Go spo dar ki Te re no wej i Ochro ny Œro do wi ska z dnia 29 sty cz nia 1974 r.w spra wie wska Ÿ ni ków i wy ty cz nych urba ni sty cz nych dla te re nów mie sz ka nio wych w mia stach. Dz. Bu dow -ni c twa Nr 2 z dnia 25 lu te go 1974 r., poz. 2, s. 7–12.



pe w nie nie co naj mniej 8 m2/mie sz ka ñ ca te re nów wy po czyn ku, przy czym ca"ko wi tapo wie rz ch nia prze zna czo na pod zie leñ wy po czyn kow! i izo la cyjn! po win na wy no siænie mniej ni¿ 50% po wie rz ch ni te re nów net to.Pra kty ka pro je kto wa i in wes tycy j na, wed"ug J. No wi c kie go, opa r ta na ta kich no r -ma ty wach spo wo do wa"a, ¿e dzie l ni ce mie sz ka nio we sta"y siê „zbio ra mi ze spo"ówmie sz ka nio wych po zba wio nych wza je mnych powi!zañ prze strzen nych”6. Wy stê -puj!cy brak œro d ków na bu do wê urz!dzeñ us"ugo wych sku t ko wa" zo sta wia niem naj -bar dziej cen nych te re nów jako tzw. re ze r wy te re no wej. Pra kty ka taka po wo do wa"a, ¿e w œwiadomoœci mieszkañca obraz osiedla nie by" akceptowany.W la tach 50. XX w. sto so wa no sto sun ko wo du¿o ty pów bu dyn ków (ga le rio we, se g -men to we, ko ry ta rzo we, pun kto we). De ka dê pó Ÿ niej wzros"a ten den cja do ogra ni cza -nia ty pów bu dyn ków – domy ga le rio we i ko ry ta rzo we pra kty cz nie nie wy stê po wa"y.Roz prze strze ni"y siê bu dyn ki typu seg men to we go i pun kto we go (szcze gó l nie piê cio -kondy gnacy jne), co by"o wy ni kiem ich ela sty cz ne go sy tu o wa nia w stosunku do stronœwiata, rzeŸby terenu oraz istniej!cej zabudowy.Ujed no li ca"a siê rów nie¿ wy so koœæ wzno szo nych wie lo ro dzin nych bu dyn kówmie sz ka l nych. W 1961 r. ty l ko 26% bu dyn ków wie lo ro dzin nych mia"o wy so koœæ piê -ciu kon dy g na cji, 72% wy so ko œci inne, a 2% wy so koœæ je de na œcie kon dy g na cji. Sy tu a -cja ra dy ka l nie zmie ni"a siê w 1964 r., kie dy pro je kto wa no bu dyn ki piê cio-i jede nasto kondyg nacyj ne, a w 1970 r. stru ktu ra by"a na stê puj!ca: 69% – to bu dyn kipiê cio kondy gnacy jne, 27% – jedena stokon dygna cyj ne, inne wy so ko œci je dy nie 4%.Wiê kszoœæ bu dyn ków piêcio kondyg nacy j nych (70%) wzno szo no jako uk"ady kla t ko -we i pun kto we, jedena stokon dygna cyj ne jako ko ry ta rzo we i punktowe. Realizacjatylko tych dwóch wysokoœci zwi!zana by"a z uwarunkowaniami normatywnymi.Je œli cho dzi o te ch no lo gie wzno sze nia bu dyn ków w 1968 r. 19% przy pa da na te ch -no lo giê wie l kop"ytow!, 35% – na wiel ko b lo kow!, 34% – na tra dy cyjn!, 11% – na mo -no li tyczn! i szkie le tow!. W 1980 r. ju¿ 86% do mów wznie sio no w te ch no lo gii wie l kiej p"yty7.Ma so we bu dow ni c two mie sz ka nio we wzno szo ne wed"ug ujed no li co nych za sadurba ni sty cz nych, archi tekto ni cz nych i kon stru kcy j nych uw z glêd nia"o je dy nie sa ni -ta r ny aspekt za mie sz ka nia, co sta"o siê po wo dem kry ty ki. R. Dy le wski, K. Krz!ta"a,M. Tar ko, J. Chmie le wski zwra ca li uwa gê na ni ski stan dard mie sz ka nio wy, któ ry by"zwi!zany z obo wi!zuj!cymi nor ma ty wa mi, nie pe"n! re a li za cjê za"o¿eñ pro je kto wychw sfe rze us"ug i te re nów re krea cy j nych. Z ko lei A. Wal lis, A. Grzy bo wski, A. Kwia t -ko wska, W. Ma li cka, J. No wi cki pod kre œla li, nisk! este tyczn! ja koœæ prze strze ni za -mie szki wa nia, szczególnie strukturê przestrzenn! osiedli i banalnoœæ rozwi!zañarchitektonicznych.Stru ktu ra prze strzen na ze spo"ów mie sz ka nio wych wp"ywa bez po œred nio na za -cho wa nia cz"owie ka. Wie l ka ska la tych za"o¿eñ wywo"a"a sze reg ne ga ty w nych zja -wisk nie ty l ko w sfe rze or ga ni za cji prze strze ni, ale rów nie¿ w sfe rze od dzia"ywañ
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6 No wi cki J., Kszta!t prze strze ni mie sz ka l nej. Zak"ad Wy da w nictw CZSR, Wa r sza wa 1980, s. 94–103.7 Chmie le wski J.M., Kszta!to wa nie ze spo!ów ni skiej in ten sy w nej za bu do wy wie lo ro dzin nej i jed no ro -dzin nej. COBPBO, Wa r sza wa 1991, s. 6–10.



spo"ecz nych. Jed nym z po ja wiaj!cych siê ne ga ty w nych zja wisk spo"ecz nych by"o ob -ni ¿e nie po czu cia bez pie cze ñ stwa i wzrost spo"ecz nych pa to lo gii. Ra port Ko mi te tuBa dañ nad Prze moc!, Zbrod ni! i Wy stê p kiem stwier dza, ¿e ist niej" za sad ni cze ko re la -cje miê dzy na si le niem ne ga ty w nych zja wisk i prze mo cy, a ty pa mi zur bani zo wa nia okre œlo -nych ob sza rów. Jedn" z ta kich zmien nych jest wy so koœæ bu dyn ków. Na te re nach, gdzieprze wa ¿a za bu do wa ponad sze œcio piê tro wa ob se r wu je siê wy ra Ÿ nie wy¿sz" prze stê pczoœæ8.Este ty kaK. Lynch w swo jej pra cy „Good City Form” pi sze: Œro do wi sko prze strzen ne nie mo¿e byæ tra kto wa ne je dy nie jako ze staw ogra ni czeñ, jest ono rów nie¿ Ÿród!em sa ty s fa kcji. Py taj"cko goœ, jak chcia!by ¿yæ, za wsze uzy sku je my od po wiedŸ ob fi tuj"c" w szcze gó!y prze strzen ne.Prze strzeñ wp!ywa na ety cz ne za cho wa nia cz!owie ka, a cz!owiek wp!ywa na prze strzeñ9.Zna cze nie este ty ki prze strze ni jest pod kre œla ne w wie lu opra co wa niach. Kry -tyczn! oce nê ze spo"ów mie sz ka nio wych zna leŸæ mo ¿e my w pra cach A. Grzy bo wskie -go, J. No wi c kie go, T. Sumienia. J. No wi cki, ana li zuj!c infor macyj no-e stety czny po ten cja" ze spo"ów mie sz ka nio -wych pod kre œla zwi!zek emocjo nalno-e stety cz nych ocen œro do wi ska za mie sz ka niaz je go prze strzenn! or ga ni zacj!. Sche ma ty cz ny uk"ad bu dyn ków nie do sta r cza od po -wied niej in fo r ma cji, nie wp"ywa na zapa miê ty wa nie prze strze ni. Jest to zgod nez pogl!dem L. Bei se t ze ra, któ ry uwa ¿a, ¿e rów nie szy b ko jak zapa miê tu je my wy ra Ÿ nyuk"ad prze strzen ny, tak rów nie szy b ko prze sta je my go za uwa ¿aæ. Wi!¿e siê to z tym,¿e pro sta ko m po zy cja z wie l kop"yto wych bu dyn ków do sta r cza nie wielk! iloœæ in fo r -ma cji. Po wo dem tego jest po wszech noœæ i po wta rza l noœæ form10. No wi cki za uwa ¿a, ¿ewy ra zi stoœæ osie d li zna j du je siê po ni ¿ej ty po we go pro gu od czu wa nia emo cjo nal ne goz po wo du ich jed no rod no œci oraz hiper tro fi cz nej prze strze ni po miê dzy po szcze gól ny -mi bu dyn ka mi. Przy czym prze strzeñ ta nie jest per ce po wa na jako monu men ta l na,jako ¿e po zba wio na jest ona do mi nan ty. Nie ma w niej ani osi, ani pun któw kul mina -cy j nych, trud no okre œliæ gdzie jest stro na lewa, a gdzie pra wa, gdzie jest pocz!tekprze strze ni, a gdzie jej ko niec. Brak hi sto rii i œla dów roz wo ju wywo"uje uczu ciech"odu, alie na cji i tym cza so wo œci. Prze strzeñ za mie szki wa nia, aby byæ akce p to wa najako „swo ja” po win na byæ roz po zna wal na. Ob sza ry mie sz ka nio we s" to co raz czê œciejprze strze nie opu sto sza!e, ma r twe. Cz!owiek ty l ko przez nie prze cho dzi, nie za trzy muj"c siê.Spra wiaj" ra czej wra ¿e nie zbio rów tro chê !ad nie jszych lub tro chê brzy d szych do mów – za so b -ni ków na „sta ty sty cz nych” mie sz ka ñ ców ni¿ czê œci mia sta – prze strze ni ukszta!to wa nej œwia -do mie, prze zna czo nej dla lu dzi, od po wia daj"cej im i przez nich u¿y t ko wa nej11.Z pogl!dem No wi c kie go zga dza siê A. Grzy bo wski, mówi!c o bra ku se man ty cz -nych zna czeñ w œro do wi sku mie sz ka nio wym. Wzór gra fi cz ny, bêd!cy re zu l ta tem
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8  Cy tat za J.M. Chmie le wski, Kszta!to wa nie ze spo!ów ni skiej in ten sy w nej za bu do wy wie lo ro dzin neji jed no ro dzin nej. COBPBO, Wa r sza wa 1991, s. 11.9  Lynch K., Good city form, MIT Press, 1984, s. 294 (t"uma cze nie au to rki).10  Ku dry a s hev K.V., Ba y zet t ser L., Pro ble my izobrazitel’nogo ya zy ka ark hi te kto ra. Stro y i z dat, Mo sk va1985, s. 16.11  No wi cki J., Kszta!t…, op. cit., s. 67.



wie lo krot ne go, tak hory zon tal ne go jak i wer tyka l ne go, po wtó rze nia okien nie mo¿enie byæ mo no ton ny. Pry mi ty w na pla sty ka i nie wy ra zi stoœæ ele wa cji do sta r czaj! mi ni -maln! iloœæ in fo r ma cji zna ko wej. Po wo du je to zna cz ne trud no œci w orien ta cjiwewn!trz ta kich ze spo"ów. W re zu l ta cie mie sz ka ñ cy nie akce p tuj! prze strze ni ze spo -"u, nie od czu waj! zwi!zku z za mie sz ki wan! prze strze ni!. Prze strzeñ zna j duj!ca siêpoza mie sz ka niem – prze strzeñ mie j ska – od bie ra na jest jako „cu dza”. Dla po twier -dze nia swo jej tezy Grzy bo wski przed sta wia re zu l ta ty prze pro wa dzo nych w 1976 rokuprzez B. Ja"owie c kie go ba dañ. Obe j mo wa"y one 10 pol skich osie d li i wy ka za"y, ¿e s!one oce nia ne po zy ty w nie ty l ko przez 17% mie sz ka ñ ców. W wy po wie dziach naj czê -œciej by"y u¿y wa ne ta kie okre œle nia jak „be ton”, „ka mien na pu sty nia”, „pude"ka”12.W la tach 1997–1999 au to rka prze pro wa dzi"a kom p le kso we ba da nia bia"osto c kichosie d li mie sz ka nio wych. Na pod sta wie ana li zy lo ka li za cji osie d li w stru ktu rze mia sta, te ch no lo gii bu do wy oraz okre su po wsta nia osie d li do ba dañ szcze gó"owych wy bra nona stê puj!ce osiedla: Dziesiêciny, Sady Antoniukowskie, Piasta.Ka ¿ de z wy bra nych osie d li ana li zo wa no wg na stê puj!cych pozycji:1. Fun kcjo na l ne wy ko rzy sta nie te re nu – ana li zo wa no ele men ty stre fo wa nia prze -strze ni.2. Li nio we ele men ty prze strze ni: uli ce z uw z glêd nie niem ich po dzia"u na kla sy,ci!gi pie sze, osie wi do ko we za ko ñ czo ne (nie zako ñ czo ne) obie kta mi archi tekto -nicz ny mi, pasy zie le ni izo la cy j nej.3. Aspekt este ty cz ny: wêz"owe i pun kto we ele men ty prze strze ni (do mi nan ty archi -tekto ni cz ne lub akcen ty nie zwi!zane z osia mi wi do ko wy mi, wej œcia do obie któwu¿y te cz no œci pu b li cz nej, wznie sie nia te re nu, po zwa laj!ce na per ce pcjê pa no ra -miczn! lub od cin kow!)13.Prze pro wa dzo na ana li za ba dañ an kie to wych w za kre sie este ty ki po ka za"a, ¿e wy bra -ne osie d la nie ró ¿ ni! siê miê dzy sob!. W"aœ nie tak oce niaj! swo je osie d le mie sz ka ñ cySa dów An to niu ko wskich (75%), Pia sta (75%) i Dzie siê cin (59%). Ty l ko 10% mie sz ka ñ -ców Sa dów i Dzie siê cin oraz 8% Pia sta uwa ¿a, ¿e ich osie d le jest "ad nie jsze od in nych.Rów no cze œ nie jed nak ca"ko wit! ne ga tywn! oce nê este ty ki osie d la de kla ru je w Sa dachAn to niu ko wskich 16%, w Pia sta – 17%, a w Dzie siê ci nach a¿ 31% an kie to wa nych. Jakobrzy d kie naj czê œciej wska zy wa ne s! bu dyn ki mie sz ka l ne (œred nio 77%). Ty l ko 6% re -spon den tów oce nia je jako "adne. Wy kaz obie któw, któ re s! uwa ¿a ne przez re spon den -tów za atra kcy j ne jest ró ¿ ny w ka ¿ dym osie d lu. Obie kty us"ugo we i szko"y naj wy¿sz!oce nê po zy tywn! otrzy ma"y w Dzie siê ci nach (36%). Te re ny zie lo ne po zy ty w nie oce ni limie sz ka ñ cy Sa dów An to niu ko wskich (34%) i Pia sta (40%).Oce niaj!c bu dyn ki mie sz ka l ne z pun ktu wi dze nia ich po¿!da nej wy so ko œci otrzy -ma no na stê puj!ce wyniki:
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12 Grzy bo wski A., Wspó!cze s ne ze spo!y mie sz ka nio we – ich kry ty ka i pro po zy cje prze ob ra ¿eñ. Ar chi te k -tu ra, Nr 5/1984, s. 18.13 Asa no wicz K., Ba da nia sta nu bia!osto c kich osie d li mie sz ka nio wych, [w]: Ma te ria"y z kon fe ren cji– „Bu dow ni c two mie sz ka nio we w kra jach Eu ro py Œro d ko wej i Wschod niej w okre sie trans fo r ma cji”,Bia"ystok 1997, s. 173.



! W Sa dach An to niu ko wskich, gdzie s! ty l ko bu dyn ki piê cio kondy gnacy jne re spon den -ci oce niaj! wy so koœæ bu dyn ków jako od po wied ni! (66%), a ty l ko 28% uwa ¿a, ¿e bu -dyn ki ta kie s! zbyt du¿e.! W osie d lu Pia sta, gdzie oprócz bu dyn ków piêcio kondyg nacy j nych s! rów nie¿ bu dyn kiwy ¿sze, twierdz!cych od po wie dzi na py ta nie pie r wsze otrzy ma no 40%, na dru gie zaœ 54%.! W Dzie siê ci nach, gdzie d!¿!c do uroz ma i ce nia wygl!du osie d la, wpro wa dzo no zna cz -ne zró¿ ni co wa nie wy so ko œci bu dyn ków 65% re spon den tów twier dzi, ¿e bu dyn ki s!zbyt wy so kie, a ty l ko 28% uwa ¿a ich wy so koœæ za od po wied ni!.Dru ga gru pa za gad nieñ este ty cz nych wi!¿e siê z pro ble mem roz po zna wa nia bu dyn -ków mie sz ka l nych i z ele men ta mi pod nosz!cymi ich wy ra zi stoœæ este tyczn!. Oce niaj!c"atwoœæ od na le zie nia da ne go ad re su, naj wiê cej od po wie dzi po zy ty w nych udzie li limie sz ka ñ cy osie d la Sady An to niu ko wskie – 43% przy ty l ko 18% od po wie dzi ne ga ty w -nych. Mniej od po wie dzi po zy ty w nych by"o w osie d lu Pia sta – 37%, gdzie rów no cze œ nie 44% re spon den tów mówi"o o trud no œciach w od szu ka niu od po wied nie go ad re su.Osie d lem, w któ rym ist niej! du¿e trud no œci w okre œle niu lo ka li za cji po szcze gó l nychbu dyn ków jest, jak na le ¿a"o tego ocze ki waæ (maj!c w pa miê ci od po wie dzi na py ta nia„blo ku este ty cz ne go” omó wio ne po wy ¿ej) osie d le Dzie siê ci ny, w któ rym a¿ 61% re -spon den tów oce ni"o ne ga ty w nie mo ¿ li wo œci orien ta cji prze strzen nej w osie d lu, a ty l ko21% udzie li"o od po wie dzi po zy ty w nej. Wœród ele men tów bu dyn ku, któ re umo ¿ li wiaj!na da nie mu indy widu al ne go wygl!du zna laz"y siê: ko lor ele wa cji (68%), wej œcia (53%),ba l ko ny (50%), da chy (40%) i kwia ty na ba l ko nach (33%)14.Pod su mo wa niePo wy ¿sze roz wa ¿a nia po ka zuj! wy ra Ÿ nie, jak wa ¿ nym pro ble mem sta"y siê du¿epol skie osie d la mie sz ka nio we. Ko nie cz noœæ pod jê cia dzia"añ moder niza cy j nych niebu dzi ¿ad nych za strze ¿eñ i dzia"ania ta kie s! co raz czê œciej po dej mo wa ne. Jed na k ¿enaj czê œciej nie s! one sko ordy no wa ne z ba da nia mi so cjo logi czny mi i ogra ni czaj! siêdo po pra wy este ty cz nych i te ch ni cz nych nie do sta t ków mode rni zo wa nych osie d li.Re zu l ta tem jest je dy nie utrwa le nie ist niej!cego cha ra kte ru sub stan dar do wych blo ko -wisk. Tak wiêc je œli na ty ch miast nie po dej mie siê ra dy ka l nych i kom p le kso wychdzia"añ zmie rzaj!cych do po pra wy sy tu a cji w osie d lach cza sów so cja li z mu mo ¿e mystaæ siê posiadaczami „slumsów”. Niezbêdne jest sprzê¿enie decyzji planistycznychi mode rniza cy j nych z preferencjami mieszkañców.Sum ma ryHousing estate – its history and contemporary issuesPre sen ted pa per con cerns the ge ne sis of mo de r ni stic ho u sing esta tes and theno r ma ti ve prin ci p les of the ir de sign. The ae st he tics pro blem of ho u sing are as
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14  Asa no wicz K., Bia!osto c kie osie d la mie sz ka nio we w oce nie ich mie sz ka ñ ców, [w]: Ma te ria"y z kon fe -ren cji – „Wspó"cze s na ar chi te ktu ra mie sz ka nio wa”, Au gu stów 1999, s. 193–195.



per ce p tion is con si de red. The re sults of su r ve ys con du c ted by the au t hor in the ye ars1997–1999 are pre sen ted. It has cle a r ly shown how im po r tant mode r ni sa tion ac tionsare. The re se arch con firms the need to link plan ning and mode r ni za tion de ci sionswith the pre fe ren ces of the inhabitants.Ke y words: ho u sing esta te, no r ma ti ve prin ci p les, ae st he tic of spa ce.BibliografiaWydawnic twa zwa r te [1] Asa no wicz K., Ba da nia sta nu bia!osto c kich osie d li mie sz ka nio wych, [w]: Ma te ria!yz kon fe ren cji – „Bu dow ni c two mie sz ka nio we w kra jach Eu ro py Œro d ko wej i Wschod niej w okre sie trans fo r ma cji”, Bia!ystok 1997, s. 169–174. [2] Asa no wicz K., Bia!osto c kie osie d la mie sz ka nio we w oce nie ich mie sz ka ñ ców, [w]: Ma -te ria!y z kon fe ren cji – „Wspó!cze s na ar chi te ktu ra mie sz ka nio wa”, Au gu stów 1999,s. 189–195. [3] Chmie le wski J.M., Kszta!to wa nie ze spo!ów ni skiej in ten sy w nej za bu do wy wie lo ro dzin -nej i jed no ro dzin nej. COBPBO, Wa r sza wa 1991. [4] Cor bu sier. Pla ni ro v ka go ro da. OGIZ-IZOGIZ, Mo sk va 1933. [5] Ku dry a s hev K.V., Ba y zet t ser L., Pro ble my izobrazitel’nogo ya zy ka ark hi te kto ra. Stro y i -z dat, Mo sk va 1985. [6] Lynch K., Good city form. MIT Press, 1984. [7] No wi cki J., Kszta!t prze strze ni mie sz ka l nej. Zak!ad Wy da w nictw CZSR, Wa r sza wa1980. [8] Roze nberg I., Chwa li bóg K., Li p ska A., Su ma ry cz na ana li za i oce na pro je któw ze spo-!ów mie sz ka nio wych za twier dzo nych w la tach 1964–1968. IGM, Wa r sza wa 1971.Ar ty ku!y pra so we [9] Grzy bo wski A., Wspó!cze s ne ze spo!y mie sz ka nio we – ich kry ty ka i pro po zy cje prze ob -ra ¿eñ, Ar chi te ktu ra, 5/1984, s. 18-23.Do ku men ty[10] Zarz"dze nie nr 15 Prze wod nicz"cego Ko mi te tu Bu dow ni c twa, Ur ba ni sty ki i Ar chi te ktu -ry z dnia 21 lu te go 1961 r. w spra wie g!ów nych wska Ÿ ni ków do pro je kto wa nia osie d limie sz ka nio wych w la tach 1961–1965, OI TiEB, Wa r sza wa 1961.[11] Zarz"dze nie nr 118 Mi ni stra Bu dow ni c twa i Prze mys!u Ma te ria!ów Bu do w la nych z dnia 15 cze r w ca 1964 r. w spra wie wska Ÿ ni ków wy ko rzy sta nia te re nów zain wes to wa niamie j skie go. Dz. Bu dow ni c twa Nr 14 z dnia 22 sie r p nia 1964 r., poz. 40.[12] Zarz"dze nie nr 9 Mi ni stra Go spo dar ki Te re no wej i Ochro ny Œro do wi ska z dnia 29 sty -cz nia 1974 r. w spra wie wska Ÿ ni ków i wy ty cz nych urba ni sty cz nych dla te re nówmie sz ka nio wych w mia stach. Dz. Bu dow ni c twa Nr 2 z dnia 25 lu te go 1974 r., poz. 2,s. 7–12.
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Po jê cia i stan dar dy





S!awo mir Pa li cki

Waloryzacja przestrzeni publicznej w procesachrewitalizacji miast
Kwe stia ja ko œci prze strze ni nie jest obo jê t na w indy widu a l nym od czu ciu jed no -stki lu dz kiej ucze st nicz!cej w co dzien nym ¿y ciu mia sta. Jed no cze œ nie wa lo ry prze -strze ni po zo staj! w sfe rze ¿y we go zain tere so wa nia w"adzy lo ka l nej. Do ce nia je ta k ¿esze ro ko po jê ta sfe ra bi z ne su. W prze strze ni wszy stko siê dzie je, a bez prze strze ni – nie ma nic. Fun kcjo nuj! w niej roz ma i te pod mio ty, a wchodz!c ze sob! w in ter akcje,wp"ywaj! na tê prze strzeñ, wywo"uj! w niej zmia ny, wy su waj! prze ró ¿ ne po stu la tywo bec jej kszta"tu. Do stê p noœæ do brej prze strze ni, pra wid"owo zor gani zo wa nej, za -chê caj!cej do prze by wa nia w niej, zw"asz cza w uwa run ko wa niach mie j skich, na le ¿ydo za sad ni czych czyn ni ków de te r mi nuj!cych ja koœæ ¿y cia, za rów no spo"eczno -kul -turo we go, jak i go spo dar cze go. W ni nie j szej pra cy pod jê to pro ble ma ty kê ja ko œci i po ten cja l nych kon ce pcji po -mia ru wa lo rów mie j skiej prze strze ni pu b li cz nej, jako szcze gó l ne go przy pa d ku tkan ki zur bani zo wa nej. W tkan ce tej prze ni kaj! siê i nak"adaj! na sie bie in te re sy wie lu ty -pów pod mio tów, inte re sa riu szy, roszcz!cych so bie pra wa do u¿y t ko wa nia, a na wetwspó"de cy do wa nia o kszta"cie owej prze strze ni. Za gad nie nie jest o tyle wa ¿ ne, ¿ew isto cie rze czy de fi niu je cha ra kter wspó"cze s ne go post rze ga nia i u¿y t ko wa nia mia -sta. Ob ra zu je czê sto nie zwer bali zowa ne wprost, a wy ni kaj!ce bar dziej z oby cza ju czylo ka l ne go przy zwy cza je nia fo r my fun kcjo no wa nia lu dzi w prze strze ni zur bani zo wa -nej, za chê ca do in ter akcji, ale te¿ de ter mi nu je ogra ni cze nia w jej spo"ecz nej do stê p no -œci, dzie li i wywo"uje kon fli kty.G"ów nym ce lem opra co wa nia jest uka za nie mo ¿ li wo œci wa lo ry za cji pro je któwrewi ta li za cji prze strze ni pu b li cz nej w dro dze wielo kryte rial ne go po rów ny wa nia i re -la cy j nej oce ny do stê p nych al te r na tyw. W pra cy po sta wio no tezê, ¿e jest mo ¿ li we do -ko ny wa nie sku te cz nej wa lo ry za cji prze strze ni pu b li cz nej, s"u¿!cej po dej mo wa niude cy zji o kszta"cie po¿!da nych spo"ecz nie kie run ków rewi ta li za cji, bez u¿y cia me todo cha ra kte rze stri c te eko no mi cz nym (sza cun ku wa r to œci nie ru cho mo œci lub efe kty w -no œci eko no mi cz nej in wes ty cji). Omó wio no zna cze nie po jê cia prze strze ni pu b li cz nejna tle po dzia"u na do bra pu b li cz ne i pry wa t ne, uka za no prze strzeñ pu b liczn! w pro -ce sach rewitalizacji jako specyficzn! arenê i zarzewie konfliktu oraz poddanodyskusji sposoby pomiaru walorów przestrzeni publicznej.



Prze strzeñ a do bra pu b li cz ne i pry wa t nePrzy stê puj!c do de ba ty nad prze strze ni! pu b liczn!, na le ¿y so bie do brze uz mys"o -wiæ, czym ona w"aœci wie jest. Po dejœæ do de fi nio wa nia tego po jê cia jest nie ma"o, coko re spon du je z bo ga c twem spo kre w nio nych z ur ba ni styk! nauk, od ar chi te ktu ryprzez eko no miê i lo gi sty kê, a¿ po so cjo lo giê. W efe kcie trud no wska zaæ jed noz na cz -nie, ja kie pie r wia stki przyj!æ za uni wer sa l ne w de fi ni cji prze strze ni pu b li cz nej, a cojest w jej ramach przynale¿ne wy"!cznie specyfice okreœlonej dyscypliny naukowej.Wa r to przy to czyæ tu punkt wi dze nia ki l ku pol skich ba da czy:1) Prze strzeñ pu b li cz na mia sta (an tro poge nicz na) jest zin te gro wan! prze strze ni! ró¿ -no rod nych za so bów i wa r to œci (archite ktoniczno -urbani stycz nych, spo"ecz nychi eko no mi cz nych) s"u¿!cych za spo ko je niu zró¿ ni co wa nych po trzeb i aspi ra cjizbio ro wo œci mie j skiej i œwiadcz!cych o jej prze strzen no - spo"ecz nej atra kcy j no œci1(E. Ci chy- Pa z der, Wy dzia" Ar chi te ktu ry Poli te ch ni ki Po zna ñ skiej).2) Prze strzeñ pu b li cz na to „(…) ten fra g ment prze strze ni mie j skiej, któ ry (…) prze -zna czo ny bê dzie na po trze by re a li za cji bez po œred nich kon ta któw po miê dzy uczest -ni ka mi ¿y cia spo"ecz ne go oraz in nych po trzeb spo"ecz nych ko rzy staj!cych z nichzbio ro wo œci, po zo staj!c jed no cze œ nie fi zy cz nie do stê p nym dla wszy stkich zain -tere so wa nych osób”2 (P. Lo rens, Poli te ch ni ka Gda ñ ska).3) Prze strzeñ pu b li cz na jest syn tez! ar chi te ktu ry, ku l tu ry, norm i zwy cza jówspo"ecz nych oraz akty w no œci in wes tycy j nej (W. Bo nen berg, Wy dzia" Ar chi te ktu -ry Poli te ch ni ki Po zna ñ skiej).4) Prze strzeñ pu b li cz na w mie œcie (...) jest to prze strzeñ ko mu ni ka cji spo"ecz nejzwi!zana z fun kcjo na l nie wy ró ¿ nio nym fra g men tem mia sta (M. No wak, In sty tutSo cjo lo gii UAM w Po zna niu).5) Prze strzeñ pu b li cz na (mie j ska) to ta, któ ra two rzy wa run ki i za chê ca do po œred niej in ter akcji miê dzy jed no stka mi i gru pa mi spo"ecz ny mi (J.M. Chmie le wski, Po li -te ch ni ka Wa r sza wska).In ter akcy j noœæ, uspo"ecz nie nie prze strze ni pu b li cz nej wy daj! siê byæ wiod!cymiele men ta mi, pod kre œla ny mi w przy to czo nych de fi ni cjach. Na le ¿y jed nak zwró ciæuwa gê na dy cho tomi cz ny po dzia" dóbr (a w kon se k wen cji – ta k ¿e prze strze ni) na pry -wa t ne i pu b li cz ne. Za pu b liczn! uz na je siê, w œwie t le tego po dzia"u, prze strzeñ u¿y t -ko wan! przez wszy stkich cz"on ków da nej spo"ecz no œci, na za sa dzie ega lita r ne go doniej do stê pu. Na to miast prze strze ni! pry watn! jest wsze l ka prze strzeñ, gdzie wy stê -puj! pe w ne fo r my cen zu su, ogra ni cza nia do stê pu do niej, jak cho æ by op"aty za u¿y t -ko wa nie, wy klu cze nie z po wszech ne go u¿ytku oparte na indywidualnym prawiew"asnoœci, inne ograniczenia prawne, bariery fizyczne, obyczajowe. U¿y t ko wa nie prze strze ni pu b li cz nej wywo"uje efe kty ze w nê trz ne (ang. exte r na li -ties), do da t nie b!dŸ uje m ne. S! to kon se k wen cje pro du kcji b!dŸ kon su m pcji pe w ne go 
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1  Ci chy- Pa z der E., Szkic za gad nieñ zwi!za nych z po wsta niem i fun kcjo no wa niem Po zna ñ skiej Ka r tyPrze strze ni Pu b li cz nej. Ma te ria! ro bo czy do dys ku sji. Wy dzia! Ar chi te ktu ry Poli te ch ni ki Po zna ñ skiej, Po znañ (ma szy no pis), 2008, s. 1.2  Lo rens P., Te ma ty za cja prze strze ni pu b li cz nej mia sta, Wy daw ni c two Poli te ch ni ki Gda ñ skiej, Gdañsk2012, s. 30.



do bra, któ rych nie bie rze pod uwa gê przy indy widu a l nym ra chun ku eko no mi cz nym(mikro ekono mi cz nym) pod miot go spo da ruj!cy lub kon su muj!cy to do bro, a wp"y -waj! one po zy ty w nie (zy ski) lub obci!¿aj! (ko szty) spo"ecz ny ra chu nek eko no mi cz ny. Zy ski lub ko szty do ty kaj! wiêc ca"e spo"ecze ñ stwo, naj czê œciej po œred nio. Za gad nie -nie zy sków ze w nê trz nych w przy pa d ku prze strze ni pu b li cz nej mo ¿ na po ka zaæ cho -cia ¿ by na przyk"ad zie wywo"ywa nia do bre go sa mo po czu cia i po zy ty w nych do znañeste ty cz nych cz"owie ka prze by waj!cego w prze strze ni o wy so kiej ja ko œci, co da lejprzek"ada siê na do bro stan, po bu dze nie lu dz kie go umys"u i pra wdo podo b niewp"ynie na pod wy ¿sze nie efe kty w no œci pra cy da nej jed no stki, a to w osta te cz nymroz ra chun ku prze"o¿y siê na szy b szy wzrost PKB w roz wa ¿a nym re jo nie. Przy ja z naprze strzeñ pu b li cz na umo ¿ li wia cz"owie ko wi bar dziej skuteczny relaks, mo¿e onszybciej wypocz!æ i powróciæ do stanu gotowoœci do podejmowania kolejnychwyzwañ zawodowych, co da porównywalny jak w poprzednim przyk"adzie efekt. W ujê ciu nauk eko no mi cz nych „(...) do bra pu b li cz ne s! pro du kta mi i us"uga mi,któ re mog! byæ kon su mo wa ne przez wie le pod mio tów jed no cze œ nie, przy czym kon -su m p cja przez je den pod miot nie umnie j sza kon su m pcji przez inne pod mio ty i wy -klu cze nie po ten cja l nych kon su men tów jest nie mo ¿ li we. Te dwie ce chy dóbrpu b li cz nych na zy wa siê wspóln! kon sumpcj! i nie wy klu cza niem”3.Do bra pu b li cz ne, a wœród nich i prze strzeñ pu b li cz na, wpro wa dzaj! kom p li ka cjew fun kcjo no wa niu me cha ni z mu ryn ko we go – ich pro du cen ci, do sta w cy nie mog! li -czyæ na po wszechn! akce p ta cjê i wywi!zy wa nie siê z obo wi!zku wspó"fi nan so wa niako sztów wy two rze nia przez jed no stki bior!ce udzia" w kon su m pcji. Po ja wiaj! siêwo bec tego pod mio ty dzia"aj!ce na za sa dzie „wo l ne go je Ÿ dŸ ca” (ang. free ri der), któ remi mo cho dem, a mo¿e na wet ukra d kiem ko rzy staj! z do bra pub li cz ne go, ba zuj!c nanie wy klu cza niu z kon su m pcji. Re a li zuj! za tem nie ek wi wa lentn! fo r mu"ê kon su m p -cji, nie po nosz!c w za mian ko sztów fi nan so wych czy nie w"!czaj!c w"as ne go wysi"kuorga niza cyj ne go w two rze nie i utrzy my wa nie do bra pub li cz ne go4. Do bra pry wa t ne z ko lei cha ra kte ry zuj! siê indy widu al no œci! oraz mo ¿ li wo œci!ca"ko wi tej wy"!czno œci kon su m pcji (np. mie sz ka nie, œro d ki ¿y w no œci, od zie¿, sa mo -chód). Przed siê bio r cy pro du kuj! te do bra oraz sprze daj! je po ce nach akce p to wa nychna ryn ku, a w"adze pu b li cz ne od dzia"uj! je dy nie w za kre sie gwa ran to wa nia bez pie -cze ñ stwa ich wy ko rzy sta nia oraz celem zapewnienia uczciwych informacji do ty -cz!cych owych dóbr.Ist nie je rów nie¿ te o ria do tycz!ca tzw. dóbr klu bo wych (ang. club the o ry), za -pe"niaj!ca lukê po miê dzy de fi nicj! dóbr w pe"ni pu b li cz nych i pry wa t nych. S! to ta -kie pro du kty i us"ugi, któ rych kon su m p cja mo¿e za cho dziæ w zbio ro wej fo r mu le,nie mniej do stêp do nich jest li mi to wa ny, opa r ty na cen zu sie cz"on ko stwa „w klu bie”.Do bra klu bo we sku piaj! wokó" sie bie pod mio ty o zbli ¿o nych pre fe ren cjach, po trze -
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3  Do ma ñ ski R., Go spo dar ka prze strzen na: pod sta wy teo re ty cz ne. Wy daw ni c two Na uko we PWN, Wa r -sza wa 2006, s. 67 i n. 4  A. Pol ko, Mie j ski ry nek mie sz ka nio wy i efe kty s!sie dz twa. Pra ce na uko we Aka de mii Eko no mi cz nej im. Ka ro la Ada mie c kie go w Ka to wi cach. Wyd. Aka de mii Eko no mi cz nej w Ka to wi cach, Ka to wi ce 2005, s. 47.



bach, aspi ra cjach, ale ta k ¿e o po do bnym po ten cja le ich realizacji, wynikaj!cymzwykle ze statusu materialnego. T. Mar ko wski zwra ca uwa gê na fakt, i¿ prze strzeñ pu b li cz na (np. mie j ska) sta no wi wy twór lu dz kiej dzia"al no œci, wo bec cze go do jej wy two rze nia po nie sio no okre œlo neko szty5. W rze czy wi sto œci nie ist nie je za tem prze strzeñ ro zu mia na eko no mi cz nie jako do bro czy sto, czy ide a l nie pu b li cz ne. Tu po wsta je isto t ny pro blem – „(…) prze strzeñ,o któ rej mó wi my, o ce chach do bra pub li cz ne go, ma ce chy do bra ryn ko we go, jest w ja -kiœ spo sób zaw"asz czo na, w ja kiœ spo sób jest zwi!zana z ko szta mi po zy ska nia tychdóbr”6. Jest eko no mi cz nie prze two rzon! form! do bra wo l ne go, co uza sad nia jej eko -no miczn! kate go ry za cjê. Sko ro zaœ spo"ecze ñ stwo po nios"o ko szty zain wes to wa niaw prze strzeñ i w prze strze ni, po win na rów nie¿ ist nieæ demo kra ty cz na fo r ma kon tro lijej u¿y t ko wa nia. Przy wo"uje to wy ra Ÿ ne sko ja rze nia z cha ra kte ry styk! dóbr klu bo -wych, sk"aniaj!c do uz na nia prze strze ni pu b li cz nej w istocie rzeczy za dobropó"publiczne (ang. impure/congestable public good). Prze strzeñ pu b li cz na w pro ce sach rewi ta li za cji: za rze wiei are na kon fli ktuW prze strze ni pu b li cz nej wie le pod mio tów jed no cze œ nie pró bu je re a li zo waæ swo jein te re sy i za spo ka jaæ w"asne, indy widu a l ne po trze by, de fi nio wa ne prze de wszy stkimoso bi sty mi b!dŸ zbio ro wy mi (gru po wy mi) sy ste ma mi pre fe ren cji. Ta prze strzeñ jestbar dzo wa ¿ na i ko nie cz na dla zdro we go roz wo ju spo"ecze ñ stwa i go spo dar ki. „(...) in -ter akty w ne spo t ka nia, mo ¿ li woœæ wy mia ny my œli i kon ta któw w ob sza rach prze strze -ni pu b li cz nej, bu dyn kach pu b li cz nych, s! sza le nie isto t ne i za sad ni cze dla tego typugo spo dar ki (ryn ko wej – dop. S.P.). Gdy mó wi my o mie œcie kre a ty w nym, któ re ma ba -zo waæ na dzie dzi c twie ku l tu ro wym, twó r czo œci, na któr! jest zapo trze bo wa nie, to onemog! siê w"aœ nie ro dziæ dziê ki wy so kiej ja ko œci prze strze ni i jej otwa r to œci”7.Przy dia g no zie z"o¿o no œci sy tu a cji w prze strze ni mie j skiej, na le ¿a"oby zi den tyfi -ko waæ spo"ecz no œci, gru py inte re sa riu szy, zwi!zane bez po œred nio b!dŸ przy naj mniejpo zo staj!ce w sfe rze zain tere so wa nia miejsk! prze strze ni! pu b liczn!. Wy ra Ÿ nie od -ró ¿ niaj! siê one na tle ogó"u lud no œci, cha ra kte ry zuj!c siê wewn!trzgru po wo po-do bny mi, zaœ miê dzy gru po wo od rê b ny mi ocze ki wa nia mi, spo so bem po j mo wa niaprze mian, mo¿ li wo œcia mi eko nomi cz ny mi, wy kszta"ce niem. !ród"a an glo sa skie po -daj! chara ktery sty cz ne kry te ria wyod rê b nia nia ta kich grup spo"ecz nych (ang. com -mu ni ty gro ups)8:– ce chy oso bo we (wiek, p"eæ, po cho dze nie),
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5  http://www.ur ba ni sta.pl/arch/1307.php [16.03.2009].6  Mar ko wski T., Prze strzeñ pu b li cz na w aspe kcie eko no mi cz nym, [w:] Prze strzeñ pu b li cz na w mia stach(wer sja ro bo cza). Ma te ria! pose mina ry j ny. Pre zy dent Mia sta Po zna nia – Mi ni ste r stwo In fra stru ktu ry, Po znañ2009 (ma szy no pis), s. 11.7  Ibi dem, s. 12.8  Ja cobs B., Dut ton C., So cial and Com mu ni ty Is su es, [w:] P. Ro berts, H. Sy kes (red.), Ur ban Re ge ne ra -tion, Sage Pu b li ca tions, Lon don 2002, s. 110.



– prze ko na nia (sto su nek do wia ry, wy zna wa ne wa r to œci ku l tu ro we i po sta wy po li- ty cz ne),– sta tus eko no mi cz ny (wy ko ny wa ny za wód, po zy cja za wo do wa, do cho dy, za so b -noœæ, styl zamieszkiwania),– umie jê t no œci (do œwia d cze nie za wo do we, wy kszta"ce nie, na by te kwa li fi ka cje),– sto su nek do us"ug ofe ro wa nych lo ka l nie (na jem i dzie r ¿a wa nie ru cho mo œci, opie -ka zdro wo t na, sfe ra aprowizacji),– mie j s ce (przy wi!za nie do oto cze nia, miej s co wo œci, re gio nu). !ród"a kon fli ktu wokó" prze strze ni pu b li cz nej mo ¿ na do szu ki waæ siê prze dewszy stkim w lu dz kiej na tu rze homo oe co no mi cus, cha ra kte ry zuj!cej siê da le ko roz wi -niê tym „zmys"em zaw"asz cza nia”, po czu ciem i pra gnie niem pose sy w no œci. „Prze -strzeñ za wsze jest «czy jaœ», prze strzeñ ni czy ja w pe w nym sen sie nie ist nie je, za wszejest zwi!zana z jak!œ zbio ro wo œci!. Do da t ko wo po wie dzieæ tu trze ba, ¿e ka ¿ dycz"owiek (...) ma swo je mie j s ce w prze strze ni, zwi!zane z jego rol! spo"eczn!, czy li mape w ne pra wo do by cia w pe w nej prze strze ni. Je ¿e li tak mó wi my o prze strze ni pu b li cz -nej, to pewn! prze strze ni! pu b liczn! jest taka, w któ rej ka ¿ dy cz"owiek na le¿!cy doda nej zbio ro wo œci ma pra wo byæ”9.Ist nie je pe wien ty po wy, try cho tomi cz ny uk"ad si", któ ry kry sta li zu je siê i sta bi l nieto wa rzy szy pro ce som zago spoda ro wa nia prze strze ni pu b li cz nej w pol skich mia stach:mie sz ka ñ cy (u¿y tko w ni cy prze strze ni), de we lo pe rzy/in wes to rzy (kre a to rzy prze strze -ni), w"adza lo ka l na/sa morz!dy (de cy den ci). W tak za ry so wa nej rze czy wi sto œci nie kie -dy do da t ko wo wy od rê b niaj! siê po szcze gó l ne fra kcje w gru pie mie sz ka ñ ców – np.sta li mie sz ka ñ cy, lud noœæ prze by waj!ca na da nym ob sza rze okre so wo (stu den ci, pra -co w ni cy kon tra kto wi), szcze gó l ne gru py za wo do we (np. gó r ni cy, hu t ni cy, sto cz nio w -cy), lo ka l ne gre mia ni szo we o cha ra kte rze spo"eczno -kul tura l nym (sto wa rzy sze nia,fun da cje, klu by hob by sty cz ne). W"adza lo ka l na dys po nu je spe cy ficzn! po zycj! w pro ce sach pla no wa nia i rewi ta li -za cji prze strze ni pu b li cz nej – jest to gru pa wy po sa ¿o na w przy mio ty si l ne go od -dzia"ywa nia na rze czy wi stoœæ, acz ko l wiek w szcze gó l ny spo sób skrê po wa na za sa da midemo kra tycz ne go spra wo wa nia swe go man da tu oby wate l skie go. In wes to rzy na to -miast sta wiaj! wy ra Ÿ ny akcent na uryn ko wie nie prze strze ni, czê sto prze ko nuj!c, i¿obie kty ko mer cy j ne wy twa rzaj! ogó l no do stêpn!, spo"eczn! czy sze rzej – pu b liczn!prze strzeñ wie l kie go mia sta. Skom pli ko wa nie sy tu a cji w przy pa d ku rewi ta li za cji jestza tem wy so kie. Ka ¿ dy wy bór œcie ¿ ki po stê po wa nia w pro ce sie prze kszta"ca nia czykre o wa nia do brej prze strze ni mie j skiej de ter mi nu je na stê p stwa dla sze re gu grupspo"ecz nych, po zo staj!cych ucze st ni ka mi owe go pro ce su, akty w ny mi b!dŸ bie r ny mi.Po szcze gó l ne gru py inte re sa riu szy nie rza d ko re pre zen tuj! zupe"nie od mien ne, nie -jed no krot nie wrêcz wro gie po sta wy wo bec roz ma i tych wi zji zago spoda ro wa nia ob sza -rów w mia stach. Ze spo"y pre fe ren cji czy in dy fe ren cja (obo jê t noœæ) pod mio tówprzek"adaj! siê na oce nê do stê p nych wa rian tów pro je któw, a prze cie¿ jed no cze œ nie
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9  Pode m ski K., Prze strzeñ pu b li cz na w aspe kcie spo"ecz nym, [w:] Prze strzeñ pu b li cz na w mia stach (wer -sja ro bo cza). Ma te ria! pose mina ry j ny. Pre zy dent Mia sta Po zna nia – Mi ni ste r stwo In fra stru ktu ry, Po znañ 2009 (ma szy no pis), s. 14.



zbli ¿aj! lub od da laj! te pod mio ty wzglê dem sie bie. S! one konkurentami, w kon te k -œcie oczekiwañ co do nastêpstw rewitalizacji. Tworzy siê zawi"a sieæ interakcji,skutkuj!cych konfliktami, zawieraniem sojuszy, demonstrowaniem oczekiwañ przezzró¿nicowane i niekiedy liczne grupy podmiotów.Do da t kow! ko m p li kacj! jest bo ga c two fun kcji prze strzen nych, spo œród któ rychde cy den ci do ko nuj! wy bo ru kie run ku rewi ta li za cji prze strze ni pu b li cz nej. S! onioczy wi œcie wspo ma ga ni przez eks per tów w pro je kto wa niu po szcze gó l nych wa rian tów dzia"añ. Sam pro ces de cy zy j ny oz na cza jed nak pole wa l ki o prze strzeñ, któ ra mo¿ebyæ zago spo daro wa na w je den spo sób, któ ry oka ¿e siê byæ mniej lub bar dziej zgod nyz par tyku lar ny mi wi zja mi po szcze gó l nych, kon ku ren cyj nych wo bec sie bie pod mio -tów zbio ro wych. Zwy kle mo ¿ na sfo r mu"owaæ ki l ka alte rna ty w nych kon ce pcji roz -wi!zañ, sen so w nie wpi suj!cych siê w kon kre t ne uwa run ko wa nia da ne go ob sza ru. S!to sce na riu sze nie kie dy zupe"nie od mien ne, opa r te na pro po zy cjach skra j nie ró ¿ nych, jak np. fun k cja wielko powie rzch niowe go han d lu i us"ug vs. koncepcja urz!dzeniaprzestrzeni zielonej czy sfery rekreacji. Po wa ¿ nym pro ble mem go spo dar ki prze strzen nej oraz po kre w nych dys cy p lin na -uko wych jest opra co wa nie mo ¿ li wie tra f ne go mo de lu po szu ki wa nia kon sen su suspo"ecz ne go pod czas pro je kto wa nia rewi ta li za cji prze strze ni pu b li cz nej. W la tach2008–2009, w Po zna niu pod jê to pró bê wy pra co wa nia p"asz czy z ny po ro zu mie nia,skon cen tro wa nej m.in. na efe kty w no œci i wy so kim po zio mie akce p ta cji kszta"tu pro -wa dzo ne go dys ku r su po miê dzy inte resa riu sza mi (ro bo czy etap prac nad Kart! Prze -strze ni Pu b li cz nej)10. Za pro pono wa no mo del otwa r tej, mo de ro wa nej dys ku sjipa ne lo wej, pro wa dzo nej rów no le gle wœród ró ¿ nych grup spo"ecznych, co pozwoli"owyartyku"owaæ i porównaæ prawdziwe ich oczekiwania oraz poddaæ je nastêpniepog"êbionej analizie. Okre œla nie i po miar wa lo rów mie j skiej prze strze ni pu b li cz nejPrzy fo r mu"owa niu za"o¿eñ do tycz!cych za pe w nie nia wy so kiej ja ko œci mie j skiejprze strze ni pu b li cz nej w pro je ktach rewi ta li za cji, mo ¿ na za ry zy ko waæ stwier dze nie,¿e w za sa dzie cho dzi o do bre sa mo po czu cie lu dzi w tej prze strze ni. Dla ka ¿ de go „gra -cza” oz na cza to jed nak coœ in ne go. Jest to efekt indy widu al ne go b!dŸ gru po we gokszta"to wa nia sy ste mów ocen, zró¿ ni co wa nych ze sta wów pre fe ren cji, po zwa laj!cychde fi nio waæ we wnê trz ny do bro stan inte re sa riu sza. Dla pod mio tu go spo dar cze go,ocie raj!cego siê w swej dzia"al no œci o prze strzeñ pu b liczn!, cho dzi"oby g"ów nie o jejko me r cyjn! atra kcy j noœæ, przy ci!gniê cie jak naj wiê kszej li cz by wi dzów, by wa l ców,po ten cja l nie do strze gaj!cych sens jej wi zy to wa nia oraz – czê sto spon ta ni cz ne, nie pla -no wa ne – za ku py to wa rów i us"ug. Dla mie sz ka ñ ca isto t ne jest zwy kle uwy pu kle nie"adu, ha r mo nii i spo ko ju ta kiej prze strze ni, a dla w"adzy lo ka l nej – przy naj mniejw za kre sie po stu laty w nym – sze ro ko po j mo wa ne za do wo le nie u¿yt ko w ni ków. Wi daætu pe wien po ten cja" komp lemen tar no œci cech i fun kcji prze strzen nych, któ re wpra w -
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10  Por. Pa li cki S., Ka r ta Prze strze ni Pu b li cz nej. Za rys kon cepcji. Biu le tyn Rze czoz na w ców Maj"tko -wych Wo je wó dz twa Wiel kopo l skie go, nr 2 (19), Po znañ 2008.



dzie mog! wza je m nie wspó"graæ, nie wywo"uj!c od czu cia nie spó j no œci czy dy so nan su este ty cz ne go, nie mniej wy ma gaj! ogro mnej dba"oœci o umie jê t ne ze sta wie nie pie r -wia stków z natury rzeczy skonfliktowanych (sfera zysku vs. dzia"ania non-profit). Zba da nie za so bów i cech prze strze ni pu b li cz nych mia sta jest dete rmi no wa ne wie -lo ma czyn ni ka mi: lo ka li zacj! za so bów w prze strze ni mie j skiej (œród mie j ska/cen tra l -na, osie d lo wa, pod mie j ska), ich do stê p no œci! ko mu ni ka cyjn! (mie rzon! izo chron!do stê pu do da ne go mie j s ca) oraz atra kcy j no œci! (mie rzaln! i nie ma te rialn!, czy linie mie rzaln!). St!d te¿ po trze ba oce ny tak spe cy fi cz nych cech i od czuæ lu dz kichwzbu dza nych prze strze ni! pu b liczn! jak np. este ty ka, emo cje, na strój, eks pre sja,sytu a cy j noœæ etc. Po ja wiæ siê za tem musz! mie r ni ki prze strzen ne id!ce w kie run kuskwan tyfi ko wa nia za do wo le nia z u¿y t ko wa nia prze strze ni, mie r ni ki spo"ecz ne(nawi!zuj!ce do zwy cza ju, œwia do mo œci hi sto ry cz nej, ry tua"u i tra dy cji) oraz eko no -mi cz ne (ch"on noœæ in wes tycy j na, ba rie ry zain wes to wa nia, próg wro go œci w sto p niuzain wes to wa nia prze strze ni, wy po sa ¿e nie prze strze ni pu b li cz nej, tech ni cy za cja, efe k -ty ze w nê trz ne). In stru men ta rium oce ny sy tu a cji ope ru je czê sto trud ny mi i nie popu -lar ny mi (nie ty po wy mi) ka te go ria mi oce ny, bo wiem jego za da niem jest pró bazobie ktywi zowa ne go opi su sta nów prze strze ni o wa lo rach z na tu ry nie wy mie r nych,nie mie rza l nych, oczy wi œcie w kla sy cz nych ka te go riach ewa lua cy j nych.Przy ca"ej z"o¿o no œci sy tu a cji w prze strze ni pu b li cz nej, zwi!za nej z wie lo œci! pod -mio tów, z bo ga c twem wa rian tów zago spoda ro wa nia tej prze strze ni, po ja wia siê za temkwe stia wpro wa dze nia tra f nych kry te riów, pod k!tem któ rych na le ¿y oce niaæ alte rna -ty w ne pro je kty dzia"añ, daj!ce w efe kcie roz ma i te wa lo ry prze strze ni pro je kto wa nych w pro ce sach rewi ta li za cji. Co wiê cej, bra ku je ta k ¿e wy ska lo wa nia tych ocen, tj. przy jê -cia jed noz na cz nej me to dy ki oce ny, kwan tyfi ko wa nia sta nów ocen, któ re mo ¿ na na da -waæ przy war to œcio wa niu po szcze gó l nych wa rian tów. Pod czas pro gra mo wa niadzia"añ rewi tali zacy j nych w prze strze ni pu b li cz nej wy ma ga ne jest skon sul to wa nieza mie rzeñ ze zdia gno zowa ny mi gru pa mi spo"ecz ny mi, zgro ma dze nie wie dzy na te -mat ich pun któw wi dze nia na po szcze gó l ne pro po zy cje pro gra mów prze kszta"ceñ.Do pie ro bo wiem taka in fo r ma cja po zwa la œwia do mie spo j rzeæ na pro blem i do strzecwie loœæ powi!zañ, ewen tu aln! zbie ¿ noœæ in te re sów ko le j nych grup na ci sku, a ta k ¿eob sza rów po ten cja l nych kon fli któw. Ta kie dzia"ania daj! mo ¿ li woœæ œwia do mej oce -ny na stêpstw po szcze gó l nych wa rian tów po stê po wa nia w od czu ciu ko le j nych gruppod mio tów, któ re ten pro ces prze cie¿ bez po œred nio lub po œred nio bê dzie do ty kaæ.W skom pli ko wa nych sy tu a cjach de cy zy j nych, przy bo ga tym sy ste mie oce ny pre -fe ren cji, mie rzo nym jed no cze œ nie wie lo ma kry te ria mi, cie ka wym in stru men ta riumwspo ma gaj!cym pro gra mo wa nie dzia"añ w prze strze ni jest ana li za wielo kryte ria l na.Oso b li wo œci ana li zy wielo kryte ria l nej czy ni! j! u¿y te cz nym na rzê dziem zw"asz czaw kon te k œcie oce ny ex ante pro je któw i zja wisk spo"eczno -go spoda r czych czy pu b li cz -nych. Mo ¿ na wska zaæ pe w ne zna mio na prze wa gi pro po no wa nej me to dy ki nad in ny -mi na rzê dzia mi pro spe kty w nej ewa lu a cji dzia"añ (m.in. ana liz! ko sztów i ko rzy œci,oce na mi od dzia"ywa nia)11:
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11  Zob. sze rzej: Pa li cki S., Me to dy pro spe kty w nej oce ny na stêpstw rewi ta li za cji ob sza rów mie j skich,e- bo ok, Wy daw ni c two Te x ter (www.te x ter bo oks.com), Wa r sza wa 2013, s. 270 i n.



– pe"nie jsze od zwier cied le nie rze czy wi ste go, wielo aspe kto we go cha ra kte ru zja wiskspo"eczno -go spoda r czych;– zwiê ksze nie prze j rzy sto œci de cy zji o cha ra kte rze po li ty cz nym, po dej mo wa nychprzez de cy den tów pu b li cz nych12;– wy ja œ nia nie i umo ¿ li wie nie le p sze go zro zu mie nia isto ty pro ble mu de cy zyj ne go;– mo ¿ li woœæ jed no czes ne go po mia ru efe któw dzia"añ na wie le spo so bów;– iden tyfi ko wa nie kon ku ren cyj nych/kon fli kto wych ze spo"ów pre fe ren cji ró ¿ nychinte re sa riu szy;– mo ¿ li woœæ jed no czes ne go ope ro wa nia kry te ria mi oce ny o cha ra kte rze ilo œcio wymi ja ko œcio wym;– in te gra cja ocen cz!stko wych do tycz!cych pre fe ren cji (ta k ¿e je œli uk"ad pre fe ren cjinie jest spó j ny);– pe"ne wy ko rzy sta nie po dej œcia in ter akty wne go w bu do wie kon sen su su spo"ecz ne -go i po szu ki wa niu roz wi!za nia saty s fa kcjo nuj!cego;– ana li zo wa nie wra ¿ li wo œci po zio mu spo dzie wa nych na stêpstw w od nie sie niu dozmian w sy ste mach wag (isto t no œci) wy ra ¿aj!cych pre fe ren cje inte re sa riu szy;– mo ¿ li woœæ pro wa dze nia ana li zy w sy tu a cji nie pre cyzy jne go po mia ru pre fe ren cji(miêk kie mo de le pre fe ren cji);– dia g no za sto p nia zbie ¿ no œci in te re sów i Ÿró de" kon fli któw po miê dzy inte resa riu -sza mi, co daje mo ¿ li wo œci wszczê cia in ter akty w nych pro ce sów zbli ¿a nia sta no wiskw dro dze ne go cja cji, pro wadz!cych na wet do bu do wy ko a li cji grup spo"ecz nych;– po miar sub stytu cyj no œci po miê dzy kon ku ren cyj nymi wa lo ra mi i atry bu ta mirewi tali zo wa nej prze strze ni, ziden tyfi kowa ny mi w sy tu a cji de cy zy j nej (np. an ta -go niz mu ce lów eko no mi cz nych i spo"ecz nych czy eko lo gi cz nych)13.Jed nak dla po wo dze nia pro je któw rewi ta li za cji prze strze ni mie j skiej nie zwy kleisto t ny, poza przy jê ciem od po wied niej me to dy ki ewa lua cy j nej, bê dzie rów nie¿ umie -jê t ny do bór sa mych mie r ni ków, za po moc! któ rych mo ¿ li wa oka ¿e siê oce na sta nui ja ko œci przed mio to wej prze strze ni publicznej oraz dyskusja scenariuszy jeju¿ytkowania.Mo ¿ li we s! roz ma i te spo so by uchwy ce nia wa lo rów czy ja ko œci prze strze ni. In te re -suj!ce pra ce W. Bo nen be r ga zrea li zo wa ne w Po zna niu su ge ruj! wy ko rzy sta nie lu dz -kiej per ce pcji w za kre sie de fi nio wa nia od czuæ, wywo"ywa nych przez prze strzeñ,ma po wa nia wa r to œci emo cjo na l nych w niej no to wa nych – np. lêku, gnie wu, nie sma -ku, wstrê tu, przy gnê bie nia, przy je mno œci, ra do œci, za chwy tu, eks cy ta cji, nad ziei, op -ty mi z mu, uko je nia, nudy, cie ka wo œci14. O bo ga c twie kry te riów oce ny prze strze nipu b li cz nej mo ¿ na siê ta k ¿e do wie dzieæ z ba dañ Pro ject for Pu b lic Spa ces, gdzie wska za -
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12  Por. Fun to wicz S.O., Mar tine z -A lier J., Mun da G., Ra vetz J., Multi crite ria- Ba sed En vi ron men tal Po li -cy, [w:] Aba za H., Ba ran zi ni A. (red.), Im p le men ting Su sta ina b le De ve lo p ment. In te gra ted As ses s ment andPar tici pa to ry Deci sion - ma king Pro ces ses, Ed ward El gar, Chel tenham -Nort hamp ton 2004, s. 57.13  Por. Do ma ñ ski R., Ma r ci niak A., Sie cio we kon ce pcje go spo dar ki miast i re gio nów, Stu dia KPZK PAN, t. 113, Wa r sza wa 2003, s. 145–151.14  Bo nen berg W., Mapy emo cjo na l ne jako me to da dia g no zy prze strze ni pu b li cz nych – na przyk"ad ziemia sta Po zna nia, [w:] „Ar chi te ktu ra. Cza so pi s mo te ch ni cz ne”. Wyd. Poli te ch ni ki Kra ko wskiej, 2010, ze -szyt 5, rok 107.



no czte ry nad rzêd ne ze sta wy jej cech nie mie rza l nych: u¿y t ko wa nie i dzia"ania, wy go -da i wi ze ru nek, do stê p noœæ i ko mu ni ka cja, wzma c nia nie re la cji spo"ecz nych15.W kon te k œcie po dej mo wa nia de cy zji o kie run kach rewi ta li za cji prze strze ni pu b li -cz nej, gdzie sed nem pro ce su de cy zyj ne go jest re la cy j ne po rów ny wa nie pa ra mi wszy -stkich po ten cja l nych opcji jej zago spoda ro wa nia (w ujê ciu – ka ¿ dy z ka ¿ dym),wa lo ry za cja nie musi byæ wca le ro zu mia na jako dos"owne war to œcio wa nie czy wy ce -na. Od chodz!c za tem od eko nomi cz ne go obie ktywi zo wa nia wa r to œci ro zu mia ne gojako wy ce na ryn ko wa sumy nie ru cho mo œci w prze strze ni oraz ra chun ku efe kty w no -œci in wes ty cji, b!dŸ te¿ mo de lo wa nia sk"on no œci spo"ecze ñ stwa do re zy g na cji z okre -œlo nych wa lo rów nie sio nych przez kon kre t ny spo sób zago spoda ro wa nia prze strze ni(ko szty re zy g na cji, ko szty zast!pie nia) lub po no sze nia op"at zwi!za nych z u¿y t ko wa -niem prze strze ni, mo ¿ na zaproponowaæ alternatywê metodyczn!. Bazuje ona nawszechstronnym, wielokryterialnym i jednoczeœnie relacyjnym ujmowaniu procesujej waloryzacji. Uœci œlaj!c, wa r to zasy gna li zo waæ kon ce pcjê war to œcio wa nia efe któw i atry bu tówrewi ta li za cji prze strze ni pu b li cz nej ro zu mia nej jako mo de lo wa nie re la cy j ne do stê p -nych jej wa rian tów16. Mo de lo wa nie to wy ni ka z wie lo œci wa lo rów, ja kie nie sie ze sob!prze strzeñ pu b li cz na – mo ¿ na siê ich do szu ki waæ w me ta kry te riach eko no mi cz nych,spo"ecz nych, urba ni sty cz nych, ku l tu ro wych, eko lo gi cz nych, lo gi sty cz nych etc. W ra -mach po szcze gó l nych me ta kry te riów mo ¿ na od na leŸæ li cz ne czyn ni ki wp"ywaj!ce naod biór (war to œcio wa nie) pro je któw rewi ta li za cji prze strze ni pu b li cz nej. Po ni ¿ej za -wa r to dwie pro po zy cje po mia ru efe któw wy ni kaj!cych z pe w nych do ce lo wych wa lo -rów rewi tali zo wa nej prze strze ni. Ce lo wo za ry so wa no je na za sa dzie kon tra stu:„kla sy cz ne”, ilo œcio we usta wie nie mie r ni ków w pie r wszym przy pa d ku oraz dru gi ze -staw kry te riów „alte rna ty w nych”, bo ja ko œcio wych, wy ra Ÿ nie od leg"y od ilo œcio we gopo mia ru sta nów rze czy wi sto œci.Przyk!ado wy ze staw mie r ni ków ilo œcio wych– Przy rost do cho dów mie sz ka ñ ców (od nie sio ny na 1 mie sz ka ñ ca z ob sza ru ob jê te good dzia"ywa niem zmie nio nej prze strze ni pu b li cz nej w rok po jej mo dy fi ka cji)(z"/m-c/os.).– Stwo rzo ne nowe mie j s ca pra cy na zmo dyfi ko wa nym te re nie (szt.).– Ca"ko wi ta po wie rz ch nia u¿y t ko wa i/lub mie sz ka l na ad ap to wa na i nowa (tys. m2).– Przy rost li cz by tu ry stów i przy by szów okre so wych (np. stu den ci, pra co w ni cy kon -tra kto wi) (szt./rok).Przyk!ado wy ze staw mie r ni ków ja ko œcio wych, skwan tyfi ko wa nych li cz bo wo– Per ce p cja prze strze ni (wa lo ry prze strzen ne, spo"ecz ne i krajo bra zo we mie rzo neod se t kiem wy so kich/bar dzo do brych ocen w repre zenta ty w nej gru pie prze chod -niów) (%).
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15  Pro ject for Pu b lic Spa ces. 2012. In ter net http://www.pps.org/abo ut/ap pro ach [18.01.2012]16  Por. Ma tu siak M., No wak M., Pa li cki S., Sta cho wiak K., Wa r toœæ prze strze ni pu b li cz nych – ujê cie mo -de lo we i za sto so wa nie w wy bra nych mia stach. Opis pro je ktu ba da w cze go. Ma szy no pis, UE Po znañ 2010.



– Ma gia mie j s ca (ba da nie spe cy fi ki, ma gii mie j s ca, jego po ten cja"u rozpo znawa l no -œci, wyj!tko wo œci, ge nius loci – np. oce ny od 1 do 10 pkt.) (œred nia aryt me ty cz napun któw).– Za siêg od dzia"ywa nia – ponad lo ka l ny cha ra kter ob sza ru (ba da nie ma ksy ma l nejod leg"oœci od da nej prze strze ni pu b li cz nej, z któ rej przy ci!ga ona od wie dzaj!cych) (km).– Tê sk no ta za mie j s cem – czê stoœæ od wie dzin, moc przy ci!ga nia, wywo"ywa nie po -trze by po wro tu do mie j s ca (ba da nie cza su, po któ rym mie j s ce wywo"uje w lu -dziach po trze bê po no w ne go jego od wie dze nia) (dni).Mie r ni ki osta te cz nie za pro pono wa ne do oce ny zrewi tali zo wa nej prze strze ni pu-bli cz nej musz! byæ nie ty l ko uni wer sa l ne, ale i "atwe w in ter pre ta cji, komu nika ty w ne, po zo staj!c w za siê gu mo ¿ li wo œci inte le ktua l nych prze ciê t ne go cz"owie ka. Jed no cze œ -nie po win ny po zo staæ na tyle wni kli we mery to ry cz nie, aby umo ¿ li wiæ na ichpodstawie formu"owanie wi!¿!cych wniosków badawczych.Nie za le ¿ nie od cha ra kte ru mie r ni ków, któ re od zwie rcie d laj! zró¿ ni co wa ne po dej -œcie do spo so bów wa lo ry za cji prze strze ni pu b li cz nej, po rów ny wa nie wszy stkich do -stê p nych wa rian tów rewi ta li za cji miê dzy sob!, w pa rach, po zwa la na stwo rze nieka ta lo gu jedno kryte ria l nych ran kin gów pro je któw. Pro ble mem jest da l sze uw z glêd -nie nie w spo sób jed no cze s ny wie lu kry te riów (mie r ni ków), oce niaj!cych re la cy j niepo zy cjê jed ne go wa rian tu rewi ta li za cji wzglê dem in ne go. Temu s"u¿y me to dy ka ana -li zy wielo kryte ria l nej, wspie ra na opro gra mo wa niem kom pu te ro wym. W wy ni kuzaap li ko wa nia tego ro dza ju oce ny wie lo aspe kto wej mo ¿ na uzy skaæ wie dzê m.in.o sto p niu re a li za cji po stu la tów po szcze gó l nych grup inte re sa riu szy w do stê p nych wa -rian tach rewi ta li za cji. To z ko lei przek"ada siê na œwia do moœæ uk"adów pre fe ren cjiinte re sa riu szy, w"!cz nie z in fo r macj! o sto p niu spe"nia nia ich ocze ki wañ w od nie sie -niu do ró ¿ nych me ta kry te riów, w po szcze gó l nych wa rian tach zago spoda ro wa niaprze strze ni pu b li cz nej. Istotn! za let! pre zen towa ne go po dej œcia do wa lo ry za cji prze -strze ni jest roz po zna nie, ja kie go ro dza ju efe kty s! kre o wa ne w da nej alte r na ty wie jejzago spoda ro wa nia oraz w ja kim sto p niu saty sfa kcjo nu je to wcze œ niej zde fi nio wa negru py spo"ecz ne. Po ja wiaj! siê za tem mo ¿ li wo œci do sto so wa nia kie run ków prze mianprze strze ni pu b li cz nej do za"o¿onych, oczekiwanych ich efektów. Ta kie po j mo wa nie okre œla nia i po mia ru wa lo rów prze strze ni pu b li cz nej, w ujê ciujed no cze œ nie re la cy j nym i wielo kryte ria l nym, sta no wi al ter na ty wê dla do ty ch czasznanych modeli jej wartoœciowania. Pod su mo wa nieW pro ce sach rewi ta li za cji, w atra kcy j nej ryn ko wo oraz spo"ecz nie mie j skiej prze -strze ni pu b li cz nej, po miê dzy inte resa riu sza mi za ry so wuj! siê sprze cz ne pun kty wi -dze nia, co ro dzi nie rza d ko kon fli kty. Taka „gra o prze strzeñ” oz na cza, ¿e gru pyin te re su do strze gaj! wa lo ry prze strze ni, któ re oce niaj! jako wa ¿ ne, wa r to œcio we natyle, by je wy ko rzy staæ czy zaw"asz czyæ. Wa ¿ nym sk"ad ni kiem pro ce su zarz!dza niare wi ta li zacj! prze strze ni pu b li cz nej jest dia g no za sto p nia pre fe ro wa nia i akce p ta cji
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przez inte re sa riu szy alte rna ty w nych kon ce pcji zago spoda ro wa nia te re nów pu b li cz -nych. Wy ma ga to prze de wszy stkim tra f nej dia g no zy sy tu a cji i zde fi nio wa nia tychwa lo rów prze strze ni, któ re s! przez po szcze gó l nych inte re sa riu szy po szu ki wa ne.Wów czas, w pro ce sie re la cyj ne go po rów ny wa nia pa ra mi, przy oce nie wielo kryte ria l -nej wa rian tów rewi ta li za cji prze strze ni pu b li cz nej, mo ¿ li we jest wska za nie al ter na ty -wy za pe w niaj!cej najko rzyst nie j szy po ziom re a li za cji ocze ki wañ po szcze gó l nychgrup in te re su. Wy ko rzy sta nie me to dy ki ana li zy wielo kryte ria l nej po zwa la ta k ¿e wy -od rê b niæ roz wi!za nie w naj wiê kszym sto p niu saty s fa kcjo nuj!ce wszy stkich inte re sa -riu szy jed no cze œ nie. Inn! za let! jest mo ¿ li woœæ wska zy wa nia wiod!cych wa lo rówró ¿ nych ty pów przestrzeni, dziêki którym mog! one w efektywny sposób pe"niærozmaite funkcje. U"atwia to zaprojektowanie skutecznej rewitalizacji przestrzenipublicznej, bowiem uœwiadamia, jakich efektów mo¿na siê spodziewaæ pookreœlonym kszta"cie postulowanych zmian.Sum ma ryValorisation of public space in urban regeneration processesAu t hor pro po ses in the pa per at once a re la ti ve and mul tic ri te rial me t hod of pu b lic spa ce eva lu a tion. In this way pu b lic spa ces are va lo ri sed pa ra lel ly by many fa c tors.Pa i r wi se co m pa ri son ma kes pro cess of deci sion - ma king more cle ar. Wi der va rie ty offa c tors and alte r na ti ves of revi ta li za tion pro jects make the de ci sion har der but usingmul tic ri te ria ana ly sis it gi ves more in fo r ma tion abo ut which al ter na ti ve is moreuse ful for what pu r po ses or gi ves more be ne fits to ce r ta in pu b lic spa ce users. Ke y words: pu b lic spa ce, revi ta li za tion, me a su re ment, va lors, va lo ri za tion.BibliografiaWydawnictwa zwarte [1] Bo nen berg W., Mapy emo cjo na l ne jako me to da dia g no zy prze strze ni pu b li cz nych – na przyk!ad zie mia sta Po zna nia, [w:] Ar chi te ktu ra. Cza so pi s mo te ch ni cz ne. Wy daw ni c two Poli te ch ni ki Kra ko wskiej, ze szyt 5, rok 107, 2010. [2] Do ma ñ ski R., Go spo dar ka prze strzen na. Pod sta wy teo re ty cz ne. PWN, Wa r sza wa,2006.  [3] Fun to wicz S.O., Mar tine z -A lier J., Mun da G., Ra vetz J., Multi crite ria- Ba sed En vi ron -men tal Po li cy, [w:] Aba za H., Ba ran zi ni A. (red.), Im p le men ting Su sta ina b leDe ve lo p ment. In te gra ted As ses s ment and Par tici pa to ry Deci sion - ma king Pro ces ses.Ed ward El gar, Chel tenham -Nort hamp ton 2004. [4] Ja cobs B., Dut ton C., So cial and Com mu ni ty Is su es, [w:] Ro berts P., Sy kes H. (red.),Ur ban Re ge ne ra tion. Sage Pu b li ca tions, Lon don 2002. [5] Lo rens P., Te ma ty za cja prze strze ni pu b li cz nej mia sta. Wy daw ni c two Poli te ch ni kiGda ñ skiej, Gdañsk 2012.
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 [6] Pa li cki S., Ka r ta Prze strze ni Pu b li cz nej. Za rys kon ce pcji, Biu le tyn Rze czoz na w cówMaj"tko wych Wo je wó dz twa Wiel kopo l skie go, nr 2 (19), 2008. [7] Pa li cki S., Me to dy pro spe kty w nej oce ny na stêpstw rewi ta li za cji ob sza rów mie j skich,e- bo ok. Wy daw ni c two Te x ter (www.te x ter bo oks.com), Wa r sza wa 2013. [8] Pol ko A., Mie j ski ry nek mie sz ka nio wy i efe kty s"sie dz twa. Pra ce na uko we Aka de miiEko no mi cz nej im. Ka ro la Ada mie c kie go w Ka to wi cach. Wyd. AE, Ka to wi ce 2005.Artyku!y prasowe i okolicznoœciowe [9] Ci chy- Pa z der E., Szkic za gad nieñ zwi"za nych z po wsta niem i fun kcjo no wa niem Po -zna ñ skiej Ka r ty Prze strze ni Pu b li cz nej. Ma te ria! ro bo czy do dys ku sji. Wy dzia!Ar chi te ktu ry Poli te ch ni ki Po zna ñ skiej, Po znañ (ma szy no pis), 2009.[10] Mar ko wski T., Prze strzeñ pu b li cz na w aspe kcie eko no mi cz nym, [w:] Prze strzeñ pu b li -cz na w mia stach (wer sja ro bo cza). Ma te ria! pose mina ry j ny. Pre zy dent Mia staPozna nia-Mi niste r stwo In fra stru ktu ry, Po znañ 2009 (ma szy no pis), s. 10–14.[11] Ma tu siak M., No wak M., Pa li cki S., Sta cho wiak K., Wa r toœæ prze strze ni pu b li cz nych– ujê cie mo de lo we i za sto so wa nie w wy bra nych mia stach. Opis pro je ktu ba da w cze go.Ma szy no pis. Uni we r sy tet Eko no mi cz ny w Po zna niu, Po znañ 2010.[12] Pode m ski K., Prze strzeñ pu b li cz na w aspe kcie spo!ecz nym, [w:] Prze strzeñ pu b li cz naw mia stach (wer sja ro bo cza). Ma te ria! pose mina ry j ny. Pre zy dent Mia sta Po zna nia– Mi ni ste r stwo In fra stru ktu ry, Po znañ 2009 (ma szy no pis), s. 15–17. Zród!a in ter ne to we[13] Pro ject for Pu b lic Spa ces, http://www.pps.org/abo ut/ap pro ach [18.01.2012].
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Ju sty na Zdu nek- Wie l go!aska

Kul tu ra l nie o prze strze ni.Przed wo jen ne stan dar dy w pla no wa niu mie j skimw Wa r sza wie
Nie spo sób dys ku to waæ wspó!cze œ nie o pro ce sach na pra wczych zde gra do wa nychstref mie j skich nie od nosz"c siê do hi sto rii, zw!asz cza je ¿e li ta po ka zu je do bre pra kty -ki w tym za kre sie. Szu kaj"c ana lo gii, trud no po rów ny waæ dzia!ania po dej mo wa ne naprzyk!ad w Pol skiej Rze czypo spo li tej Lu do wej i te po roku 1989, kie dy to pa no wa!yca!ko wi cie od mien ne wa run ki spo!eczno -go spoda r cze. Bar dziej na tu ra l ne, z tegopun ktu wi dze nia, wy da je siê szu ka nie po do bieñstw w od ra dzaj"cej siê po I wo j nieœwia to wej nie pod leg!ej i demo kra ty cz nej Pol sce. Ce lem pra cy jest pod kre œle nie roli,jak" od gry wa!y w od bu do wie miast pol skich do bre wzo r ce oraz ini cja ty wy po -zarz"dowe, od do l ne, do ja kich na le ¿y za li czyæ dzia!al noœæ Zwi"zku Miast Pol skich(ZMP)1. Oczy wi œcie do sku te cz ne go dzia!ania w ra mach akcji porz"dko wa nia miastnie zbêd ne by!o sfo r mu!owa nie od po wied nich ram pra wnych. W tym za kre sie nie -zwy kle trud nym za gad nie niem sta!o siê ujed no li ce nie usta wo da w stwa na te re nie ob -jê tym prze cie¿ wcze œ niej trze ma ró ¿ ny mi sy ste ma mi pra wny mi za bo r ców. Okresmiê dzy wo jen ny przy niós! ze sob" ta k ¿e zmia ny w spo so bie pa trze nia na prze strzeñmiejsk", któ ra prze sta!a byæ mie j s cem in ge ren cji w!adz za bo r ców, a odpo wie dzia l -noœæ za jej kszta!t spo czê!a na spo!ecze ñ stwie i jego przed sta wi cie lach. W taki spo sóbza czê!a siê od ra dzaæ i kszta!to waæ ku l tu ra prze strze ni, w fo r mo wa niu któ rej wa¿n"rolê ode gra!y œro do wi ska aka de mi c kie, spe cja li œci, sa morz"dy i or ga ni za cje. W opra -co wa niu szcze gó l ne mie j s ce wy zna czo no Wa r sza wie, któ ra mia!a znacz"c" rolê w wy -zna cza niu stan dar dów od no wy i pod no sze nia ja ko œci prze strze ni mie j skiej.BazaOd ro dze nie sa morz"dno œci w Pol sce wi"za!o siê z przy jê ciem od po wied niej stru k -tu ry admi ni stra cyj nej w pa ñ stwie. Kon sty tu cja za gwa ran to wa!a po dzia! ad mi ni stra -cji na wo je wó dz twa, po wia ty oraz gmi ny mie j skie i wie j skie, sta no wi"ce jed no cze œ niejed no stki sa morz"du tery to rial ne go. Zda wa no so bie spra wê z ko rzy œci p!yn"cych zewspó!pra cy miê dzy se kto rem pa ñ stwo wym i pry wa t nym, dla te go na po trze by re a li za -cji za dañ umo ¿ li wio no ta k ¿e jed no stkom sa morz"do wym !"cze nie siê w zwi"zkipubli czno- prywa t ne. Nad zór nad dzia!al no œci" sa morz"dów mia! byæ spra wo wa nyprzez wy dzia!y wy ¿sze go sto p nia.1 Da lej w te k œcie, w od nie sie niu do Zwi!zku Miast Pol skich, u¿y wa ny jest skrót ZMP.



Nie zbêd na dla sku te cz nej od bu do wy miast by!a spó j na i wy chodz"ca na prze ciwpro ble mom po li ty ka fi ska l na pa ñ stwa. Zde fi nio wa no wiêc od po wied nie na rzê dziai wdro ¿o no pro gra my od bu do wy. Za raz na pocz"tku powo!ano Pa ñ stwo wy Fun duszRoz bu do wy Miast, któ ry by! g!ów nym Ÿród!em fi nan so wa nia w tym za kre sie. Ka pi -ta! two rzo no z wp!ywów z po da t ku od lo ka li oraz pa ñ stwo we go po da t ku od pla cówbu do w la nych. Opo dat ko wa no pa r ce le oz na czo ne w pla nach za bu do wa nia, a po da tekwy no si! 1% sza cun ko wej wa r to œci tych ob sza rów2. Po ja wi!y siê ta k ¿e ulgi bu do w la ne,przy czym szcze gó l nie pro mo wa ne by!o nowe bu dow ni c two, ja ko œcio wo wp!ywaj"cena zwiê ksza nie za so bów mie sz ka nio wych w mie œcie, co by!o prio ry te tem pa ñ stwo wejpo li ty ki, a tym sa mym po li ty ki mie j skiej.W pocz"tkach od bu do wy miast pol skich pod sta wo wym wspa r ciem by!a po mocrz"dowa, pó Ÿ niej w od bu do wie du¿e zna cze nie mia!y spó!dzie l nie bu do w la ne i mie sz -ka nio we, po wsta!o te¿ du¿o or ga ni za cji spo!ecz nych an ga ¿uj"cych siê w sze ro ko po jêt"od no wê œro do wi ska mie j skie go. W mia stach pol skich powo!ano spe cja l ne urzê dy jakoko mi te ty roz bu do wy miast, któ rych za da niem by!o przy go to wa nie pla no wych dzia!añw tym za kre sie. Pla ny roz bu do wy mu sia!y uw z glêd niaæ za pi sy ogó l nych pla nów regu -la cy j nych. Za da niem miast by!o pro wa dze nie po li ty ki, któ rej jed nym z g!ów nych ce lów by!o po bu dza nie do bu do wy mie sz kañ pry wa t nych ini cja tyw. Gmi ny otrzy ma!y grun ty pa ñ stwo we na cele w!asne i mie sz ka nio we oraz nie zbêd ne do re a li za cji in wes ty cji kre -dy ty. Tym sa mym stwo rzo no od po wied nie wa run ki dla roz wo ju te re nów mie sz ka l nych w mia stach. Za nim wpro wa dzo no od po wied nie za pi sy usta wo we, de le ga ci miast (ZMP) wie lo kro t nie pod kre œla li, ¿e bez te re nów i od po wied nich kre dy tów, nie uda!oby siêpro wa dziæ roz wo jo wej po li ty ki mie sz ka nio wej miast.Pie r wsze re gu la cje pra w ne kon cen tro wa!y siê na spra wach naj pil nie j szych – g!ów -nie apro wi za cji, prze ciw dzia!aniu prze stê pczo œci i li chwie, spe ku la cji oraz na du ¿y -ciom go spo da r czym, a ta k ¿e na po pra wie wa run ków hi gie ni cz nych w mie œciei za pe w nie niu mie sz kañ. Du ¿ym utrud nie niem w two rze niu jed no li te go pra wa by!yró ¿ ni ce wy ni kaj"ce z obo wi"zuj"cego na te re nach pol skich pra wo da w stwa trzechza bo rów, dla te go zmia ny dra sty cz ne i nie prze my œla ne uz na no za nie wska za ne i zde -cy do wa no siê ule p szaæ pra wo su kce sy w nie. W efe kcie uchwa lo ne usta wy i roz -porz"dze nia w za kre sie pra wa bu dow la ne go i zago spoda ro wa nia prze strzen ne gopo ja wi!y siê z pe w nym opó Ÿ nie niem, czê sto po kil ku le t nich, wy tê ¿o nych pra cach nad do sto so wa niem prze pi sów do no wych wa run ków. W ko ñ cu po wsta! jed nak ze staw praw, na pod sta wie któ rych mo ¿ na by!o re gu lo -waæ zago spoda ro wa nie miast – naj wa¿ nie j sze to: Roz porz"dze nie Pre zy den ta Rze -czypo spo li tej z dnia 16 lu te go 1928 r. o pra wie bu do w la nym i za bu do wa niu osie d li(Dz.U. 1928 nr 23 poz. 202, z póŸ nie j szy mi zmia na mi) i Roz porz"dze nie Pre zy den taRze czypo spo li tej z 1927 r. o roz bu do wie miast (Dz.U. R. P. Nr. 51, z póŸn. zm.).Usta wo da w ca za dba! o sfo r mu!owa nie na rzê dzi do pla ni sty czne go porz"dko wa nia miast. S!u¿yæ temu mia!y pla ny ogó l ne i pla ny szcze gó!owe3. Dziê ki nim mia sta
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2  Z p"at no œci zwo l nio no w"as noœæ Skar bu Pa ñ stwa.3 Sze rzej omó wie nie pla nów ogó l nych i szcze gó"owych – Zdu nek- Wie l go"aska J., The spa tial po li cy ofin ter war Wa r saw, [w:] Cu l tu re of the city, s. 121–134, Ofi cy na Wy da w ni cza Poli te ch ni ki Wroc"awskiej,Wroc"aw 2012.



otrzy ma!y na rzê dzia i mo ¿ li woœæ od mó wie nia po zwo le nia na bu do wê, je œli pro jektby! nie zgod ny z pla nem. Pla ny za bu do wa nia by!y pod staw" do wyw!asz czeñ i mo c -nym ar gu men tem za t", a nie inn" lo ka li zacj" in wes ty cji. Bez spo r ne by!o wyw!asz cza -nie pod dro gi i pla ce oraz pod ogro dy pu b li cz ne. Cho cia¿ usta wa prze wi dy wa!awyw!asz cza nie na cele mie sz ka nio we (jed no cze œ nie za kaz sku pu grun tów jako re ze r -wy), eko no mi cz niejsz" dla miast drog" by!o na by wa nie grun tów drog" wol no ryn ko -w". Po do b nie te¿ sy tu a cja mia!a siê z grun ta mi pod za bu do wê gma cha mi u¿y tecz-no œci pu b li cz nej. Nie zwy kle isto t nym z pun ktu wi dze nia roz wo ju in fra stru ktu rymie j skiej by! za pis, po zwa laj"cy gmi nom wy ma gaæ od w!aœci cie li du ¿ych te re nówpry wa t nych wygo spoda ro wa nia pla ców pod szko!y, pla ce czy bu dyn ki u¿y te cz no œcipu b li cz nej; oczy wi œcie od by wa!o siê to w dro dze ne go cja cji, a in wes to rzy mo gli w za -mian otrzy maæ od po wied nie ulgi4.Pewn" trud no œci", zw!asz cza dla ma!ych gmin, by!o ju¿ samo sporz"dza nie pla nówza bu do wy. Niew"tpli we wspa r cie dla ma gi stra tów przy przy goto wy wa niu do ku men tówsta no wi!y do da t ko wo in stru kcje i wska zów ki, któ re roz po wszech nia no. Uka zy wa!y siêone w pra sie5 lub by!y pre zen to wa ne pod czas kon fe ren cji i spe cja l nych zja z dów. Aby pra -ca nad pla na mi by!a efe ktyw nie j sza powo!ano przy Pol skich Li niach Lo t ni czych LOTwy dzia! foto grame try cz ny, któ ry wy ko ny wa! fo to gra fie miast w ska li 1:5000. Tak" do ku -men ta cjê aero fo to gra ficzn" wyko rzy sty wa no przy sporz"dza niu pla nów ogó l nych. By!aona rów nie¿ po mo c na przy po dej mo wa niu de cy zji o najw!aœci w szym spo so bie zago -spoda ro wa nia te re nów in wes tycy j nych (nie zwy kle po mo c ne dla pra co w ni ków ma gi stra -tu za zwy czaj nie kszta!co nych w kie run ku ur ba ni sty ki czy ar chi te ktu ry).Wra ¿ li woœæSzcze gó l nie za ska kuj"cy z dzi sie j szej per spe kty wy (su chych i pre cy zy j nychwspó!cze s nych prze pi sów pra wa) jest fakt, ¿e usta wo da w ca miê dzy wo jen ny nie uni -ka! tak re la ty w nych okre œleñ, jak este ty ka oto cze nia, czy piê k no krajo bra zu, któ rez dzi sie j szej per spe kty wy wy daj" siê zbyt wzglêd ne i su bie kty w ne. Uz na no, ¿e w prze -pi sach mu sia!y po ja wiæ siê jed noz na cz ne za pi sy, któ rych ce lem bê dzie sta nie na stra -¿y wygl"du mia sta. W usta wie po ja wi!y siê od po wied nie pa ra gra fy, któ re mia!yochro niæ prze strzeñ pu b liczn" przed szpe tot". Wska za nia te nie od no si!y siê ty l ko doko nie cz no œci nad zo ru wygl"du gma chów pu b li cz nych, czy zago spoda ro wa nia pla -ców, lecz rów nie¿ do pry wa t nej w!as no œci. Nie dopu sz czal ne by!y wiêc wsze l kie in ge -ren cje bu do w la ne, któ re wp!ywa!y ne ga ty w nie na s"sie dz two. Ta k ¿e elementy ma!ejarchitektury (ustawienie pomnika wymaga!o pozwolenia), obiekty tymczasowe, ma!e budowle podlega!y tym samym zasadom. 
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4 To e p litz T., Po li ty ka grun to wa na 3. Miê dzy naro do wym Zje Ÿ dzie Miast, [w:] Sa morz!d Mie j ski, 1927,nr 1, s. 100.5 Por. pu b li ka cje R. Fe li ñ skie go, Jak uzy skaæ pla ny po mia ro we i pla ny za bu do wa nia miast, [w:] Sa -morz!d Mie j ski. 1930, nr 12, s. 569–575 czy B. Pia se c kie go, Pla ny miast na pod sta wie zdjêæ lo t ni czych,[w:] Sa morz!d Mie j ski. 1930, nr 17, s. 808–810.



Oz na cza to, ¿e prze pi sy mie j s co we z po wo dze niem mog!y byæ wyko rzy sty wa ne doochro ny wa r to œcio wych ele men tów krajo bra zu mie j skie go6. Na stra ¿y piê k na krajo bra -zu mie j skie go, wed!ug usta wo da w cy, mia!y stan"æ Ma gi stra ty. Jed nak, w ob li czu wie luwa ¿ nie j szych pro ble mów, ten ob szar czê sto tra kto wa ny by! dru go rzêd nie. W Wa r sza -wie na przyk!ad, do pie ro za pre zy den tu ry Ste fa na Sta rzy ñ skie go nast"pi! wy ra Ÿ nyzwrot ku este ty ce prze strze ni pu b li cz nej. By!y to jed nak dzia!ania ra czej ukie run ko wa -ne na pod no sze nie stan dar dów w no wych re a li za cjach (ale je i pla ce re pre zen tacy jne, za -bu do wa no wych dzie l nic mie sz ka nio wych, ar chi te ktu ra bu dyn ków u¿y te cz no œcipu b li cz nej) ni¿ ma so we de cy zje o roz biór kach szpec"cych mia sto bu dyn ków pry wa t -nych, choæ i te siê zda rza!y7. Czê œciej ar gu men tem pod no szo nym w ta kich sy tu a cjachnie by!a este ty ka, lecz z!y stan te ch ni cz ny bu dyn ków lub zbyt ni skie stan dar dy hi gie ni -cz ne mie sz kañ. Usta wa dawa!a ta k ¿e mo ¿ li woœæ przy mu sza nia w!aœci cie li do re mon tudo mów zna j duj"cych siê w z!ym sta nie te ch ni cz nym. Wów czas napo mi na no w!aœci cie -la, któ ry móg! sko rzy staæ z po mo cy fi nan so wej z Pa ñ stwo we go Fun du szu Bu dow la ne -go. Je œli jed nak mimo to nie sto so wa! siê do wez wa nia, mia sto mog!o wy re mon to waæobiekt, a na stê p nie obci"¿yæ ko sztem in wes ty cji w!aœci cie la.Usta wo da w ca wy cho dzi! ta k ¿e z po moc" w urz"dza niu prze strze ni mie j skiej,w tym prze strze ni pu b li cz nych. Po za twier dze niu pla nu gmi nie oraz pa ñ stwuprzys!ugi wa!o pra wo na by cia w dro dze wyw!asz cze nia te re nów na in fra stru ktu rê, ko -mu ni ka cjê, jak rów nie¿ na bu dyn ki u¿y te cz no œci pu b li cz nej, pla ce pu b li cz ne, skwe ry, par ki, ogro dy, pla ce spo r to we i inne po do b ne urz"dze nia prze zna czo ne do u¿y t kupub li cz ne go8. Po twier dze niem tro ski o prze strzeñ pu b liczn" by! za pis po œwiê co nykwe stiom ulic, dróg i in nych obie któw prze zna czo nych do u¿y t ku pub li cz ne go, któ reby!y jed nym z wa ¿ nie j szych ele men tów przy two rze niu no wych osie d li lub no wychdzie l nic9. W po rów na niu z naj wiê kszy mi mia sta mi pol ski mi: £odzi", Wi l nem, Lwo -wem, Kra ko wem i Po zna niem, to w Wa r sza wie w dru giej po!owie lat 30. XX w. naj -wiê cej wy dat ko wa no na dro gi i pla ce pu b li cz ne oraz po mia ry i pla ny roz bu do wy(ponad trzy kro t nie wiê cej ni¿ wy dat ko wa no na te cele np. w Kra ko wie). W roku 1930po wie rz ch nia za bu do wa na mia sta wy nios!a 5000 ha, a po wie rz ch nia zago spo daro wa -na pod pla ce, skwe ry pu b li cz ne i par ki 311 ha10.Szcze gó l nie ko niec XIX i pocz"tek XX wie ku by! cza sem po szu ki wa nia roz wi"zañ ra tuj"cych prze lu d nio ne i za nie czy sz czone mia sta. W miê dzy wo j niu kon ce p cjamia sta -o gro du by!a ju¿ po wszech nie zna na. Po szu ki wa no jed nak da l szych roz wi"zañ, 
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6  Wiê cej: Zdu nek- Wie l go"aska J., Pod sta wy pra w ne i pla ni sty cz ne kszta"to wa nia prze strze ni pu b li cz nejw okre sie miê dzy wo jen nym, [w:] ULAR 6 – Od no wa Krajo bra zu Mie j skie go – Mia sto – Mie j s ca lu dziom przy -ja z ne – Idee – Kon ce pcje – Re a li za cje, tom 1, s. 477–481, tom 2, s. 453–457. Wyd. Wy dzia" Ar chi te ktu ry Poli -te ch ni ki Œl!skiej, Gli wi ce 2012.7  Na przyk"ad w 1937 roku roze bra no 127 mie sz ka l nych bu dyn ków lub ich czê œci [Wa r sza wa. Wczo raj.Dziœ. Ju tro, prze wod nik i plan wy sta wy, Wa r sza wa w li cz bach, Wa r sza wa 1938, s. 6].8  To e p litz T. wyst!pi" na IV. Miê dzy naro do wym Kon gre sie Miast w Se wil li z re fe ra tem „Wyw"asz cza -nie dla ce lów u¿y te cz no œci pu b li cz nej”. Por. Sa morz!d Mie j ski. 1929, nr 10, s. 125–146.9  Por. Roz dzia" 3 Usta wy.10  Sa morz!d Mie j ski. 1930, nr 7, s. 308.



cze go do wo dem by!y orga ni zo wa ne na œwie cie kon gre sy miast11. Spe cja li œci pol scy,uz bro je ni w wie dzê ze œwia ta (ucze st ni czy li w naj wa¿ nie j szych wy da rze niach tegotypu na œwie cie) de ba to wa li nad najko rzyst niej szy mi roz wi"za nia mi hi gie nicz ny miw mie œcie, nie myœl"c ju¿ je dy nie o od po wied nim nas!one cz nie niu mie sz kañ, do stê -pie do wody i ka na li za cji, ale o or ga ni z mie mie j skim jako ca!oœci i je go po ten cja l nienajko rzyst nie j szym roz wo ju. Szcze góln" uwa gê przy wi"zy wa no do zie le ni w mie œcie.Pod kre œla no rów nie¿ rolê ar chi te któw krajo bra zu w two rze niu krajo bra zu mie j skie -go. Przy ZMP zo sta! na wet powo!any Re fe rat Ogrod ni czy, któ ry s!u¿y! po moc"zarz"dom mie j skim w za kre sie, m.in. roz pla no wa nia zie le ñ ców, czy do bo ru w!aœci -wych ga tun ków ro œlin do wy bra nej lo ka li za cji12.Ran gaWie le ini cja tyw po dej mo wa nych w sto li cy by!o za po ¿y cza nych na po trze by in -nych miast. Chê t nie dzie lo no siê do œwia dcze nia mi, a de le ga ci Ma gi stra tu li cz nieprzy by wa li na orga ni zo wa ne przez ZMP zja z dy. Trudnoœæ za gad nieñ zwi"za nychz Wa r szaw" po le ga!a ta k ¿e na tym, ¿e oko!o po!owa mie sz ka ñ ców po cho dzi!a z oko licWa r sza wy lub z in nych miast. Tu ta k ¿e zna j do wa!y siê g!ówne sie dzi by przed siê -biorstw i przed stawi cie l stwa firm. Na le ¿a!o wiêc dbaæ o in te re sy nie ty l ko rdzen nychmie sz ka ñ ców, ale rów nie¿ lud no œci nap!ywo wej oraz li cz nych u¿yt ko w ni ków co -dzien nie przy by waj"cych do mia sta. O dy na mi ce roz wo ju Wa r sza wy mog" œwia d czyædane sta ty sty cz ne. Wed!ug Wy dzia!u Sta ty sty czne go Ma gi stra tu li cz ba lud no œciw 1929 roku wy nios!a 1 086 30513. Na po pra wê sta nu mie szka lni c twa mia!a znacz"cywp!yw bu do wa no wych dzie l nic i ko lo nii: ¯oli bo rza, Bu ra ko wa, Gro cho wa, Woli,Mo ko to wa, Sta szi ca, Lu be c kie go, czy mia sta -o gro du Cze r nia ków. Wy ra Ÿ na ten den -cja in te gra cji prze strzen no-fun kcjonal nej Wa r sza wy z inko rpo rowa ny mi w 1916 roku te re na mi przed mieœæ za ry so wa!a siê w po li ty ce mie j skiej pro wa dzo nej przez Ste fa naSta rzy ñ skie go. By!o to kom p le kso we po dej œcie do za gad nieñ mia sta, po sze rzo ne pó Ÿ -niej o kon tekst oto cze nia i powi"zañ ze w nê trz nych, co by!o wstê pem do rodz"cej siêprze strzen nej po li ty ki re gio na l nej (Warszawa funkcjonalna).Do od bu do wy sto li cy zgod nie z no wy mi stan dar da mi obo wi"zuj"cymi w Eu ro piei na œwie cie nie zbêd ne by!y za pi sy pra w ne i re gu la cje fi nan so we. Na mocy usta wyo ro z bu do wie miast z 1922 roku w 1923 roku w zo sta! powo!any Ko mi tet Roz bu do wym.st. Wa r sza wy, któ ry z ra cji si l ne go zapo trze bo wa nia na tak" dzia!al noœæ, ju¿ wcze œ -niej, bo od 1920 r., roz pocz"! pracê jako Ko mi sja przy Ma gi stra cie14. Zas!ug" dzia!añKo mi sji by!o m.in. przy spie sze nie uchwa le nia usta wy o roz bu do wie miast. W ra mach 
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11  W okre sie 1918–1939 odby"y siê naj wa¿ nie j sze kon gre sy w: Bru kse li (1919), Lon dy nie (1920 i 1922),Pa ry ¿u (1922), Göteborgu (1923), Am ster da mie (1924), NYC (1925), Wied niu (1926), Pa ry ¿u (1928), Rzy -mie (1929), Lon dy nie (1930), Be r li nie (1931), Lon dy nie (1935), Pa ry ¿u (1937), Szto k ho l mie (1939).12  Por. ar ty ku": Zie leñ czyn ni kiem este ty ki, hi gie ny i ob ron no œci miast, [w:] Sa morz!d Mie j ski, 1938,nr 19, s. 1243–1252.13  Sa morz!d Mie j ski. 1930, nr 7, s. 308.14  Po mi mo ¿e Ko mi tet powo"ano w 1923 r. dzia"a" on, wo bec bra ku roz porz!dze nia wyko na w cze go dousta wy, nie za le ¿ nie, fi nan so wa ny przez Mia sto. Do pie ro zmie ni"a to usta wa z 29 kwie t nia 1925 r.



dzia!al no œci gro ma dzo no dane sta ty sty cz ne ru chu bu dow la ne go w Wa r sza wie orazma te ria!y, ta k ¿e z za gra ni cy, do tycz"ce usta wo da w stwa mie szka nio we go. Co wa r tepod kre œle nia ma te ria!y ta kie by!y prze ka zywa ne rów nie¿ za po œred ni c twem Mi ni ste -r stwa Spraw Za gra ni cz nych i Miê dzyna rodo we go Biu ra Pra cy przy Li dze Na ro dów,co œwia d czy o do brze fun kcjo nuj"cej w okre sie miê dzy wo jen nym wspó!pra cymiêdzy insty tucjo nal nej15. Dziê ki Ko mi te to wi po wstawa!y bu dyn ki mie sz ka l ne, aleta k ¿e pro je kty urz"dze nia par ków i zie le ñ ców. Z da nych Ko mi te tu Roz bu do wy Wa r -sza wy wy ni ka!o, ¿e w la tach 1925–1928 wy bu do wa no przy po mo cy Ko mi te tu 30 674izby. By!o to oko!o piê cio kro t nie za ma!o w sto sun ku do po trzeb (4000 izb ro cz nie,a po trze bo wa no 20 000)16. Po nie wa¿ prze pro wa dzo no dzia!ania przy goto wa w cze, toju¿ w 1925 roku mo ¿ na by!o przyst"piæ do ko le j ne go eta pu od bu do wy sto li cy. Ko mi -te to wi na da no upra w nie nia ma gi stra c kie w kwe stii wydawania decyzji w za kre siepo¿yczek miejskich i rz"dowych, prowadzenia robót specjalnych i spraw admi ni stra -cyj nych. Takie uprawnienia usprawnia!y i skraca!y czas decyzji wydawanych przezMagistrat. Komitet podzielono na 6 dzia!ów: 1. Kre dy to wy, 2. Te re no wy, 3. Bu do w -la ny, 4. Pro du kcji ma te ria!ów bu do w la nych, 5. Po li ty ki osiedle ñczo- mieszka nio wej,6. Ogó l ny17. Ko mi tet by! ¿ywo zain tere so wa ny wzo r co wy mi roz wi"za nia mi w za kre sie bu do wy za rów no sa mych mie sz kañ jak i osie d li. Jego za da niem by!o ba da nie i za zna ja mia niesiê z rea li za cja mi za gra nicz ny mi (Ko mi tet przyst"pi! do Miê dzyna rodo we goZwi"zku Pla no wa nia i Roz bu do wy Miast i Wsi i Mia st -O gro dów). By! orga ni za to rem zja z dów, któ re za wie ra!y, oprócz czê œci mery to ry cz nej przed sta wia nej pod czaswyk!adów, ta k ¿e wy cie cz ki po no wych osie d lach i bu dyn kach w Wa r sza wie (pod czasI Zja z du mie szka nio we go przed sta wi cie li Zwi"zku Miast Pol skich A. S!oni m ski,pe!ni"cy fun kcjê na cze l ni ka wy dzia!u bu dow ni c twa mie j skie go Ma gi stra tu, oso bi œcie opro wa dza! ucze st ni ków po wa r sza wskich in wes ty cjach). Za!o¿e niem by!o zade mon -stro wa nie ró ¿ nych re a li za cji, dla te go po ka za no domy dla bez ro bo t nych na Gro cho -wie, rze Ÿ niê na Pra dze, ku ch niê i pra lniê (szpi tal Prze mie nie nia Pa ñ skie go), szko!êpo wszechn" na ul. Bia!o!êc kiej, park Tra u gut ta, osie d la: ̄ oli borz Urzêd ni czy i Ofi cer -ski, spó!dzie l niê na ¯oli bo rzu, Ko lo niê Sta szi ca, Ko lo niê Lu be c kie go, domy dlaurzêd ni ków mie j skich, ko lo niê pro fe so rów ar chi te ktu ry, ko lo niê Cze r nia ków i noweszko!y. Wy sta wa by!a ele men tem to wa rzysz"cym zja z do wi. W 1926 roku za pre zen -towa no „w Ma gi stra cie eks po zy cjê za ty tu!owan" «Mie sz ka nie i Mia sto»”18.Po li ty ka kre dy to wa sta!a siê sku te cz nym na rzê dziem do kszta!to wa nia prze strze ni w Wa r sza wie, a naje fe kty w niej by!a wyko rzy sty wa na w cza sach pre zy den tu ry Ste fa naSta rzy ñ skie go. Tak" po li ty kê miejsk", opart" na za chê tach fi nan so wych Sta rzy ñ skipro wa dzi! pra kty cz nie od mo men tu ob jê cia sta no wi ska. Po nie wa¿ za nad rzêd ny celprzyj"!, ¿e na le ¿y za dbaæ o pod nie sie nie ogó l nej este ty ki mia sta, uz naj"c, ¿e naj wa¿ -
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15  S"omi ñ ski A., [w:] Dzia"al noœæ Ko mi te tu Roz bu do wy Miast m.st. Wa r sza wy, [w:] Sa morz!d Mie j ski.1927, nr 1, s. 507, 508.16  Sa morz!d Mie j ski. 1930, nr 7, s. 308.17  Dzia"al noœæ Ko mi te tu Roz bu do wy m.st. Wa r sza wy, [w:] Sa morz!d Mie j ski. 1927, nr 1, s. 509. 18  I Zjazd Mie sz ka nio wy Przed sta wi cie li Zwi!zku Miast Pol skich, [w:] Sa morz!d Mie j ski. 1927, nr 1,s. 518.



nie j sze z tego pun ktu wi dze nia jest Œró d mie œcie i uli ce wy lo to we, dla te go dla in wes to -rów w tych ob sza rach zo sta!y udo stê p nio ne ko rzy st ne kre dy ty19. W szcze gó l no œcidba no o wy ¿szy stan dard za bu do wy œród mie j skich pla ców i naj wa¿ nie j szych ar te riikomu nika cy j nych20 (tu za bu do wa zwa r ta, wie lo piê tro wa, a w pa r te rach us!ugi). Du¿"uwa gê przyk!ada no do uporz"dko wa nia za bu do wy przy uli cz nej po przez d"¿e nie dowy rów na nia ga ba ry tów, czy li k wi da cjê bu dyn ków w z!ym sta nie te ch ni cz nym. Z  za -sa dy nie przy zna wa no po ¿y czek na obie kty, któ re nie wpi sy wa!y siê w po li ty kê prze -strzenn" mia sta.Wy ra Ÿ ne za j mo wa nie sta no wi ska w kwe stiach mie j skich wœród przed sta wi cie liw!adz przy no si!o wy mie r ne efe kty. Ste fan Sta rzy ñ ski nie ba! siê wdra ¿aæ w ¿y cie no -wa to r skich kon ce pcji i zde cy do wa nie pro mo wa! pro fe sjo na lizm w zarz"dza niu mia -stem. To dziê ki jego po mys!om ku l tu ra prze strze ni utrzy my wa!a siê na wy so kimpo zio mie – przy czym dba! o este ty kê, ale i o bi lans eko no mi cz ny. Nie bez zna cze niaby!a otwa r toœæ pre zy den ta na wi zjo ne r skie kon ce pcje prze bu do wy sto li cy. Sa na cjamia sta mia!a od by waæ siê nie ty l ko w opa r ciu o dzia!ania na pra wcze, ale prze de wszy -stkim po przez du¿e re a li za cje. Pre fe ren cyj ne kre dy ty ofe ro wa ne by!y tym, któ rzy in -wes to wa li w stra te gi cz nych mie j s cach. Ta kie ob sza ry mia!y z jed nej stro ny pod no siæpre sti¿, repre zenta cy j noœæ, a z dru giej pro mie nio waæ na s"sied nie te re ny. Choæ, jakwie my, Wa r sza wa ta r ga na by!a ko le j ny mi kry zy sa mi, Sta rzy ñ skie mu uda!o siê zbi -lan so waæ bu d¿et mia sta. To by!o pod staw" do pod jê cia no wych wy zwañ na mia rê me -tro po lii na po zio mie eu ro pe j skim czy œwia to wym21.Pre zy dent Sta rzy ñ ski fi r mo wa! swo im na zwi skiem wi zjo ne r skie, czê sto futu ry sty -cz ne pro je kty, a z dru giej sza no wa! i cze r pa! z tego, co po zo sta wi!a hi sto ria. Jego ma rze -niem by!o prze bu do waæ Wa r sza wê ni czym Ha us s mann Pa ry¿. Tak jak plan L’Enfantadla Wa szyn g to nu, tak w Wa r sza wie mia!y zo staæ przy wo!ane urba ni sty cz ne tra dy cjebaroko wo-impe riali stycz ne prze!o¿o ne na po trze by de mo kra cji. Mia!y po wstaæ za!o¿e -nia re pre zen tacy jne jako ele men ty kry sta li zuj"ce prze strzeñ mia sta. Dzie l ni ca Ma r -sza!ka Pi!su d skie go mia!a zo staæ wy ty czo na ni czym Na tio nal Mall w sto li cy USA, jakodzie l ni ca re pre zen tacy jna i se r ce no we go City sto li cy. Sta rzy ñ ski dba! ta k ¿e o w!aœciw"po li ty kê in fo r ma cyjn" Ma gi stra tu, ucze st nicz"c w naj wa¿ nie j szych pu b li cz nych wy da -rze niach, pu b li kuj"c prze mó wie nia, za bie raj"c pu b li cz nie g!os w trud nych spra wach,pro wadz"c oso bi sty nad zór nad stra tegi cz ny mi pro je kta mi i or ga ni zuj"c po wszech -ne wy sta wy – trzy zo sta!y po œwiê co ne te ma ty ce mie j skiej: „Wa r sza wa przysz!oœci”(1936 r.), „Da w na Wa r sza wa” (1937 r.) oraz „Wa r sza wa. Wczo raj. Dziœ. Ju tro.”(1938 r.). Wie dzia! ta k ¿e o zna cze niu wie l kich wy staw dla roz wo ju mia sta i pla no wa!zor gani zo wa nie w roku 1944 Po wszech nej Wy sta wy Krajo wej, któ ra mia!a ca!ko wi ciezmie niæ cha ra k ter za bu do wy te re nów pra wo brze ¿ nej Wa r sza wy.
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19  Wa r sza wa Przysz"oœci, ka ta log wy sta wy. Wy daw ni c two Ko mi te tu Wy sta wy, Wa r sza wa 1936.20  Po bu dza nie ru chu bu dow la ne go wzd"u¿ ul. Gro cho wskiej, Pu"awskiej, Ra dzy mi ñ skiej, Ma ry mon c -kiej, Alei Nie pod leg"oœci oraz w œród mie œciu.21  Wiê cej w ar ty ku le: Zdu nek- Wie l go"aska J., Mie j s ce prze strze ni pu b li cz nej w wi zji two rze nia no wo cze -s nej me tro po lii Miê dzy wo j nia na przyk"ad zie Wa r sza wy, [w:] Cza so pi s mo Te ch ni cz ne, ze szyt 1 rok 109, tom2, s. 463–472, Wy daw ni c two Poli te ch ni ki Kra ko wskiej, Kra ków 2012.



Wspa r cieWpro wa dza ne pra wo bu do w la ne by!o sze ro ko dys ku to wa ne w gre miach rz"do -wych i po zarz"do wych. Szcze gó l nie wa ¿ ne by!o sta no wi sko Zwi"zku Miast Pol -skich22, or ga ni za cji za!o¿o nej w 1917 r. i zrze szaj"cej przed sta wi cie li ma gi stra tówmiast pol skich. Ko men ta rze ZMP po ja wia!y siê za rów no do za pi sów pie r wszej po wo -jen nej usta wy od nosz"cej siê do zago spoda ro wa nia prze strzen ne go, jak i do pó Ÿ nie j -szych prze pi sów23. Dzia!al noœæ Zwi"zku Miast Pol skich kon cen tro wa!a siê naspra wach sa morz"du miast i za gad nie niach go spo da r czych w pa ñ stwie. Przed sta wi -cie le ZMP spo ty ka li siê z Rz"dem, ucze st ni czy li w Se j mo wych Ko mi sjach Mie j skich.Wœród wy da w nictw ZMP zna laz! siê opi nio twó r czy mie siê cz nik „Sa morz"d mie j -ski”, na któ re go !amach po ja wia!y siê aktu a l no œci zwi"zane z po li tyk" miejsk".Zwi"zek dzia!a! akty w nie i w wie lu kwe stiach by! nie ustê p li wy, jak np. w s!usz nejspra wie wa l ki o œro d ki dla miast. Tu nie mo ¿ noœæ bi lan so wa nia bu d¿e tów wywo!a!apro test miast i zde cy do wa ne sta no wi sko ZMP w sto sun ku do Rz"du. Po stu lo wa no te¿ o mi ni ma l ne wa run ki mie sz ka nio we dla ka ¿ dej ro dzi ny, czy pod kre œla no ko nie cz -noœæ kon tro li pla nów regu la cy j nych. Lob buj"c na rzecz miast, dba no o po pa r ciepos!ów i za pra sza no ich na ze bra nia. Orga ni zo wa no ku r sy sa morz"do wo - spo!ecznew Wa r sza wie, Biuro ZMP przeprowadza!o ankiety w miastach, np. w sprawieurz"dzeñ i zak!adów miejskich, czy instytucji dobroczynnych i kul tu ra l nych, a tak¿eudzie la no porad zg!aszaj"cym siê miastom.Aby roz po wszech niaæ do bre pra kty ki, np. pod czas VIII Ogó l ne go Zja z du Przed -sta wi cie li Miast, któ ry odby! siê w 1925 roku w Wa r sza wie, pod jê to de cy zjê o przy go -to wa niu ogól nopo l skie go kon ku r su na naj le p sze roz pla no wa nie pod wzglê demhi gie ni cz nym i eko no mi cz nym dzie l ni cy mie sz ka nio wej i opra co wa nie naj le p sze gotypu bu dyn ku mie szka l ne go dla ro dzin pol skich. W zor gani zo wa nej 11.VI.192524kon fe ren cji ucze st ni czy li przed sta wi cie le Ko!a Ar chi te któw i Ko!a Ur ba ni stów Pol -skich. Wstê pem do kon ku r su by!a ak cja gro ma dze nia i ana li zo wa nia roz wi"zañw tym za kre sie z in nych miast za gra ni cz nych. Za pla no wa no w zwi"zku z tym zor -gani zo wa nie w 1926 roku Po wszech nej Wy sta wy Roz bu do wy Miast25. Sze ro ko dys ku -to wa ne by!y przyk!ady po li ty ki mie sz ka nio wej i stru ktu ry sa morz"du w pa ñ stwachEu ro py Za chod niej, g!ów nie Nie miec, Fran cji i An glii, Be l gii, Ho lan dii, W!och, a tak -¿e USA26.Na wzór Be r li ñ skiej Aka de mii Admi ni stra cyj nej chcia no powo!aæ szko!ê dlaurzêd ni ków mie j skich. W 1927 roku za pro pono wa no po wsta nie Stu dium NaukAdmini stracyj no-Komu nal nych. Grun to w nie w tym celu prze ba da no ofe r ty pro gra -
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22  Patrz: Mie j s co we prze pi sy poli cyjno -budo wla ne dla miast: pro jekt/oprac. i wyda" Zwi!zek Miast Pol -skich. Wa r sza wa, Zwi!zek Miast Pol skich, 1930.23  Wa r to wspo mnieæ opra co wa nia Te o do ra Toe p li t za czy Nor be r ta Ga r wi cza, ale prze de wszy stkim li cz -ne opra co wa nia Gu sta wa Szy m kie wi cza.24  Ko le j ne kon fe ren cje odby"y siê z udzia"em Ko"a Ar chi te któw i Ko"a Ur ba ni stów 19 i 25 cze r w ca1925 r. Powo"ano wów czas Ko mi tet sk"adaj!cy siê z przed sta wi cie li Zarz!du ZMP oraz de le ga tów obu kó".25  Wy sta wa Zwi!zku Miast Pol skich „Mie sz ka nie i Mia sto”, [w:] Sa morz!d Mie j ski. 1927, nr 1,s. 267–268.26  Sa morz!d Mie j ski. 1927, nr 1, s. 412, 413.



mo we i stru ktu rê in nych stu diów o tym pro fi lu, w tym In sty tu tu Urba ni sty czne gow Pa ry ¿u, Szko!y Nauk Po li ty cz nych w Pa ry ¿u, we W!oszech In sty tut Ba dañ Ko mu -na l nych z sie dzib" we Flo ren cji, Szko!y Nauk Po li ty cz nych i Spo!ecz nych przy Uni -wer sy te cie w Pa d wie27. Na pro po zy cjê wspó!two rze nia Stu dium, Dzie kan Wydzia!uPra wa i Nauk Spo!ecz no -Eko no mi cz nych Uni wer sy te tu Lu be l skie go od po wie dzia!,¿e za kre so wi za gad nieñ urba ni sty cz nych wi nien byæ po œwiê co ny od dzie l ny in sty tut,na wzór pa ry ski. Pro po no wa!, aby wa run kiem pod jê cia ro cz nych stu diów w tym za -kre sie, by!o za li cze nie czê œci pra wni czej lub eko no mi cz nej28.Do dzi siaj za ska ku je ene r gia drze mi"ca w Zwi"zku, sku te cz noœæ i wie low"tko woœæ dzia!ania. Pod su mo wa niem i mo¿e czê œcio wo wyt!uma cze niem, mo¿e byæ wy po -wiedŸ J. Drwê skie go, ów cze s ne go pre ze sa ZMP i pre zy den ta Po zna nia, opub li ko wa na na !amach mie siê cz ni ka, któ ra brzmi ni czym ma ni fest i jest naj le p szym wy ra zem wia -ry, jak" Zwi"zek pok!ada! w de mo kra cji i ety ce. Au tor na piê t no wa! urzêd ni kówzas!aniaj"cych siê prze pi sa mi i je dy nie wy ko nuj"cych za da nia sta tu to we. Pod kre œli!w swo im te k œcie, ¿e prio ry te to we przy bu do wa niu pa ñ stwo wo œci win no byæ wy cho -wa nie urzêd ni ków, a na stê p nym wy cho wa nie spo!ecze ñ stwa, co przy pi sy wa no jakoza da nia dla sa morz"du – idea! sprê ¿y sto œci w!adz i wspó!dzia!ania spo!ecze ñ stwa29. Pod su mo wa nieW miê dzy wo j niu, po do b nie jak i dzi siaj, sto li ca zma ga!a siê z pro ble mem bazy po -da t ko wej, este ty ki prze strze ni, od no wy zde gra do wa nych ob sza rów, wy bo ru w!aœci -wych in wes ty cji do re a li za cji. Cho cia¿ d"¿ono do ide a l ne go mo de lu rz"dze niaopa r te go o rz"d, w!adze lo ka l ne i pry wa t ne ini cja ty wy, to or ga ni za cja sa morz"dno œciw Pol sce nie by!a po zba wio na b!êdów. Na sta no wi ska ad mi ni stra cji powo!ywa no czê -sto lu dzi z klu cza poli ty cz ne go, a nie fa cho w ców, zda rza!y siê przy pa d ki niego spoda r -no œci œro d ka mi pub li cz ny mi, czy wrêcz zja wi ska ko ru pcy j ne na szcze b lach w!adzy.Nie sprzy ja!o to bu do wie za ufa nia pub li cz ne go do in sty tu cji i mia!o ne ga ty w nywp!yw na ini cja ty wy lo ka l ne. Jed nak, du ¿ym wspa r ciem dla kszta!tuj"cej siê sa -morz"dno œci by! powo!any w 1917 roku Zwi"zek Miast Pol skich (ZMP). Z ini cja ty wy ZMP po dej mo wa no dys ku sje nad tym, jak ra dziæ so bie z co dzien ny mi pro ble ma mimie j ski mi, ale ta k ¿e dys ku to wa no nad kie run ka mi przysz!ego roz wo ju miast. Zda wa -no so bie spra wê, ¿e pocz"tko wo, po okre sie tak d!ugie go znie wo le nia, lud noœæ bê dzieod czu wa!a nie chêæ do re gu la cji i praw na rzu ca nych od gó r nie. Tym bar dziej na le ¿a!odo!o¿yæ wsze l kich sta rañ, aby spo!ecze ñ stwo od czu wa!o, ¿e wspó!two rzy rze czy wi -stoœæ prawn", po li tyczn" i spo!eczn", ta k ¿e po przez swo ich re pre zen tan tów wy bie ra -nych demo kra ty cz nie lub spe cja li stów mia no wa nych przez demo kra ty cz nie wy bran"w!adzê. Wa r sza wa by!a i jest swe go ro dza ju la bo ra to rium, gdzie og ni skuj" siê naj-wiê ksze pro ble my po li ty ki mie j skiej. Odpo wie dzia l noœæ za jej w!aœci we zarz"dza nie
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27  Omó wie nie pro gra mu Aka de mii Be r li ñ skiej w Sa morz!dzie Mie j skim. 1927, nr 1, s. 12–27.28  Por. Sa morz!d Mie j ski. 1927, nr 1, s. 27.29  Drwê ski J., Sa morz!d a Pa ñ stwo, [w:] Sa morz!d Mie j ski, t. I, ma j - gru dzieñ 1921, ZMP, Wa r sza wa1921, s. 3.



jest ogro m na, ocze ki wa nia spo!ecz ne je sz cze wiê ksze, dla te go na le ¿y w opa r ciu o obo -wi"zuj"ce pra wo i ist niej"ce in sty tu cje, cze r pi"c z do œwia d czeñ przesz!oœci dbaæo w!aœci wy roz wój ku l tu ry prze strze ni mie j skiej, pa miê taj"c o jej wymiarzeestetycznym. Sum ma ryCulturally of space.The pre-war standards in urban planningin WarsawThis pa per of fers in sights into the hi sto ry of city plan ning in In ter war Wa r saw.De spi te eco no mic de pres sion and war de stru c tion Po lish de si re to bu ild newde mo c ra tic re a li ty was ex ce p tio nal. Wise go ve r ning and lo cal ini tia ti ves was thepro mi se of the ci ty s ca pe re vi val. A gre at help came also form spe cia lists, pro fes sio nals and au t ho ri ties in the field of city plan ning. The As so cia tion of Po lish Ci ties pla y eda cru cial role in that pro cess by supporting Polish cities and lobbying at federal level.Ke y words: In ter war Wa r saw, The As so cia tion of Po lish Ci ties, spa tial plan ning,lo cal plan ning. Bibliografia [1] Zdu nek- Wie l go!aska J., Mie j s ce prze strze ni pu b li cz nej w wi zji two rze nia no wo cze s nejme tro po lii Miê dzy wo j nia na przyk!ad zie Wa r sza wy, [w:] Cza so pi s mo Te ch ni cz ne, ze -szyt 1 rok 109, t. 2, s. 463–472. Wy daw ni c two Poli te ch ni ki Kra ko wskiej, Kra ków 2012. [2] Zdu nek- Wie l go!aska J., Pod sta wy pra w ne i pla ni sty cz ne kszta!to wa nia prze strze ni pu -b li cz nej w okre sie miê dzy wo jen nym, [w:] ULAR 6 – Od no wa Krajo bra zu Mie j skie go– Mia sto – Mie j s ca lu dziom przy ja z ne – Idee – Kon ce pcje – Re a li za cje, t. 1, s. 477–481, tom. 2, s. 453–457. Wyd. Wy dzia! Ar chi te ktu ry Poli te ch ni ki Œl"skiej, Gli wi ce 2012. [3] Zdu nek- Wie l go!aska J., The spa tial po li cy of in ter war Wa r saw, [w:] Cu l tu re of the city,s. 121–134. Ofi cy na Wy da w ni cza Poli te ch ni ki Wroc!awskiej, Wroc!aw 2012. [4] Chmie le wski J., Syr kus Sz., Wa r sza wa fun kcjo na l na. Przy czy nek do ur ba ni za cji re gio -nu Wa r sza wy. Wa r sza wa 1934. [5] Wa r sza wa Przysz!oœci, ka ta log wy sta wy. Wyd. Ko mi te tu Wy sta wy, Wa r sza wa 1936. [6] Wa r sza wa. Wczo raj. Dziœ. Ju tro, prze wod nik i plan wy sta wy, Wa r sza wa w li cz bach.Wa r sza wa 1938. Doku men ty pra w ne [7] Usta wa z dnia 17 ma r ca 1921 r. – Kon sty tu cja Rze czypo spo li tej Pol skiej. [8] Usta wa z dnia 29 kwie t nia 1925 r. o roz bu do wie miast (Dz.U. 1925 nr 51, poz. 346). [9] Roz porz"dze nie Pre zy den ta Rze czpo spo li tej z 1927 r. o roz bu do wie miast (Dz.U. R. P. Nr 51), z póŸn. zm.[10] Roz porz"dze nie Pre zy den ta Rze czypo spo li tej z dnia 16 lu te go 1928 r. o pra wie bu do -w la nym i za bu do wa niu osie d li (Dz.U. 1928 nr 23 poz. 202) z póŸn. zm.
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Bo gusz Mo drze wskiKin ga Ry bak

Stan dar dy wspó!cze s ne go pro je kto wa niaurba ni sty czne go.Ewa lu a cja i ko dy fi ka cja prze strze ni mie j skiej
Prze strzeñ mie j ska, nie za le ¿ nie od roz pa try wa nej ska li, wy ma ga moni to ro wa niai wa lo ry za cji efe któw pro ce sów pro je kto wych. O ile le ga li za cja efe któw pro je kto wychod by waæ ma siê w Pol sce g!ów nie po przez in stru ment pla nu mie js co we go, moni to ro -wa nie zmian w prze strze niach zur bani zo wa nych mo¿e prze bie gaæ w za kre sie ba dañi za le ceñ w opa r ciu o tzw. mie r ni ki, stan dar dy i wska Ÿ ni ki pro je kto wa nia urba ni sty -czne go. Wska za nia ilo œcio we i ja ko œcio we w za sa dzie nie fun kcjo nuj" (le ga l nie)w Pol sce od mo men tu re zy g na cji z tzw. no r ma ty wu urba ni sty czne go (z 1974 roku).Wspó!cze œ nie po ja wiaj" siê jed nak kom p le kso we pro po zy cje sy ste mów oce ny œro do -wi ska zur bani zowa ne go, opa r te na ra cjo na l nych przes!an kach zrów nowa ¿o ne go roz -wo ju i maj"ce niew"tpli wie cha ra kter œro do wi sko wy i pro spo!ecz ny. Wy ra ¿aj" onepo¿"dane efe kty re a li za cji po li ty ki urba ni sty cz nej. Jed nak na wet prze strzeñ opi sy wa -na za po moc" ilo œcio wych za le ceñ nie daje gwa ran cji ja ko œcio we go – kom pozy cyj ne go efe ktu !adu prze strzen ne go. Po¿"dane mog!oby byæ za tem od nie sie nie do na rzê dzikszta!to wa nia prze strze ni mie j skiej (na wzór an gie l ski, czy ame ry ka ñ ski) kon tro -luj"cych kon fi gu ra cjê pro je kto wa nej lub opi sy wa nej prze strze ni. To oz na cza roz pa -try wa nie prze strze ni mie j skiej nie ty l ko w wy mia rze sta ty sty cz nym, geo gra fi cz nym,czy admi ni stra cyj nym, ale prze de wszy stkim w od nie sie niu do rze czy wi ste go kszta!tu ist niej"cych i pro je kto wa nych ob sza rów miast – oraz jego wp!ywu na ja koœæ ¿y cia i ja -koœæ mate ria l ne go efe ktu pla no wa nia prze strzen ne go, jako prze strze ni fun kcjo na l nej, este ty cz nej i do œwia d cza nej w co dzien nym u¿y t ko wa niu.Na po zio mie ta kty cz nym, lo ka l nym, we ry fi ka cja okre œlo nych efe któw pla no wa nia (mie rzo nych po przez wska Ÿ ni ki urba ni sty cz ne) mo¿e np. na stê po waæ na 4 po zio mach – po przez spe!nia nie stan dar dów rów no wa ¿e nia œro do wi ska przy rod ni cze go,kszta!to wa nia stru ktu ry prze strzen nej, fun kcjo no wa nia uk!adu prze strzen ne goi kszta!to wa nia za bu do wy1. Osi"gniê cie za mie rzo ne go celu – imp le men ta cji wska Ÿ ni -ków mo¿e (lub po win no) od by waæ siê na dro dze przy jê cia me tod i za sad kszta!to wa -nia prze strze ni urba ni sty cz nej, w pe w nym upro sz cze niu okre œlo nych przez au to rów
1 Kom p le kso we opra co wa nie wska Ÿ ni ków mie j skich, Z. Zio bro wski, E. Go ras z ze spo!em, [w:] Zio brows -ki Z., 2012, s. 154–157.



ni nie j sze go ar ty ku!u jako na rzê dzia ewa lua cy j ne i kody fika cy j ne. Te z ko lei po win nyopie raæ siê na nie zwy kle kla ro w nie sfo r mu!owa nych za sa dach i ce lach kszta!to wa nia!adu prze strzen ne go. Eco Co m pact CityKon ce p cja Eco Co m pact City zak!ada, i¿ obok wa r to œci ma te ria l nej prze strze ni, ist -nie je „wa r toœæ do da na”2 bu dyn ków, ulic, osie d li i miast, po wsta je w wy ni ku kre a cjispo i wa – prze strze ni pu b li cz nych (prze strze ni kon ta któw) i !adu se man tycz ne go(prze strze ni zna czeñ) oraz œro do wi ska o zrów no wa ¿o nym i eko lo gi cz nym cha ra kte -rze (Ur ban Qu a li ty and Su stai nabi li ty)3. Oz na cza to i¿ !adu prze strzen ne go nie mo ¿ naosi"gn"æ wy!"cz nie œro d ka mi tech ni cz ny mi, czy na uko wy mi. Pro sta agre ga cja „pro -du któw” archi tekto ni cz nych, in wes ty cji infra stru ktura l nych, czy ener goo sz czêd nych roz wi"zañ in¿y nie ry j nych nie jest ur ba ni styk", je œli ele men ty te fun kcjo nuj" nie ja ko„same dla sie bie” i nie uw z glêd niaj" swo jej re la cji do praw ko m po zy cji urba ni sty cz nej w ka te go riach za rów no u¿y t ko wych, jak i emo cjo na l nych. St"d, wg prof. Jo a naBusquets’a4 pod sta wo wy mi za!o¿e nia mi wspó!cze œ nie de fi nio wa nej ur ba ni sty ki s":in te gra cja na tu ral ne go kon te kstu i tkan ki mie j skiej, prze my œla ne, zor gani zo wa nei „wy god ne” cen trum oraz trwa!y i ela sty cz ny de sign mie j ski. Ce chy te od po wia daj"kon ce pcji „mo de lu” mia sta euro pe j skie go5 lub ina czej: mo de lu Eco Co m pact City.Mo del ten opi suj": re la ty w nie du¿a czy te l noœæ, gê stoœæ i zwa r toœæ tkan ki urba ni sty cz -nej zba lan so wa nej sy ste mem otwa r tych prze strze ni pu b li cz nych, a ta k ¿e we wnê trz nastru ktu ra („fe de ra cja miast”) oraz efe kty w ny sy stem trans po rtu pie sze go, ro we ro we -go i pub li cz ne go6. Bu do wa nie mo de lu mia sta euro pe j skie go oz na cza za tem po trze bêprzy wró ce nia „dys cy p li ny” geo gra fi cz nej w kszta!to wa niu miast i osie d li, opa r tej napo trze bie kszta!to wa nia to ¿ sa mo œci miast, za gê sz czo nych i zró¿ ni co wa nych spo so -bach u¿y t ko wa nia, przy jed no cze s nej ochro nie i za bez pie cze niu ilo œcio wym, ja ko œ -cio wym i kom pozy cy j nym te re nów otwa r tych (wewn"trz i na zewn"trz miast).Uw z glêd niæ na le ¿a!oby rów nie¿ do stê p noœæ za miast ko szto w nej mo bi l no œci, uni ka niestru ktur urba ni sty cz nych (o okre œlo nej in ten syw no œci za bu do wy) ge ne ruj"cychzbêd ne, prze sza co wa ne, lub ca!ko wi cie nie po trze b ne ko szty infra stru ktura l ne i u¿y t -ko we oraz ja s ne usta le nie nie ty l ko ce lów, ale i me tod spra w stwa pla ni sty czne go (do -me ny pu b li cz nej) w znacz"cym od ró ¿ nie niu od ce lów wo l ne go ryn ku (do me nypry wa t nej). Za!o¿e nia po wy ¿sze ko re spon duj" z cha ra kte rem No wej Ka r ty Ate ñ skiejz 1998, 2003 i 2010 roku (Do da tek Istambulski), Karty Lipskiej (Leipzig Charter onSustainable European Cities) z 2007 roku i Karty Barceloñskiej (The Charter of European 
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2 Ang. – ame ni ty.3 Przyk!adem tego typu po dej œcia s" urba ni sty cz ne kon ce pcje zarz"dza nia wo da mi opa do wy mi, Light-Im print (Lo w -i m pact de ve lo p ment), Su sta ina b le Sto r m wa ter Ma na ge ment, Mie j skie sy ste my Blu e - Gre en In -fra stru ctu re, czy wre sz cie Ur ban Fa r ming oraz jego bar dziej roz zbu do wa ny wa riant: Agra rian Ur ba nism.4  Hi sz pa ñ ski ar chi tekt i pla ni sta prze strzen ny, cz!onek IPAUP, pro fe sor Ha r vard Gra du a te Scho ol of De -sign.5 Por. Zio bro wski Z., Urba ni sty cz ne wy mia ry miast, IRM, Kra ków, s. 46.6  Eco co m pact city. org. 



Planning) z 2013 roku, jako najbardziej aktualnej rekomendacji Europejskiej RadyUrbanistów. Ur ban de signOsi"gniê cie po wy ¿sze go celu mie œci siê w ra mach kon ce pcji ur ban de sign7 – inter -dyscyp linar ne go pro ce su pro je kto we go, sta no wi"cego swo i ste „pole kon cep tua l ne”(Con ce p tu al Field8), roz ci"gaj"ce siê na sty ku ar chi te ktu ry, ar chi te ktu ry krajo bra zu,ur ba ni sty ki i pla no wa nia prze strzen ne go. Ur ban de sign ko rzy sta ta k ¿e z wie lu in nychdzie dzin, w tym zw!asz cza so cjo lo gii i psy cho lo gii. Jest nie tyle me tod" stri c te na u -kow", co po dej œciem ope ra cy j nym i pro je kto wym (ta k ¿e regu la cy j nym), uw z glêd -niaj"cym za ka ¿ dym ra zem uni ka to we wa run ki wyj œcio we i prze widy wa l ne zwi"zkiprzy czyno wo-sku tko we pod jê tych dzia!añ w prze strze ni. Ur ban de sign to trój wy mia -ro wy, zin te gro wa ny mo del wy zna czo ny przez trzy wspó!za le ¿ ne wy mia ry: ska lê, za -sa dy i pro ces9. Teo re ty cz ne za!o¿e nia ur ban design’u jako inter dyscyp linar ne go kie -run ku stu diów, a na stê p nie pra kty ki pro je kto wej by!y fo r mu!owa ne ju¿ od lat 50.XX wie ku przez Jo se p ha Llu i sa Se r ta, w cy klu kon fe ren cji prze pro wa dzo nych naHa r ward Gra du a te Scho ol of De sign (GSD), Ca m bri d ge (Ma). W wa r stwie mery to ry cz -nej roz wi ja ne by!y od prze!omu lat 60. i 70. do ko ñ ca XX wie ku przez te o re ty ków,popu lary za to rów i pra kty ków pro je kto wa nia zin te gro wane go (Ja cobs, Cal t ho r pe,Cul len, Ale xan der, Krier L, Du a ny, Pla ter - Zy berk, Ka t zi inni, a wspó!cze œ nie ta k ¿eTa len, Ca r mo na, Ta chie va, Speck, Ke l ba ugh, Farr, Fu l ton, Kun st ler i inni), a na stêp -nie, wy ko rzy sta ne w fo r mo wa niu za!o¿eñ No we go Ur ba ni z mu (New Ur ba nism) jakokome r cy j nych (ryn ko wych) za sto so wañ za sad ur ban design’u i Inte li gent ne go Roz wo -ju (Smart Growth) jako pu b li cz nych (rz"do wych i lo ka l nych) po li tyk prze strzen nych.Stri c te eu ro pe j ski, ope ra cy j ny i mery to ry cz ny mo del kon ce pcji za sto so wa nia ur bandesign’u w kszta!to wa niu œro do wisk urba ni sty cz nych zo sta! m.in. kom p le kso wo opra -co wa ny w ra mach dzia!al no œci bry ty j skiej ko mi sji Ur ban Task Fo r ce. Po czy naj"c odra po r tu z 1999 roku, sporz"dzo ne go na za mó wie nie Rz"du Bry ty j skie go. Za!o¿o now nim wy ko rzy sta nie pro gno zowa ne go wzro stu akty w no œci in wes tycy j nej, jako nie -po wta rzal nej szan sy dla imp le men ta cji za sad kszta!to wa nia i re ge ne ra cji miast, po -przez ich przysz!y de sign. Wspo mnieæ na le ¿y ta k ¿e dzia!al noœæ agen cji do ra d czeji edu ka cy j nej w ra mach CABE (Com mi sion for Ar chi tec tu re and the Bu ilt En vi ron ment),dzia!aj"cej w la tach 1999–201110 i opi niuj"cej !"cz nie ponad 3000 indy widu a l nych

Stan dar dy wspó!cze s ne go pro je kto wa nia urba ni sty czne go. Ewa lu a cja i ko dy fi ka cja... 293

7  Ze wzglê du na nie adek wa t noœæ po jêæ „ur ban de sign” i „pro je kto wa nie urba ni sty cz ne” – pi so w nia ory -gi na l na.8  Por. Far re ly 2010, s. 88. Con ce p tu al Field – je den z prze kro jo wych dia gra mów archi tekto ni cz nych sto -so wa nych w przy pa d ku ob ra zo wa nia ze sta wieñ lub (zw!asz cza) trans ektów ró ¿ nych ele men tów ko m po zy cjiurba ni sty cz nej i ich sche ma tów fun kcjo na l nych. 9 Ur ban De sign Co m pen dium, 2000, s. 7.10 Od 2011 roku CABE sta no wi czeœæ bry ty j skiej or ga ni za cji De sign Co un cil – pro muj"cej pra kty cz nyde sign jako uni wer sa l ne, zin te gro wa ne me dium dla bar dzo sze ro kich i prze kro jo wych za sto so wañ bi z ne so -wych, spo!ecz nych, urba ni sty cz nych i zdro wo t nych.



pro je któw archi tekto ni cz nych, urba ni sty cz nych i pla ni sty cz nych11, w któ rych zna cz -ny udzia! sta no wi!y fo r ma l ne kody pro je kto we (desi gn - co des).Te o ria wzo r cówW kon stru o wa niu przes!anek pro je kto wych ur ban de si g nu, a za tem po¿"da nych„wzo rów” prze strze ni zur bani zo wa nej, pod sta wo wy punkt wyj œcia sta no wi Te o riawzo r ców12. Po le ga ona na roz po zna wa niu i/lub imp le men towa niu orga niza cy j nych,te ch ni cz nych, ku l tu ro wych i prze strzen nych wzo r ców (lub se k wen cji – do nich pro -wadz"cych) w ist niej"cych kon te kstach miast. Wzo rzec okre œla roz mie sz cze nie ele men -tów w œro do wi sku, po trze b ne roz wi!za nia sta le po wra caj!cych pro ble mów spo"ecz nych,psy cholo gi cz nych i te ch ni cz nych13. Te o ria wzo r ców, ory gi na l nie opra co wa na przez Chri -sto p he ra Ale xan dra (z ze spo!em) w ra mach prac pro wa dzo nych w Cen ter for En vi ron -men tal Stru c tu re (CES) w Ber kley (Ca)14, jest obe c nie in ten sy w nie roz wi ja na ta k ¿ew ra mach prac i kon fe ren cji ba da w czych m.in. w Po rtland Ur ban Ar chi tec tu re Re se archLa bo la to ryw Po rtland (Or), zak!ada ge ne ra tyw ny cha ra kter pro je kto wa nia archi tekto -nicz ne go i urba ni sty czne go. Zhu mani zo wa na prze strzeñ mie j ska, w tym zw!asz czaar chi te ktu ra ma w tym kon te k œcie cha ra kter wy bi t nie ad ap ta cyj ny (dzie dzi cz ny) i ad -dy ty w ny (wzbo ga caj"cy ju¿ ist niej"ce za!o¿e nia urba ni sty cz ne). W te o rii wzo r ców ar -chi te ktu ra sta no wi punkt wyj œcia i pra kty cz ne pole ba da w cze umo ¿ li wiaj"cefo r mu!owa nie i ad ap ta cjê za sad i efe któw z!o¿o no œci (com p le xi ty) w re a l nych prze -strze niach urba ni sty cz nych, post rze ga nych jako ko szto w ne i trud no mody fiko wa l nefo r my or ga ni za cji, do tycz"ce ca!ej wspó!cze s nej po pu la cji i wspól no ty u¿yt ko w ni kówmiast. Ewa lu a cja i ko dy fi ka cja urba ni sty cz naWspó!cze s ne wy bra ne nowe urba ni sty cz ne na rzê dzia ewa lua cy j ne i kody fika cy j -ne, uw z glêd niaj"ce pra kty cz ne, sym bo li cz ne i ja ko œcio we aspe kty wzo r ców kszta!to -wa nia prze strze ni, sta no wi" je den z cie ka wszych, a za ra zem mniej zna nych w Pol sceal te r na tyw opi su i for mali zo wa nia roz wi"zañ pro je kto wych. Rola ko dów urba ni sty cz -nych po le ga na wy do by ciu i za gwa ran towa niu prze trwa nia jej naj bar dziej wa r to œcio -wych (na tu ra l nych i antro poge ni cz nych), lecz trud no mie rza l nych cech to ¿ sa mo œci,roz wo ju mo ¿ li wie zrów no wa ¿o nym i za pro pono wa niu huma ni sty czne go po dej œcia do kszta!to wa nia eko sy ste mów miast. Kon we ncjo nal ny za pis pla ni sty cz ny (plan stre fo -wy) jako bez ma!a stu le t nie na rzê dzie or ga ni za cji prze strze ni nie spe!nia ju¿ w pe!niroli nowo cze s ne go in stru men tu porz"dkuj"cego i or ga ni zuj"cego prze strzeñ w okreœ lo -
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11  Natio nala r chi ves.gov.uk.12  Ale xan der Ch., Is hi ka wa S., Sil ve r ste in M., Ja co b son M., Fiks da hl - King I., An gel S., A Pa tern Lan gu a -ge, Ox ford Uni ve r si ty Press, 1977.13  Ko za cz ko M., Pra wo Par kin so na w ko m po zy cji urba ni sty cz nej, w: Cza so pi s mo Te ch ni cz ne 2-A/2004,s. 81-88.14 Bêd"cym ta k ¿e sie dzib" fi r my Cal t ho r pe As so cia tes, fi r my za!o¿o nej przez ar chi te kta, ur ba ni stê i re -gio na li stê Pe te ra Cal t ho r pa, czo!owe go za!o¿y cie la ru chu No we go Ur ba ni z mu i jed ne go z twó r ców po jê cia‘su stai nabi li ty’. 



nych ska lach, w spo sób od po wia daj"cy cha ra kte ro wi, po trze bom i dy na mi ce miastpocz"tku XXI wie ku. Dzie je siê tak ta k ¿e w Pol sce, w ob li czu bra ku pla no wa nia urba -ni sty czne go i roli mia sta jako przed mio tu (a nie pod mio tu) pro ce su pla ni sty czne go.Plan stre fo wy:– Sy mu lu je do da t nie sprzê ¿e nie zwro t ne miê dzy rze czy wi stym, a do stê p nym zapo -trze bo wa niem te re nu, a przez to sto p niow" de gra da cjê sy ste mu urba ni sty czne go,w przy pa d ku bra ku ko re la cji miê dzy rze czy wi stym zapo trze bo wa niem na te ren,a za pi sem pla ni sty cz nym15;– Roz dzie la i roz pra sza fo r my u¿y t ko wa nia te re nu, b"dŸ (w wa run kach pol skich)do pu sz cza wrêcz pe!n" swo bo dê w lo ko wa niu in wes ty cji;– Okre œla eks ten sy w ne i jed no rod ne (po wie rzch nio we) fun kcje, nie na to miast do ce -lo we fo r my zago spoda ro wa nia. St"d nie wie l ka gê stoœæ i ty po lo gia (ofe r ta) za bu do -wy, a œci œlej rzecz bior"c jej mono fun kcy j ny cha ra kter;– Okre œla ilo œcio we wspó!czyn ni ki, nie od daj"c cha ra kte ru (wizu a li za cji) przysz!ejza bu do wy. Wska Ÿ ni ki ilo œcio we de te r mi nuj" ilo œcio we (eks ploa tacy j ne) po dej œciedo kszta!to wa nia za bu do wy;– Nie de ter mi nu je przysz!ego cha ra kte ru prze strze ni pu b li cz nych oraz (zw!asz cza)prze strze ni ulic, tra kto wa nych jako prze strze nie stri c te te ch ni cz ne16. Z ko lei naj wa¿ nie j szym ce lem nowo cze s ne go kodu jest kon ce p cja ko m pu ta cji wzor ca urba ni sty czne go roz wo ju. Na wet je œli nie jest zna ny ko ñ co wy efekt pro ce su pro je kto -we go, kie ru nek jego roz wo ju jest sto sun ko wo prze widy wa l ny. W ko dy fi ka cji „mode r -ni sty cz nej” (stre fo wej) od pocz"tku zna ny jest wzo rzec urba ni sty cz ny (plan), ale efektjego re a li za cji jest ca!ko wi cie nie prze widy wal ny i (naj czê œciej) przecz"cy sam so bie.Kod fo r ma l ny okre œla za sa dy gry w prze strzeni. Imp le men ta cje ko dów urba ni sty cz -nych mog", lub po win ny byæ po prze dzo ne ba da nia mi ewa lua cyj ny mi. Za da nia ewa -lu a cji i ko dy fi ka cji urbanistycznej:! Ewa lu a cja: Roz po zna nie i utrwa le nie spe cyfi cz ne go DNA mie j s ca (prze strze nizna czeñ), okre œle nie jej wa r to œci ku l tu ro wej i u¿y t ko wej oraz ta kie za pro gra mowa -nie za sad kszta!to wa nia prze strze ni, któ re za pe w ni jego op ty ma l ny roz wój mor -folo gi cz ny w opa r ciu o za sto so wa ne wzo r ce i pra wid!owo œci i za po bie g niepo wsta wa niu tzw. od!am ków krajo bra zo wych17. Zgod nie z te o ri" Ge stalt (te o ri"po sta ci), kszta!t, se k wen cja, wza je m ne po!o¿e nie i wygl"d ele men tów prze strze nimie j skiej, a wiêc zor gani zo wa na i op ty cz nie zde fi nio wa na ca!oœæ ma isto t ne zna -cze nie w kre o wa niu spó j ne go ob ra zu mia sta, a wiêc ta kie go ob ra zu, któ ry szcze gó l -nie za pa da w pa miêæ i wywo!uje wy ob ra ¿e nie mia sta18. Ten aspekt ko dy fi ka cji,zin te gro wa nie w cza sie, uni ka nie homo ge ni za cji i fra g men ta cji prze strze ni mie j -skiej, zo sta! bar dzo wy ra Ÿ nie pod kre œlo ny w Czê œci A Eu ro pe j skiej Ka r ty Pla no -wa nia 2013.
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15  Ko za cz ko M., Pra wo Par kin so na w ko m po zy cji urba ni sty cz nej, [w:] Cza so pi s mo Te ch ni cz ne2-A/2004, s. 81–88.16 Form Ba sed Co des: A Step - by - Step Gu i de for Com mu ni ties, Chi ca go Me tro po li tan Agen cy for Plan -ning (CMAP), 2013. 17  Ele men tów archi tekto ni cz nych i urba ni sty cz nych ra¿"co nie przy staj"cych do oto cze nia.18  Mia sto ko ñ czy siê tam, gdzie ko ñ czy siê jego spó j ny, roz po zna wal ny i uni ka to wy ob raz. 



! Ko dy fi ka cja: Pra w na mo ¿ li woœæ ap li ka cji po¿"da nych wzo r ców w indy widu a l nychkon te kstach prze strzen nych. St"d, za pis ko dy fi ka cji urba ni sty cz nej musi mieæ cha -ra kter ja ko œcio wy i uty li ta r ny – a wiêc od po wia daj"cy u¿y te cz no œci i ce lo wo œci aran -¿a cji prze strze ni mie j skiej prze de wszy stkim w lo ka l nym, nie na to miast sta tys ty cz nym, abs tra kcy j nym, czy stri c te aka de mi c kim wy mia rze. Za pis ten musi byæ rów nie¿ mo ¿ -li wie naj bar dziej pro sty i zro zu mia!y dla od bio r ców o ró ¿ nym przy go to wa niu mery -to ry cz nym. St"d szcze gó l ny na cisk na czy te l noœæ pla styczn" roz wi"zañ.Wy bra ne przyk!ady wspó!cze s nych ewa lu a cji urba ni sty cz nych
! Opra co wy wa ne indy widu a l nie i na za mó wie nie, pra kty cz ne sy ste my ewa lu a cji lo -ka l nych ko dów DNA, typu Hi sto ric Area As se s ment (HAA, En glish He ri ta ge). Ty po -lo gia lo ka l ne go cha ra kte ru i dzie dzi c twa (archi tekto nicz ne go, urba ni sty czne goi re gio nal ne go DNA uli cy, dzie l ni cy, mia sta i re gio nu, kszta!tuj"ca lo kaln" to ¿ sa -moœæ. Prze wod nik HAA jest jed nym z na rzê dzi inte li gent ne go i œwia do me gozarz"dza nia roz wo jem i zmian" w prze strze niach o szcze gó l nie cen nym dzie dzi c -twie hi sto ry cz nym i cha ra kte rze krajo bra zo wym. Mo¿e ta k ¿e sta no wiæ pod sta wêdla two rze nia kom p le kso wych lecz ela sty cz nych indy widu a l nych opra co wañ typu Cha ra c ter Ap pra i sal To o l kit i Cha ra c ter As se s ment To o l kit (Ox ford CAT, 2007), jakoprze wod ni ków in wes to r skich i ko m pen diów de cy zy j nych, bu do wa nych przy zna -cz nym wspó!udzia le lo ka l nych spo!ecz no œci19. ! Kon se k wencj" fo r maln" ewa lu a cji (lub ko dy fi ka cji urba ni sty cz nej) dla szcze gó -!owych usta leñ archi tekto ni cz nych s" lo ka l ne wzo r ni ki (Pat tern Bo oks: Ur ban Pat -terns, Ar chi tec tu ral Pat tern Bo oks and Ty po lo gies, Town Lan d s ca pe Pat terns) dlawy bra nych ob sza rów mie j skich, pod mie j skich i re gio na l nych. Jest to opa r te nasta rych i spra w dzo nych wzo r cach (sto so wa nych wspó!cze œ nie od przy naj mniej150 lat) na rzê dzie urba ni sty cz ne, s!u¿"ce do za po bie ¿e nia lub nieroz prze strze nia -nia siê se man tycz ne go i este ty cz ne go cha o su archi tekto nicz ne go, a za ra zem utrzy -ma nie i za cho wa nie chara ktery sty cz nych cech to¿ sa mo œcio wych ar chi te ktu ry,zw!asz cza na roz leg!ych ob sza rach pod mie j skich i re gio na l nych. Jed nym z naj le p -szych (wzo r co wych) spe cja li stów w two rze niu wzo r ni ków archi tekto ni cz nych jestpra co w nia Ur ban De sign As so cia tes, któ ra jako jed na z nie li cz nych stwo rzy!aw pe!ni pro fe sjo nal ny mo del (te m p la te) wspó!cze s ne go wzo r ni ka archi tekto nicz -ne go (UDA Pat tern Book).! Jedn" z naj pro stszych, ogól nodo stê p nych uty li ta r nych ewa lu a cji œro do wi ska zur ba -ni zo wa ne go s" ba da nia „do stê p no œci pie szej” (wal ka bi li ty). Te r min ten oz na cza stando sto so wa nia œro do wi ska zur bani zowa ne go do po trzeb pie szych ucze st ni ków ru chui uw z glêd nie nia ko m fo r tu mo bi l no œci, po trzeb za cho wa nia bez pie cze ñ stwa, alei este ty cz nej atra kcy j no œci prze strze ni pu b li cz nej uli cy20. Ja koœæ prze strze ni ru chu pie sze go okre œla au dyt pie szy (wa l king au dit, pe de strian au dit), do ko ny wa ny przezw!adze pu b li cz ne, œro do wi ska pro fe sjo nal ne ur ba ni stów, czy lo ka l ne agen dy po li -
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19  Por. Ga j ny I., Je le ñ ski T., Glo ba li za cja i To ¿ sa moœæ: Wy bra ne Na rzê dzia Ochro ny To ¿ sa mo œci Miejscna Przyk!adach Bry ty j skich.20  Za nie dba nie este ty cz ne go aspe ktu prze strze ni pie szej od strê cza od ko rzy sta nia z trans po rtu pie sze go.Por. Wa l king se g men ta tion. In tro du c tion and de scri p tion, 2011, s. 48. 



ty cz ne. Au dyt ten uw z glêd niaæ mo¿e dane ilo œcio we, jak i ja ko œcio we (wra ¿e nio -we). Przyk!adem mo¿e byæ Pe de strian En vi ron ment Re view Sy stem (PERS)21 jakojed na ze sto sun ko wo roz bu do wa nych ap li ka cji walo ryza cy j nych, wyko rzy sty wa -nych przy sporz"dza niu au dy tów pie szych22. Jedn" z pro stszych i do stêp nie j szychform au dy tu (nie wy ma gaj"cych ku p na ko szto w nej li cen cji) okre œlaj"cych do stê p -noœæ piesz" ob sza ru zur bani zowa ne go jest Wal ka bi li ty Che c klist23 (po sia daj"cy ta k -¿e swój od po wied nik dla ru chu ro we ro we go – Bi kea bi li ty Che c klist24) oraz Ana ly ticand Che c klist Au dit Tool25, okre œlaj"cy re la cje miê dzy fi zy cz nym œro do wi skiem uli -cy, a akty w no œci" fi zyczn" jego u¿yt ko w ni ków, czy wre sz cie Jane’s Walk26 (od Ja ne Ja cobs), au dyt sto so wa ny jak dot"d w 20 kra jach i na gro dzo ny pre sti ¿ow" na grod"ur ba ni styczn" Ur ban Lea de r s hip Award27.! Sy ste my oce ny i cer ty fi ka cji LEED (U.S. Gre en Bu i l ding Co un cil – Lea de r s hip inEne r gy and En vi ro men tal De sign). Sto sun ko wo do brze zna ny na œwie cie ame ry ka ñ -ski sy stem cer ty fi ka cji „zie lo nych” bu dyn ków LEED, sto p nio wo wpro wa dza nyi do ce nia ny przez in wes to rów (od 2010 roku) ta k ¿e w Pol sce. Po sia da nie ty l kowpro wa dzon" w 2012 roku ka te go riê „Lo ka li za cja i ko mu ni ka cja”, ale ta k ¿e kom -p le kso we opra co wa nie na pod sta wie au to rskich za!o¿eñ na rzê dzia oce ny ja ko œciurba ni sty cz nej osie d li TND De sign Ra ting Stan dards v. 2.2.28 roz bu do wan" i pro fe -sjo naln" (ryn kow") wer sjê cer ty fi ka cji LEED for Neig hbo r ho od De ve lo p ment(LEED ND), jako pie r wszy sy stem oce ny ja ko œci, efe kty w no œci, ko m po zy cji i re -la cji no wych ob sza rów za bu do wa nych w sto sun ku do oto cze nia, ap li ko wa ny nie -za le ¿ nie od wie l ko œci ewo lu o wa nej jed no stki.Wy bra ne przyk!ady wspó!cze s nych ko dy fi ka cji urba ni sty cz nych
! Sy ste my LEED ND, jak i TND DRS v. 2.2. opie raj" siê na tra dy cy j nych za sa dachbu do wy osie d li (TND, Tra di tio nal Neig hbo r ho od De ve lo p ment). S" to za sa dykszta!to wa nia i rewi tali zo wa nia osie d li, dzie l nic i cen trów (w od ró ¿ nie niu od za -sad No we go Ur ba ni z mu od nosz"cych siê do wszy stkich skal pro je kto wa nia. Poraz pie r wszy za sto so wa ne le ga l nie w Town of Be d ford (NH) w la tach 1990–1992,u¿y wa ne s" obe c nie w Sta nach Zjed no czo nych jako je den z wa rian tów fo r ma l nejkody fika cy j nej or dy na cji (TND Or di nan ce). TND w du ¿ym sto p niu opie ra siê nazna nym pod rê cz ni ku ur ba ni sty ki He ge man na i Pe e t sa z 1922 roku, przy czympod kre œliæ na le ¿y, i¿ za sa dy TND nie od nosz" siê wy!"cz nie do tra dy cy j nej ar chi -te ktu ry, ale ur ba ni sty ki i mog" byæ z po wo dze niem sto so wa ne ta k ¿e z wy ko rzy sta -niem ar chi te ktu ry no wo cze s nej.
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21  http://www.trl.co.uk/pers.htm.22  Por ta k ¿e: http://www.wa l ks co re.com/. Co szcze gó l nie isto t ne, o ile w przy pa d ku trans po rtu samo cho -do we go ja koœæ urba ni sty czne go oto cze nia ma po œred nie zna cze nie, w przy pa d ku trans po rtu pie sze go (i ro we -ro we go) – ma za sad ni cze, nie ty l ko ze wzglê dów bez pie cze ñ stwa, ale ta k ¿e ko m fo r tu i atra kcy j no œci pod ró ¿y.23  Do stê p na pod: http://www.wal kab lea meri ca.org/chec klist- walka bili ty.pdf.24  Do stê p na pod: http://www.bicy c lin gin fo.org/pdf/bika bili tyche c klist.pdf.25  Do stê p na pod: http://www.active livin gre se arch.org/node/10616.26  Do stê p na pod: http://ja ne s walk.net/as sets/up lo ads_docs/2010_wal ka bi li ty_che c klist_ja nes_walk.pdf27  Pre sti ¿o wa Ka na dy j ska na gro da za szcze gó le osi"gniê cia urba ni sty cz ne i pla ni sty cz ne; The Ca na dianUr ban In sti tu te, 2013. 28 Przet!uma czo na w ca!oœci na jê zyk pol ski przez Bo gu sza Mo drze wskie go.



! Kody stre fo wa nia prze kro jo we go, tzw. Trans ekt (Trans ect, Cen ter for Ap p liedTrans ect Stu dies) jest jedn" z naj cie ka wszych al te r na tyw dla konwe ncjo na l nychkon ce pcji fun kcjo nal ne go stre fo wa nia prze strze ni zur bani zo wa nej. Opi suj" sto -sun ko wo pro sty, czy te l ny i ogra ni czo ny gra dient stref in ten syw no œci i or ga ni za cjina tu ra l nych, urba ni sty cz nych i archi tekto ni cz nych ko m po nen tów prze strze ni.Trans ekt obe j mu je prze krój scha rakte ryzo wa nych skal od re gio nu, po przez osie d -le do po je dyn cze go blo ku i bu dyn ku. Pod sta wo we za!o¿e nia kodu prze kro jo we gosfo r mu!owa ne zo sta!y w po sta ci uni wer sa l nych wy ty cz nych za wa r tych w prze -wod ni ku Smart Code (DPZ29). Mog" one byæ (i s") z po wo dze niem sto so wa ne za -rów no w ame ry ka ñ skich, jak i eu ro pe j skich re a liach pla ni sty cz nych, jako go to wysza b lon (te m p la te) wyko rzy sty wa ny do bu do wa nia indy widu a l nych opra co wañpla ni sty cz nych. Kody typu smart na zy wa ne s" ta k ¿e gene ry cz ny mi (ge ne ric co des).Pod sta wo wy kod mo¿e byæ indy widu a l nie dopa so wy wa ny do mie j s ca za sto so wa -nia albo po przez mo dy fi ka cjê lub usu niê cie po szcze gó l nych stref, albo kon figu ro -wa ny za po moc" kil ku dzie siê ciu do da t ko wych „modu!ów”, aktu ali zo wa nychsto p nio wo przez ur ba ni stów, tworz"c cza sem na wet bar dzo za awan so wa ne or dy -na cje planistyczne.! Kody fo r ma l ne – For m - Ba sed Co des (FBC, US)30, lub De sign Co des (DK, UK), tokody sto p nio wo opra co wy wa ne i wpro wa dza ne od prze!omu XX i XXI wie kuw Sta nach Zjed no czo nych i Wie l kiej Bry ta nii. Po wrót do ko dów fo r ma l nychw XX wie ku i pie r wsze pró by ko dy fi ka cji opie raj" siê na te o rii i kon ce pcji ad ap ta -cji fo r my prze strzen nej (ad ap ti ve re u se) do ró ¿ no rod nych ce lów, na wet je œli pie r -wo t ny cel jej po wsta nia nie jest ju¿ aktu a l ny [por. Ale xan der, No tes on the Syn the sisof Form, Ca m bri d ge, 1964]. Kod fo r ma l ny (te r min utwo rzo ny przez C. Wyant’a),wpro wa dzo ny zo sta! po raz pie r wszy w cza sach no wo ¿y t nych do u¿y cia w 1982roku w Se a si de (Fla). Kod fo r ma l ny to pra wo mie j s co we, któ re go istot" jest szcze -gó l ny sto su nek nie do fun kcjo na l nej, ale fo r ma l nej stro ny prze strze ni za bu do wa -nej, w tym zw!asz cza prze strze ni pu b li cz nej, jako prze strze ni, z któ rej ko rzy staj"wszy s cy cz!on ko wie wspól no ty. Po nie wa¿ rze czy wi sta ar chi te ktu ra i jej cha ra kter,a co za tym idzie ta k ¿e fo r ma prze strze ni pu b li cz nych jest zna cz nie trwa l sza ni¿ za -pi sy para me try cz ne, kod fo r ma l ny za bez pie cza ob raz ist niej"cej lub pro je kto wa nej prze strze ni po przez usta le nie po¿"da nych i akce p to wa nych wzo r ców za bu do wyi zago spoda ro wa nia te re nu. Okre œla nie ty l ko fun kcje, ale ska lê, in ten sy w noœæi kszta!t bez po œred nio od bie ra ne go oto cze nia oraz szcze gó!owe re la cje miê dzy bu -dyn ka mi. Za pis kodu w in ten cji twó r ców, mimo i¿ bar dziej szcze gó!owy ni¿w przy pa d ku ko dów stre fo wych musi byæ wyj"tko wo pro sty i prze j rzy sty. Oz na cza to ta k ¿e zde cy do wa ny pry mat pro stej i in tui cy j nej w od bio rze wa r stwy ilu stra cy j -nej, nad te kstow"31. ! Kody hy bry do we – Hy brid Co des (HC, US), hy bry do wa or dy na cja !"cz"ca kon wen -cjo na l ne stre fo wa nie z gra fi cz ny mi i te ksto wy mi usta le nia mi. Brak pre cy zy j nych
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29 Du a ny, Pla ter - Zy berk and Co m pa ny.30 Form Ba sed - Co des In sti tu te.31 Form Ba sed Co des: A Step - by - Step Gu i de for Com mu ni ties, Chi ca go Me tro po li tan Agen cy for Plan -ning (CMAP),  2013, s. 9.



stan dar dów wyj œcio wych dla ko m po zy cji urba ni sty cz nej prze strze ni pu b li cz nejpo wo du je zna cz nie mniej prze widy wa l ne re zu l ta ty, ni¿ w przy pa d ku ko dów fo r -ma l nych (FBC), zw!asz cza dla opra co wañ o wiê kszej ska li. W tym wy pa d ku zna cz -nie le p sze re zu l ta ty daje „osa dza nie” ory gi na l nych FBC jako za mkniê tychi kom p le t nych or dy na cji dla wy bra nych ob sza rów (z regu!y cen tra l nych) w stru k -tu ra l nych i pra wnych ra mach kon we ncjo nal nej do ktry ny pla ni sty cz nej. ! Kody i wzo r ce ge ne ra tyw ne – Ge ne ra ti ve Pat terns and Co des. Sto sun ko wo nowai eks pery men tal na od mia na pro je kto wa nia para me try czne go (archi tekto nicz ne goi urba nisty cz ne go), opa r ta na za!o¿e niu i¿ ci"g!oœæ ko m po zy cji prze strzen nej (!adprze strzen ny) jest mo ¿ li wy do uzy ska nia na dro dze prze two rze nia lo ka l ne go kodu DNA, wy abs tra howa nia lo ka l nych „ge nów pro je kto wych” (de sign ge nes) i ge ne ro -wa niu form zago spoda ro wa nia, w tym zw!asz cza form archi tekto ni cz nych, o indy -widu a l nym wy ra zie, lecz zgod nych atry bu tach. Kon ce pcje te sta no wi" póki cope w ne go ro dza ju inte le ktua l ny eks pe ry ment. PodsumowanieNi nie j sza pra ca przed sta wia wy bra ne pod sta wy wspó!cze s ne go pa ra dyg ma tukszta!to wa nia prze strze ni mie j skiej oraz przegl"d wspó!cze s nych na rzê dzi ewa lua cy j -nych i kody fika cy j nych sto so wa nych w pra kty ce urba ni sty cz nej. W opa r ciu o wy mie -nio ne na rzê dzia mo ¿ na re a li zo waæ w spo sób ja ko œcio wy, a wiêc uw z glêd niaj"cy ta k ¿edo ce lo wy efekt prze strzen ny, u¿y t ko wy i wi zu a l ny za!o¿eñ para me try za cji urba ni sty -cz nej. SummaryContemporary urban design standards. Evaluation and codification of urban spaceThis pa per pre sents some ba sics of the mo dern pa ra digm of con tem po ra ry ur banspa ce de sign and an ove r view of the eva lu a tion to ols and co di fi ca tions, used in thepra cti ce of ur ban plan ning. Ba sed on the se to ols a qua li ta ti ve way of de sign can beper fo r med, ta king into ac co unt the spa tial, fun c tio nal and vi su al ef fects of thein ten ded urban parameterization.Ke y words: ur ban de sign, stan dard, code, ur ban au dit.Bibliografia[1] D"bro wska- Mi le wska G., Czy w Pol sce po trze b ne s" krajo we stan dar dy urba ni sty cz ne dla te re nów mie sz ka nio wych? Ar chi tec turae et Ar ti bus 1/2010, s. 12–16.[2] Ko za cz ko M., Pra wo Par kin so na w ko m po zy cji urba ni sty cz nej, [w:] Cza so pi s mo Te ch -ni cz ne 2-A/2004, s. 81–88.[3] Mo drze wski B., Ur ban De sign. Po jê cie i me to dy, [w:] Kszta!to wa nie prze strze ni mie j -skiej. Aspe kty teo re ty cz ne i pra kty cz ne, pod red. J. Pa ry ska, UAM, Po znañ – Ka lisz2012, s. 58–79.
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[4] Mo drze wski B., Kody fo r ma l ne we wspó!cze s nej te o rii i pra kty ce urba ni sty cz nej, [w:]Kszta!to wa nie prze strze ni mie j skiej. Aspe kty teo re ty cz ne i pra kty cz ne, pod red. J. Pa ry -ska, UAM, Po znañ – Ka lisz 2012, s. 128–140.[5] Ry bak K., Re la cje po miê dzy ist niej"cym krajo bra zem a pro je kto wa nym uk!adem urba -ni sty cz nym na przyk!ad zie bu do wy Wi la no wa Za chod nie go. Wy daw ni c two Sztu kaOgro du Sztu ka Krajo bra zu Be a ta J. Ga w ry sze wska, Wa r sza wa 2010.[6] Sa lin ga ros N., Twe l ve Le c tu res on Ar chi tec tu re. Al go rit h mic Su sta ina b le De sign,Umba u- Ve r lag 2010.[7] Ta chie va G., Sprawl Re pa ir Ma nu al, Is land Press, Wa s hin g ton 2010.[8] Zio bro wski Z., Urba ni sty cz ne wy mia ry miast, In sty tut Roz wo ju Miast, Kra ków 2012. [9] Ga j ny I., Je le ñ ski T., Glo ba li za cja i To ¿ sa moœæ: Wy bra ne Na rzê dzia Ochro ny To ¿ sa -mo œci Miejsc na Przyk!adach Bry ty j skich, [on - li ne], [do stêp: 20.10.2013], Do stê p nyw World Wide Web: http://in tba u po land.com/ar ty ku ly.html
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Vo lo dy myr Du r ma nov

Pod sta wo we po jê cia prze strzen nej te o riiw re kon stru kcji mie sz kañ
 Ar chi te ktu raKa mie nie, z któ rych w swym cza sie wznie sio no kra ko wski Wa wel, mo ¿ na u!o¿yæw taki spo sób, ¿e w jed nym przy pa d ku po wsta nie za mek, a w in nym – ga ra¿. Pod sta -wo wa ró ¿ ni ca miêdzy tymi bu dyn ka mi po le ga nie na tym, dla ja kich ce lów i po trzebzo sta!y one zbu do wa ne, ani nie na tym, ja kie ma te ria!y czy urz"dze nia wy ko rzy sta no,lecz na tym, w jaki spo sób jest u!o¿o ny ka ¿ dy ele ment bu do w li. Po do b nie do tego, jakpost rze ga my nie zmie rzon" ró ¿ no rod noœæ Wszech œwia ta, na pod sta wie ci"g!ej zmia ny wza je mne go po!o¿e nia mnó stwa jed no rod nych pie r wia stków – po do b nie od no si mysiê te¿ do ar chi te ktu ry jako do ja ko œcio we go z!o¿e nia ele men tów, do ich ce lo wo stwo -rzo ne go zgru po wa nia w tej czê œci Ko s mo su, do któ rej na le ¿y Zie mia.Ogó! wszy stkich ist niej"cych na Zie mi gma chów, bu do w li, de pta ków i dróg sta no -wi spójn" dy na miczn" ca!oœæ. Jej z!o¿o noœæ oraz wie lo ra koœæ prze ja wów mo ¿ na po -rów naæ do niepo wta rzal no œci oraz uni ka l no œci wszy stkich ¿yj"cych da w niej i obe c nie lu dzi. Dla nas bez cen noœæ Wa we lu po le ga na zjed no cze niu na sze go umys!uz umys!ami tych, któ rzy byli jego budo w ni czy mi. Jed no czy my siê z nimi w cza siei prze strze ni w mo men cie, kie dy sta je my siê ja k by ele men tem tego uk!adu. Uni ka l -noœæ prze ni kaj"cego w Jego wnê trze œwiat!a, nie po wta rzal ne ko lo ry, któ re stwa rzaska la bu do wy, czy na wet za pach lub chara ktery sty cz ny dŸwiêk kro ków zwie dza -j"cych – s" to do wo dy ist nie nia cy wi li za cji, do któ rej w!aœ nie na le ¿y my. Cywili za cjapo wsta je i ist nie je w architekturze.Zna cze nie ga ra ¿u jest inne ni¿ w przy pa d ku po mni ka hi sto rii i ku l tu ry, acz ko l -wiek, po do b nie jak Za mek Wa we l ski, rów nie¿ ga ra¿ po wsta!, aby za pe w niæ pewn"fo r mê schro nie nia, choæ na nie po rów na nie mniejsz" ska lê – mia no wi cie aby za bez -pie czyæ (czy li ochro niæ) sa mo chód. „W!aœci wo œci” za mku i ga ra ¿u s" nie za le ¿ ne oduk!adu cz"stek gli ny w ce gle. Tak jak che mi cz ny sk!ad far by na p!ót nie ma la rza jestwa ¿ ny dla nie go ty l ko w sen sie przed sta wio ne go ko lo ru, tak te¿ ma te ria!, z któ re gozbu do wa no ga ra¿, jest wa ¿ ny ty l ko dla te go, i¿ za pe w nia on pewn" za mie rzon" kom -po zy cyjn" ci"g!oœæ ma te rii. Na wet oso ba nie wi do ma i nies!ysz"ca jest zdo l na do od-ró ¿ nie nia zna cze nia i wa r to œci tych dwóch dzie! lu dz kiej in we ncji.



Prze strzeñW po to cz nym zna cze niu prze strzeñ jest to roz ci"g!oœæ wy two rów ma te rii i zwi"zek ka ¿ de go z nich z innymi ota czaj"cymi wy two ra mi1. Wszy stkie zja wi ska, rze czy czy re -la cje za chodz"ce miê dzy nimi oraz ja ki ko l wiek wy twór umie js co wio ny w cza sie mog"byæ opi sa ne pa ra me tra mi prze strzen ny mi. Wi dzia l na dy na mi ka zmian i skry tyzwi"zek przy czy ny i sku t ku stwa rza nad zie je na ods!oniê cie pod sta wo wych fun da -men tal nych za sad zwi"za nych z roz wo jem no wych zja wisk prze strzen nych. Zie miai wszy stko, co na niej by!o, jest i bê dzie, za wie ra bo wiem nie zmie r ne bo ga c two wy -two rów prze strzen nych.Jedn" z fun da men tal nych w!aœci wo œci prze strze ni jest me try cz noœæ, œci œle zwi"zanaz jej roz ci"g!oœci" i d!ugo trwa!oœci" oraz wy mie r noœæ, zwi"zana z ci"g!oœci" i !"czno -œci". Je ¿e li w!aœci woœæ me try cz no œci przed sta wia ilo œcio we zmia ny zwi"zane z roz wo -jem fo r my, jej po!o¿e niem czy prze mie sz cze niem, to wy mie r noœæ od zwie rcie d laja ko œcio we aspe kty prze ob ra ¿eñ. Prze strzeñ topo lo gi cz na mo¿e obe j mo waæ fo r my ró ¿ nej ge o me trii, ale któ re nie zmie niaj" pod sta wo wej ja ko œci in ne go wy mia ru prze strzen -ne go. Prze ciw nie, w prze strze ni me try cz nej po ja wia siê zja wi sko ru chu i wi do cz nychzmian. Je ¿e li w prze strze ni me try cz nej ob ser wu je my pe w ne zja wi sko bêd"ce prze mian!w wi ze run ku (re zu l tat), to w prze strze ni topo lo gi cz nej uja w nia siê pe w na gra ni ca,w któ rej ta zmia na jest realizo wa na (przy czy na – sku tek)2. Dla te go ja kie ko l wiek zmia -ny w stru ktu ra l nie wy dzie lo nym wy two rze ma te rii po wo duj" zmia ny w fo r mie i gra -ni cach ska li ota czaj"cych zja wisk ma te ria l nych. Stopieñ wp!ywu mo¿e byæ znikomy,ale zawsze istnieje. D"¿e nie do ca!oœcio we go opi su me cha ni z mów ewo lu cji sty mu lo wa!o ba da nie ró ¿ -nych form i ro dza jów prze strze ni (spo"ecz nej, ar ty sty cz nej, wi zu a l nej, etc.)3, 4, 5. Wyod rê b -nie nie ca!okszta!tu czyn ni ków, któ re po wo duj" i ogra ni czaj" roz wój wy two ruprze strzen ne go, wy ma ga wy dzie le nie wia ry god nych, mo ¿ li wych i rea li zo wa nychform ewo lu cji. W po rów na niu z in ny mi na uko wy mi po dej œcia mi ba daj"cymi rze czy -wi stoœæ (stru ktu ral ny mi, sy ste mo wy mi, eko logi cz ny mi, etc.), po dej œcie prze strzen ne ma na celu prze!o¿yæ si!y fi zy cz ne, che mi cz ne czy spo!ecz ne w po rów na ne me try cz ne czywy mia ro we fo r my. Pod sta wo wym ce lem po dej œcia prze strzen ne go w ar chi te ktu rzejest stwo rze nie ta kiej wie dzy, któ ra ca!oœcio wo opi su je po wsta nie kon kre t nej bu do w li w jej ewo lu cy j nej prze strze ni, opi suj"c wszy stkie wa run ki (oczy wi œcie w gra ni cachpe w ne go cza su i mie j s ca na Zie mi). Po do b nie, jak inne sy ste my na uko we, prze strzen -ny mo del roz wo ju dzie!a archi tekto nicz ne go musi mieæ opis ide a l nych ob ra zów, teo -re ty cz nych kon ce pcji, em pi ry cz nych mo de lów i pra kty cz nych re a li za cji.
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ObrazNie któ re or ga ni z my ¿ywe zdo l ne s" ode braæ zmia ny w uk!ad zie oto cze nia przezzmys!y. W po wszech nym u¿y wa niu ob raz mo ¿ na opi saæ jako od two rze nie uczuæ czymy œli jed nej oso by w ta kim fo r ma l nym przed sta wie niu czy przed sta wia niu, któ re jestzdo l ne wywo!aæ pod obne uczu cia czy my œli u drugiej. Wi dok na ekra nie czy zdjê cie,któ re za dzi wia, prze stra sza czy po ka zu je spo sób roz wi"za nia na szych pro ble mów,przy ku wa nasz" uwa gê, bo po ka zu je nam wa ¿ ne zmia ny, któ ry za ist nia!y, s" lub mog" za ist nieæ w na szym oto cze niu. W na szej pa miê ci jest od wzo rowy wa na nie prze bra nailoœæ ta kich zmian, ale ty l ko na bar dzo kró t ki czas. A¿e by ob raz by! trwa!y, mu si mygo opi saæ czy przed sta wiæ w wi ze run ku – tak, ¿eby uwi do cz niæ w nim jego naj wa¿ nie j -sze ce chy6.Ob raz ¿y cia (!ac. mo dus vi ven di) przed sta wia pewn" wzglêd nie sta biln" fo r mê eg zy -sten cji cz!owie ka, gru py czy spo!ecze ñ stwa – fo r mê, któ ra mo¿e byæ przed sta wio naob ra zo wo, tak aby od zwie rcie d liæ chara ktery sty cz ne spo so by za cho wa nia czy my œle -nia. Ob raz czê sto bywa przed sta wia ny w pe w nych zbio ro wych fo r mach, w któ rychdzia!anie cz!owie ka jest zwi"zane z wa run ka mi prze strzen ny mi. W tej ka te go rii mo ¿ -na wy dzie liæ czte ry pod ka te go rie – po ziom ¿y cia (dzie dzi na eko no mi ki), ja koœæ ¿y cia(dzie dzi na so cjo lo gii), uk"ad ¿y cia (dzie dzi na ku l tu ry) i styl ¿y cia (dzie dzi na psy cho lo -gii)7. Ob raz ¿y cia jed no cze œ nie przed sta wia wa run ki ze w nê trz ne i we wnê trz ne, w któ -rych od by wa siê dzia!al noœæ. Ba da nia nad ob ra zem ¿y cia od zwie rcie d laj" rze czy wi stei po¿"dane re a lia codziennego ¿ycia. W prze strzen nym ob ra zie (!ac. spa tium ima gi nis) za po moc" mowy czy ry sun kumo ¿e my prze ka zaæ treœæ uk!adu w zja wi sku (jego ska lê, fo r mê, stru ktu rê i fun kcjê).Na przyk!ad ogra ni cze nia, któ re wy stê puj" w no r mach pro je kto wa nia, za zwy czajprzed sta wia ne s" w fo r mie ob ra zu prze strzen ne go. W od ró ¿ nie niu od ob ra zu wi zua l -ne go utrwa la ne go przez apa rat foto gra fi cz ny, mo ¿e my te¿ pe w ne ce chy tego ob ra zuprze ka zaæ wer ba l nie albo ry sun kiem. To, ¿e mo ¿e my wy od rê b niæ pe w ne w!aœci wo œciza po moc" s!ów, sche ma tów czy zna ków, daje pod sta wê do twier dze nia, ¿e ob raz prze -strzen ny jest ge ne tyczn! baz!, któ ra po zwa la nam od twa rzaæ prze strzeñ, uni kaj"c bez po -œred nie go dzia!ania si! fi zy cz nych. Pe w na uni wer sa l noœæ ob ra zu prze strzen ne gopo zwa la od twa rzaæ zmia ny w oto cze niu i mo dy fi ko waæ je pod wp!ywem œro do wi ska8.Ob raz prze strze ni utwo ru (Mo dus spa tium) sk!ada siê z jed nej stro ny z przed sta wie niawszy stkich ele men tów u¿y tych do jego re a li za cji, z dru giej zaœ obe j mu je za pis ogra ni -czeñ tech nolo gi cz nych i spo!ecz nych. Ob raz prze strze ni jest uni ka l ny, tak jak ka ¿ dacz"stka w!aœci wej prze strze ni, w od ró ¿ nie niu do nie sko ñ czo nej ilo œci prze strze ni per -cep tua l nych, w któ rych lu dzie post rze gaj" utwór. Roz po zna nie prze strze ni wy bra ne -go utwo ru nie jest mo ¿ li we bez ist nie nia hi sto ry cz nej wie dzy o gra ni cach od dzie l nych
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ga tun ków prze strze ni i uni ka l ne go „szkie le tu zna czeñ” prze strzen nych ob ra zów,któ re stwo rzy!a dana cy wi li za cja9, 10.Pomie sz cze niePo!o¿e nie w œro do wi sku mo ¿e my okre œliæ w ró ¿ ny spo sób. Je ¿e li chce my wska zaæroz mie sz cze nie cze goœ w prze strze ni, u¿y wa my po jê cia mie j s ca, na to miast, kie dy sta -ra my siê pod kre œliæ, ¿e co ko l wiek zna j du je siê w ja kimœ wnê trzu u¿y wa my po jê cie– po mie sz cze nie. Od cza sów po ja wie nia siê na Zie mi cz!owiek prze by wa w jej Wie l -kim Glo ba l nym Po mie sz cze niu. W nim od naj du je my nie zbêdne wa run ki dla ¿y cia– po wie trze, wodê, po ¿y wie nie i za so by ener ge ty cz ne. Ar chi te ktu ra to je den ze spo so -bów zmia ny uk!adu w tym „pomie sz cze niu”11.Krajo braz Zie mi jest bo ga ty w ró ¿ ne fo r my wzglêd nie „od dzie l nych po mie sz czeñ”(ja skiñ, gór, la sów, pól, etc.), w któ rych by tu je my – w nim prze bie ga na sza eg zy sten -cja. Wy dzie le nie od dzie l ne go po mie sz cze nia za po moc" kon stru kcji stwa rza nie zmier -ne bo ga c two ich form – od pro ste go wy rów na nia po wie rz ch ni, przez œcia ny, ko lu m -ny, na wi sy do zupe!nie za mkniê tych i ste ry l nych ko mór do ba dañ bio lo gi cz nych.Nie sko ñ czo na ró ¿ no rod noœæ wnêtrz od dzie l nych po mie sz czeñ mo¿e obe j mo waæ po -mie sz cze nia z ró¿n" ilo œci" po ko jów, ko mnat, al ków czy kon dy g na cji.. Ka ¿ de z ta kich od dzie l nych po mie sz czeñ pod le ga wp!ywom ró¿nych cy kli cz nych zmian, któ re dajenam Wszech œwiat.Roz mie sz cze nie czy prze wi dy wa nie roz mie sz cze nia w po mie sz cze niu pe w nychurz"dzeñ i me b li stwa rza wa run ki jego fun kcjo no wa nia i u¿y wa nia12. Tak wiêc po -mie sz cze nie mie sz ka l ne wy dzie la siê w kon stru kcji bu dyn ku pod wa run kiem, ¿espe!nia wa ru nek nie zbêd nej izo la cji i od rê b no œci fun kcjo na l nej, nie za le ¿ nie jed nakod tego, czy mie œci siê w do mku jed no ro dzin nym, blo ku mie sz ka nio wym, czy w do -mu sta r ców. Oprócz tego ist nie je ogro m na gru pa po mie sz czeñ nie mie szka l nych, któ -re sta no wi" ele men ty sk!ado we pla ców, ogro dów, dwo r ców, biur czy przed siê biorstw. Kie dy pod sta wo we po mie sz cze nia bu dyn ku jed nocz" siê z in ny mi po mie sz cze -niami pomo c ni czy mi, two rzy siê ca!oœcio wa jed no stka archi tekto ni cz na – mie sz ka l na (Ho u sing Unit, Dwel ling Unit) czy nie mie szka l na (Of fi ce Unit, Pu b lic Unit, Lan d s ca peUnit etc.). Ta kie sze ro kie ro zu mie nie obie ktu archi tekto nicz ne go po zwa la na jegoana li zê za rów no w tery to ria l nym, jak i typo lo gi cz nym aspe kcie ba dañ od nie zabu do -wa nej dzia!ki do Glo ba l ne go Mia sta13.
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Cz!owiek i go spo da r stwoCz!owiek ist nie je na Zie mi pra wie 1600 po ko leñ, z któ rych 1200 za mie sz ki wa!oja skinie i ty l ko jed no po ko le nie zna Inte r net. Dzi siaj ca!a Zie mia jest po kry ta nie ty l -ko no wy mi sub stan cja mi che mi cz ny mi, fa la mi ele ktroma gnety czny mi, ska no wa naprzez sa te li ty, ale i po kry ta la bi ryn tem dróg, kana!ów, no wy mi je zio ra mi i sztu cz ny -mi krajo bra za mi. Ka ¿ de go dnia na Zie mi przy by wa pra wie 4 000 000 m2 sa mej ty l ko po wie rz ch nimie sz ka l nej. Za 10 lat ta in ten sy w noœæ wzro œ nie dwu kro t nie. Czêœæ no wych kon struk -cji po wsta je pod kon trol" spe cja li stów, lecz du¿" czêœæ bu du je siê tra dy cy j nie, bez pro -je któw lub z u¿y ciem roz wi"zañ stan dar do wych. Ja koœæ wspó!cze s ne go uk!adu archi -tekto nicz ne go jest da le ka od saty s fa kcjo nuj"cej. Li cz ba pu s tych po mieszczeñwzra sta. Nie do ty czy to ty l ko pro ce su zwiê ksze nia ich ilo œci w sta rych za grzy bio nychbu dyn kach. Nie jest te¿ wy ni kiem zbyt du ¿ych cen w no wych obie ktach. Jest te¿sku t kiem pa no wa nia wspó!cze s nej te ch no lo gii fun kcjo no wa nia ar chi te ktu ry.Cz!owiek lub spo!ecze ñ stwo ko rzy staj"ce z obie ktu archi tekto nicz ne go sta no wi" go spo da r stwo. Przez to, ¿e ka ¿ de go spo da r stwo musi dbaæ o swo je „po mie sz cze nia”,tak aby mog!o ono stwa rzaæ od po wied nie wa run ki dla co dzien ne go ¿y cia. Jest onog!ów nym ele men tem wp!ywaj"cym na spo ¿y cie pro du któw go spo dar ki ryn ko weji ja ko ta kie fo r mu!uje nie zbêd ne wy mo gi dla no wych utwo rów. Mo ¿e my, wiêcje uwa ¿aæ za pod sta wow" ewo lu cyjn" jed no stkê, w któ rej po wsta je po trze ba zmia nyar chi te ktu ry14. Sum ma ryBasic notions of spatial theory in the reconstructionof apartmentsThe text re pre sent the ba sic terms using in ho u sing ar chi tec tu re (spa ce, ima ge,qu a r ters, ho u se hold), and fo cu sed on fun da men tal con cept of spa tial ap pro ach: -e achar chi tec tu ral unit con sist prin ci pal re la ti ve ly se pa ra ted qu a r ters; de ve lo p mentof ima ge ar chi tec tu ral ob ject exist in me tric and to po lo gi cal spa ce of so cie ty by me ansof a spa tial ima ge and the ba sic evo lu tio na ry units in re pro du c tion of ho u sing areho u se holds.Keywords: spa ce, ima ge, qu a r ters, ho u se hold.Bi b lio gra fia [1] !"#$"%&'"(!)!)*(!"+#+$+%"+&'()*+#,-)('(.+/(0(1,+)+2223)(+)*(,$#)(--) [2] +&,$./"0.(01&(2)*(4567668#,-("+$)69$')+%#+6+$+'#,5$'),:)#+"+;"5(+(+%#6+:80";,+5,<=5676+%6-5,5(.)(3)(-45-)
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14 (Dourmanov V., Sociologia de la vivienda. La celula y La Familia. Parte 1. Universidad de Camaguey, 1985.



 [3] 67./89&'( :);)*(><?6+/"$'+)"5+5+6"+%#+6+$+'#,5$')6+(+)#+";.+&,&+68+@+"+&'A(06$6A$&6:B$'"+'+(+="+$+&676+,5,0(-,)(<=,)*(+)(-454) [4] >#(&(?.(01&( @)2)*( !#+6+$+'#,5$')6+%#+6+(+)"+?"5(.+($&<$$'),+ &,&+ $%6$68$<1"$')6),5(.+C<?6+/"$')"5569+#",0D56$'()(<=,)*(6'.(#A7(&('(,1*(-4B-) [5] C/%$.D0( E)F)*(!#+68+0";,+%#+6+$+'#,5$'),+(+($$0"?6),5((+$6E(,0D569A6#;*+?)(/"5(.+;,'"+#(()(<=,)*(+)((-4BG) [6] !=\0.(01&( !)H)*( L#C+('"+&+'+<#,+ ($6E(,0D56"+ ;6?"+0+(#6),5("+/(0(1,)<=,)(+)(PQQ]) [7] 6K=#0&'"( ^)@)*( 2_A87".'"( ^)2)*( M$06)(.+$',56)0"5(.+%6$'#,$')"5567668#,-,+NOP+)+#,55";+)6-#,$'"+&,&+%"#)69+A6#;*+$,;6$6-5,5(.( SS!87J$8#0&(N=,$(&#=(̀ .(,1"\(/,=9&7&T=\)(2009. No 3. – C. 16-24. [8] H&IJK=$.7J(2)2)*(F8#,-+/(-5(G+H65E+"+%E(.I+$<156$'DI+?(5,;(&"L(2'($&#(N.M)(A=,)()))(AN#"(,&O=&7)(0"81L(PP)QQ)QRSF0N$(,&O=&7&T==(E&,)(21"A)(;"81)(+)(PQQQ) [9] U8,$8?.'N3"A"(F)H)*(26E(,0D56"+%#6+75+6+-+(#6),5(")(!8#,(7.1O=D)(+)(PQQ-)[10] Do ur ma nov W., Spa tial ima ge as ge ne tic ba sis in the de ve lo p ment of phy si cal en vi ron ment (theexa m p le of ho u sing) in En vi ron ment and so cial de ve lo p ment, Tal linn 1991. C-117-122.[11] <8#K"0&'( H)V)*( 2'#+<&+'+<#,+ A6#+;+6+68#,-<J1"9+ $#+"?*+ ,#C(+'"+&+'+<#+:5676+68+@+"+&',K+!$(C6067(.+(+L#C+('"+&+'+<#,)(X",$J(-)(Y.I=,Z(1&0(M.(#(.(0O==/&A(#.A)(Y)(;=D$")(+)([.DAK.$,")(V)(!#8,'"77")(Y"77=0*(-4BG)[12] <8#K"0&'(H)V)*(26E(,0D5,.+6$56),+%0,5(#6)6=5676+#,-)('(.+/(0(1,)<=,)*(+)((-44P)[13] <8#K"0&'(H)V)*(F$56)5*"+5,%#,)0"5(.+%0,5(#6)6=5676+#,-)('(.+/(0(1,)3WF)(-44P)[14] Sas sen S., The Glo bal City. Prin ce ton Uni ve r si ty Press. 2001.[15] Do ur ma nov V., So cio lo gia de la vi vien da. La ce lu la y La Fa mi lia. Pa r te 1. Uni ve r si dad de Ca -ma gu ey, 1985.
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Mo ni ka Kor dek

Rewi ta li za cja a po li ty ka spó j no œci– uwa run ko wa nia per spe kty wy 2014–2020
Tery toria li za cja po li ty ki spó j no œci oz na cza do sto sowy wa nie in ter we ncji fun du szyeu ro pe j skich do spe cy fi cz nych po trzeb ró ¿ nych ob sza rów. Po zwa la le piej ukie run ko -waæ wyda t ko wa nie œro d ków uni j nych, zwa ¿y wszy na spe cy fi cz ne po trze by te ry to riów i ocze ki wa ne re zu l ta ty dzia!añ. Dziê ki ta kie mu po dej œciu, któ re zna mien ne jest dlaokre su pro gra mo wa nia UE 2014–2020, mo ¿e my mó wiæ o roz wi"za niach ad re so wa -nych spe cja l nie dla miast, ja kimi s" Zin te gro wa ne In wes ty cje Tery to ria l ne w od nie -sie niu do mie j skich ob sza rów fun kcjo na l nych miast wo je wó dz kich. Mia sta w po li ty ce roz wo ju pe!ni" za sad nicz" rolê, jako swo i ste bie gu ny wzro stu,in no wa cji i konku rency j no œci, sie cio wo powi"zane i wspó!pra cuj"ce ze sob" w ró ¿ nejska li. Dziê ki swo jej po zy cji mia sta pe!ni" za sad nicz" fun kcjê w pro ce sach roz wo jo -wych kra ju. Z tego te¿ wzglê du mia sta zna j duj" siê w spe ktrum uwa gi rz"du, któ ryw!"czy! je w nurt dzia!añ pro gra mo wych, po przez za pi sy Krajo wej Po li ty ki Mie j skiej(w fa zie za!o¿eñ). Po li ty ka ta kie ru je do pol skich miast piêæ naj wa¿ nie j szych ce lów, ja kie po win nyzo staæ zrea li zo wa ne do 2020 roku. Jed nym z nich jest od bu do wa zdo l no œci do roz wo ju po przez rewi ta li za cjê zde gra do wa nych spo!ecz nie, eko no mi cz nie i fi zy cz nie ob sza -rów mie j skich. Mowa jest wprost o dzia!aniach skon cen tro wa nych na wy bra nychoœro d kach mie j skich, w któ rych dosz!o do ku mu la cji ne ga ty w nych zja wiskspo!eczno -go spoda r czych, prze strzen nych i œro do wi sko wych. Rewi ta li za cji maj" zo -staæ pod da ne nie ty l ko mia sta, ale ta k ¿e po szcze gó l ne dzie l ni ce miast o zde gra do wa -nej za bu do wie i in fra stru ktu rze. Zak!ada siê te¿ wpro wa dze nie za chêt dopro wa dze nia dzia!añ rewi tali zacy j nych przez in wes to rów pry wa t nych. Jed nym z in stru men tów re a li za cji Krajo wej Po li ty ki Mie j skiej, w za kre sie rewi ta -li za cji, s" in stru men ty i pro gra my ba zuj"ce na fi nan so wa niu uni j nym, któ rychprzegl"du do ko na no w ni nie j szym opra co wa niu. W opa r ciu o syn te tyczn" dia g no zê po trzeb rewi tali zacy j nych pol skich miast,szcze gó!owo omó wio no mo ¿ li wo œci fi nan so wa nia dzia!añ rewi tali zacy j nych, z wy ko -rzy sta niem œro d ków fun du szy eu ro pe j skich. W tym kon te k œcie przed sta wio no uwa -run ko wa nia wy ko rzy sta nia do rewi ta li za cji miast Zin te gro wa nych In wes ty cjiTery to ria l nych oraz mo ¿ li wo œci dofi nan so wa nia przed siê w ziêæ rewi tali zacy j nychw ra mach Re gio na l nych Pro gra mów Ope ra cy j nych. Zasy gna lizo wa no rów nie¿ za po -wie dzia ne przez rz"d po wsta nie Na ro do we go Pro gra mu Rewi ta li za cji, któ re go przy -



go to wa nie jest ko nie cz ne, je œli chce my re a l nie zmie niaæ ob sza ry kry zy so wew mia stach, na co od da w na nie sta r cza sa morz"dom œro d ków z w!as nych bud¿etów.Po trze by rewi tali zacy j ne miastPol skie mia sta wy ma gaj" kom p le kso wych dzia!añ rewi tali zacy j nych, zwi"za nychnie ty l ko z od now" te ch niczn" tkan ki mie j skiej, ale ta k ¿e z na da niem jej no wych funk -cji spo!ecz nych i go spo da r czych. Dzia!ania te po win ny mieæ za tem cha ra kter zin te -gro wa ny, a zwa ¿y wszy na zna cz ne po trze by w tym za kre sie, po win ny mieæ rów nie¿cha ra kter prio ry te to wy w dzia!aniach w!adz ró ¿ nych szcze b li – od sa morz"du lo ka l -ne go, po przez sa morz"d wo je wó dz twa i po li ty kê rz"du. Wspa r cia rewi tali zacyj ne go wy ma gaj" ob sza ry kry zy so we miast, do któ rych naj -czê œciej na le¿" œród mie œcia miast, osie d la w za bu do wie blo ko wej, a ta k ¿e te re ny po -prze mys!owe, po ko le jo we i po wo j sko we. Wed!ug ana liz In sty tu tu Roz wo ju Miastw ca!ym kra ju zi den tyfi kowa no ponad 120 tys. ha ob sza rów wy ma gaj"cych w mia -stach rewi ta li za cji, co sta no wi 21% po wie rz ch ni pol skich miast. Wœród ogó!u mie j -skich ob sza rów zde gra do wa nych naj wiê kszy od se tek sta no wi" sta re dzie l ni ceœród mie j skie – 51,8%, na stê p nie te re ny po prze mys!owe 20%, a w da l szej ko le j no œci te -re ny po ko le jo we – 12,5%, blo ko wi ska – 12,4% i te re ny po wo j sko we – 3,3,% (wed!ugra po r tu In sty tu tu Roz wo ju Miast „Rewi ta li za cja miast pol skich jako spo sób za cho wa -nia dzie dzi c twa mate ria l ne go i du cho we go oraz czyn nik zrów nowa ¿o ne go roz wo ju”).Na ob sza rach pro ble mo wych, w tym ro zu mie niu, za mie sz ku je 4,3 mln osób, a wiêcok. 1/4 ogó!u mie sz ka ñ ców miast. S" to doœæ ostro ¿ ne sza cun ki zwa ¿y wszy, ¿e w sa mej Wa r sza wie ob sza ry kry zy so we ujê te w Lo ka l nym Pro gra mie Rewi ta li za cji m.st. Wa r -sza wy na lata 2005–2013 sta no wi!y 11,7% po wie rz ch ni mia sta, któ re za mie sz ku jeponad 1/3 mieszkañców stolicy.Zin te gro wa ne In wes ty cje Tery to ria l ne a rewi ta li za cjaZin te gro wa ne In wes ty cje Tery to ria l ne s" roz wi"za niem, któ re po raz pie r wszywdra ¿aj" pol skie mia sta. Zo sta!o ono prze de wszy stkim skie ro wa ne do miast woje - wó dz kich i ich ob sza rów fun kcjo na l nych. W da l szej ko le j no œci Zin te gro wa ne In wes -ty cje Tery to ria l ne obejm" mia sta re gio na l ne i oœro d ki sub re gio nal ne, przy bie raj"cpo staæ Re gio na l nych In stru men tów Tery to ria l nych. Ich usta no wie nie le¿y wy!"cz nie w ko m pe ten cji w!adz da ne go mia sta i sa morz"du wo je wó dz twa, a kon kre t nie In sty tu -cji Zarz"dzaj"cej Re gio na l nym Pro gra mem Ope ra cy j nym na lata 2014–2020. To odwspó!pra cy tych dwóch po zio mów sa morz"du tery to rial ne go za le ¿eæ bê dzie okre œle -nie ze w nê trz nych ram roz wo ju oœro d ków mie j skich. Zin te gro wa ne In wes ty cje Tery -to ria l ne jako me cha nizm fi nan so wa nia roz wo ju bê dzie gwa ran to wa! mia stomi ob sza rom fun kcjo na l nym pulê do da t ko wych œro d ków po li ty ki spó j no œci UE po2014 roku, któ re mog" byæ prze zna czo ne w za le ¿ no œci od de cy zji miast ta k ¿e nadzia!ania w za kre sie rewi ta li za cji. Jed nak, aby tak siê sta!o po trze b ne jest od po wied -nie do po trzeb i ska li fi nan so wa nia za pro gra mowa nie in stru men tu ZIT. Ogó l ne jego
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ramy zo sta!y okre œlo ne w li pcu 2013 roku przez Mi ni ste r stwo Roz wo ju Re gio nal ne go(obe c nie Mi ni ste r stwo In fra stru ktu ry i Roz wo ju), a na stê p nie po przez zapisy UmowyPartnerstwa.Zgod nie z tre œci" roz porz"dzeñ Ko mi sji Eu ro pe j skiej, Zin te gro wa ne In wes ty cjeTery to ria l ne maj" byæ in stru men tem przy czy niaj"cym siê do re a li za cji stra te gii okre -œlaj"cych dzia!ania s!u¿"ce roz wi"zy wa niu pro ble mów go spo da r czych, œro do wi sko -wych, kli ma ty cz nych i spo!ecz nych na ob sza rach mie j skich. In wes ty cje te maj" byæfi nan so wa ne w ra mach re gio na l nych pro gra mów ope ra cy j nych, choæ za po moc" œro d -ków po li ty ki spó j no œci prze ka zy wa nych z po zio mu krajo we go, w ra mach od rê b nejpuli ad re so wa nej stri c te do miast i mie j skich ob sza rów fun kcjo na l nych. Z tre œci roz porz"dzeñ Ko mi sji nie wy ni ka wprost, ja kie go ro dza ju in wes ty cje po -win ny byæ rea li zo wa ne w ra mach ZIT. Jed na k ¿e te ma ty cz nie po win ny byæ zgod nez 11. ob sza ra mi in ter we ncji, okre œlo ny mi w fo r mie ce lów te ma ty cz nych, przy czy nia -j"cych siê do re a li za cji stra te gii Eu ro pa 2020. Nie mniej jed nak wed!ug za sad re a li za cji Zin te gro wa nych In wes ty cji Tery to ria l nych opra co wa nych przez Mi ni ste r stwo (do -ku ment z li pca 2013 r.) wspa r cie w ra mach ZIT z wy ko rzy sta niem œro d ków Wspó l -nych Ram Stra te gi cz nych w ra mach Re gio na l nych Pro gra mów Ope ra cy j nych (RPO)skon cen tro wa ne ma byæ na piê ciu kie run kach interwencji:– zrów no wa ¿o ny, spra w ny trans port !"cz"cy mia sto i ob szar fun kcjo na l ny;– przy wra ca nie fun kcji spo!eczno -go spoda r czych zde gra do wa nych ob sza rów mie j -skich;– po pra wa sta nu œro do wi ska przy rod ni cze go;– wspie ra nie efe kty w no œci ener ge ty cz nej;– wzma c nia nie roz wo ju fun kcji sym bo li cz nych mie j skie go ob sza ru fun kcjo nal ne go.Tym sa mym mo ¿ li wa bê dzie re a li za cja in wes ty cji w mia stach i mie j skich ob sza -rach fun kcjo na l nych we wska za nych po wy ¿ej ob sza rach te ma ty cz nych, z uw z glêd -nie niem dzia!añ rewi tali zacy j nych. Przy czym isto t ne jest, aby rewi ta li za cjain te gro wa!a przed siê w ziê cia infra stru ktura l ne, go spo da r cze, spo!ecz ne i œro do wi sko -we. A za tem poza czy sto fi zyczn" re wi ta li zacj" bu dyn ków, spro wa dzaj"c" siê do prze -bu do wy lub ich ad ap ta cji, pro je kty rewi tali zacy j ne rea li zo wa ne w fo r mu leZin te gro wa nych In wes ty cji Tery to ria l nych po win ny obe j mo waæ dzia!ania zwi"zanez akty wi zacj" spo!ecz no- za wo dow" osób wy klu czo nych lub za gro ¿o nych wy klu cze -niem. W ten spo sób rewi ta li za cja w ujê ciu fun du szo wym zo sta!a spro wa dzo na dodzia!añ spó j nych, !"cz"cych ele men ty „twar de” – infra stru ktura l ne z „miêk ki mi”– spo!ecz ny mi. Obe c nie w po szcze gó l nych mia stach wo je wó dz kich, dla któ rych ZIT jest obli gato -ry j nym in stru men tem po li ty ki spó j no œci trwaj" pra ce kon ce pcy j ne i pro gra mo we nad przy go to wa niem do ku men tu stra te gii ZIT oraz nad wy pra co wa niem sy ste mu jejwdra ¿a nia.Na le ¿y pod kre œliæ, ¿e za da nia te wy ma gaj" od miast wo je wó dz kich du ¿e gowysi!ku orga niza cyj ne go. Jego re ko m pen sat" jest pre de sty nowa nie miast do fo r -mu!owa nia ce lów roz wo jo wych dla ob sza rów metro poli ta l nych, a ta k ¿e do pod jê ciasiê roli ini cja to ra wspó!pra cy po miê dzy jed no stka mi sa morz"du tery to rial ne go w oto -
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cze niu fun kcjo na l nym mia sta. Bo wiem wa run kiem ko nie cz nym do re a li za cji in wes -ty cji w ra mach ZIT jest udo ku men towa na wola wspó!pra cy sa morz"dów (gmin nych,po wia to wych i wo je wó dz twa). Jej fun da men tem ma byæ kon sen sus wokó! prze strzen -nej de li mi ta cji Zin te gro wa nych In wes ty cji Tery to ria l nych, insty tucjo na l nej fo r mywspó!dzia!ania jst, stra te gii wdra ¿a nia ZIT i za kre su za dañ zarz"dczych zwi"za nychz im p le men tacj" ZIT. Pro ces usta na wia nia ZIT jest zró¿ ni co wa ny w po szcze gó l nych mia stach wo je -wó dz kich i prze bie ga w od mien nym te m pie, w za le ¿ no œci od sta nu doty ch cza so wejku l tu ry i pra kty ki wspó!pra cy po miê dzy sa morz"dami. Ca!oœcio wych da nych na tente mat do sta r czy!o ba da nie an kie to we prze pro wa dzo ne przez Uniê Me tro po lii Pol -skich. W dniach 28–31 sty cz nia 2014 r. mia sta wo je wó dz kie na le¿"ce do Unii Me tro -po lii Pol skich, tj. Bia!ystok, By d goszcz, Gdañsk, Ka to wi ce, Kra ków, Lu b lin, £ódŸ,Po znañ, Rze szów, Wa r sza wa, Wroc!aw i Szcze cin, zo sta!y za py ta ne za po moc" kwe -stio na riu sza wype!nia ne go kom pu te ro wo (CSAQ) o naj isto tnie j sze kwe stie zwi"zanez pro gra mo wa niem i im p le men tacj" ZIT. Na pod sta wie uzy ska nych wy ni ków mo ¿ nastwier dziæ, ¿e we wszy stkich mia stach metro poli ta l nych trwaj" in ten sy w ne pra ce nadprzy go to wa niem do wdro ¿e nia in stru men tu Zin te gro wa nych In wes ty cji Tery to ria l -nych. Wszy stkie mia sta pra cuj" nad usta no wie niem za sad wspó!pra cy jst wraz z okre -œle niem jej ram pra wnych, a ta k ¿e opra co wa!y, b"dŸ przy go to wuj" stra te giê ZIT.Nie któ re z miast, jak Kra ków i Wa r sza wa w pie r wszej ko le j no œci sfo r mu!owa!yZa!o¿e nia Stra te gii ZIT, któ re jako pro to typ do ce lo wej stra te gii za wie raj" klu czo wedla mia sta i ob sza ru fun kcjo nal ne go cele roz wo jo we oraz dzia!ania, a na wet pro je ktyfi nan so wa ne w ra mach po li ty ki spó j no œci.Szcze gó!owa ana li za ob sza rów dzia!añ wska za nych przez mia sta w pro je ktach stra -te gii ZIT do sta r cza cie ka wych po zna w czo wnio sków. Na jej pod sta wie mo ¿ na wska -zaæ naj wa¿ nie j sze i naj pil nie j sze po trze by roz wo jo we pol skich me tro po lii i ichoto cze nia fun kcjo nal ne go. Przy czym przy j muj"c ten kie ru nek in ter pre ta cji na le ¿ypa miê taæ, ¿e w du ¿ej mie rze wy bór te ma ty cz ny ob sza rów do dofi nan so wa nia w ra -mach ZIT by! dete rmi no wa ny nie ty l ko rze czy wist" skal" po trzeb, ale ta k ¿e zgod" jstwspó!tworz"cych dany ZIT, a co wa ¿ nie j sze pul" œro d ków prze zna czo nych na po -szcze gó l ne ZI T -y wo je wó dz kie. Po ten cja l ne mo ¿ li wo œci pro gra mo wa nia stra tegi cz -ne go s" œci œle sko re lo wa ne ze skal" fi nan so wa nia pro je kto wa nych przed siê w ziêæ,któ ra jest zró¿ ni co wa na w za le ¿ no œci od wo je wó dz twa. Dla przyk!adu dla mia sta Ka -to wi ce wraz z ob sza rem fun kcjo na l nym na re a li za cjê ZIT prze wi dzia no kwo tê484 mln EUR, dla £odzi wraz z ob sza rem fun kcjo na l nym 203,5 mln EUR, zaœ w przy -pa d ku m.st. Wa r sza wy i jej oto cze nia 164,8 mln EUR. Ba da nie prze pro wa dzo ne przez Uniê Me tro po lii Pol skich uwi do cz ni!o, ¿e w wiê k -szo œci pol skich miast dzia!ania rewi tali zacy j ne bêd" fi nan so wa ne ze œro d ków po li ty ki spó j no œci w ra mach in stru men tu Zin te gro wa nych In wes ty cji Tery to ria l nych. Na ta -kie po dej œcie wska zu je ana li za od po wie dzi prze ka za nych przez po szcze gó l ne mia stawo je wó dz kie, wdra ¿aj"ce ZIT. A za tem wed!ug otrzy ma nych w an kie cie de kla ra cji,dzia!ania wspie raj"ce rewi ta li za cjê fi zyczn", go spo darcz" i spo!eczn" ubo gichspo!ecz no œci i ob sza rów mie j skich i wie j skich (zgod nie z prio ry te tem 9.2. li nii de mar -
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kacy j nej in ter we ncji fun du szy EU po miê dzy po zio mem krajo wym i re gio na l nym)uzy skaj" fi nan so wa nie w ra mach in stru men tu ZIT w na stê puj"cych ob sza rach fun k -cjo na l nych miast: By d go sz czy, Ka to wic, Kra ko wa, Lu b li na, £odzi, Rze szo wa, Szcze -ci na, Wroc!awia. Ty l ko w dwóch przy pa d kach – Bia!ego sto ku i Wa r sza wy Zin te gro-wa ne In wes ty cje Tery to ria l ne nie bêd" obe j mo wa!y pro je któw rewi tali zacy j nych.Mia sta te za prio ry te to we uzna!y bo wiem dzia!ania zwiê kszaj"ce do stê p noœæ ko mu ni -ka cyjn" ob sza ru fun kcjo nal ne go, dzia!ania przy czy niaj"ce siê do wzro stu inno wacy j -no œci i konku rency j no œci go spo dar ki lo ka l nej, czy te¿ ukie run ko wa nie na wzrostja ko œci i po da¿ us!ug pu b li cz nych, zw!asz cza edu ka cji i e-us!ug. Trud no stwier dziæ,czy ZIT dla ob sza ru fun kcjo nal ne go Gda ñ ska i Po zna nia bê dzie obe j mo wa! rewi ta li -za cjê, gdy¿ z miast tych nie otrzy ma no po twier dze nia w po wy ¿szym za kre sie. Gdy byna wet ZI T -y te nie uw z glêd nia!y pro je któw rewi tali zacy j nych, to nie by!oby to ¿adn"prze szkod" dla miast i oko li cz nych gmin do ap li ko wa nia o dofi nan so wa nie z ogól no -do stêp ne go in stru men tu, ja kim jest Regionalny Program Operacyjny. Na le ¿y pod kre œliæ, ¿e in stru ment Zin te gro wa nych In wes ty cji Tery to ria l nych niejest je dy nym, w no wej per spe kty wie fi nan so wej UE 2014–2020, Ÿród!em fi nan so wa -nia dzia!añ rewi tali zacy j nych w mia stach. Jest bo wiem na rzê dziem, któ re po razpie r wszy wspo ma ga bez po œred nio roz wój miast, w tym w za kre sie rewi ta li za cji, je œliobszar ten zo sta! uz na ny za prio ry te to wy dla zin te gro wa nia roz wo ju mia sta wo je -wó dz kie go z oto cze niem fun kcjo na l nym. Nie mniej jed nak pod sta wo wym na rzê -dziem, tak jak i w po prze dniej per spe kty wie fi nan so wej UE, s" Re gio na l ne Pro gra myOpe ra cy j ne usta na wia ne dla po szcze gó l nych wo je wództw, fi nan suj"ce roz wój wo je -wództw zgod nie ze stra te gi" roz wo ju, w tym rewi ta li za cjê na ob sza rach mie j skichi wie j skich, je œli zo sta!a wska za na jako dzia!anie stra te gi cz ne.Rewi ta li za cja po przez Re gio na l ne Pro gra my Ope ra cy j neG!ów nym na rzê dziem re a li za cji po li ty ki roz wo ju sa morz"du wo je wó dz twa s" re -gio na l ne pro gra my ope ra cy j ne. Uw z glêd niaj" one cele roz wo jo we za pi sa ne w stra te gii roz wo ju wo je wó dz twa oraz cele te ma ty cz ne zde fi nio wa ne przez Ko mi sjê Eu ro pejsk",w powi"za niu z ce la mi na kre œlo ny mi przez Stra te giê Eu ro pa 2020. Re gio na l ne Pro -gra my Ope ra cy j ne s" na rzê dziem fi nan so wa nia roz wo ju re gio nów wed!ug usta lo nych za sad po dzia!u œro d ków na po szcze gó l ne osie prio ry te to we, prio ry te ty in wes tycy j ne,czy kon kre t ne dzia!ania. Zgod nie z usta lo nym po dzia!em fi nan so wa nia po miê dzy po zio mem krajo wymi re gio na l nym, spre cy zo wa nym w li nii de mar kacy j nej, dzia!ania rewi tali zacy j ne po2014 roku stan" siê wy!"czn" do men" sa morz"du wo je wó dz twa w za kre sie wspa r cia.Ty l ko z po zio mu wo je wó dz twa, w ra mach re gio nal ne go pro gra mu ope racy j ne go,mo ¿ li we bê dzie wspó!fi nan so wa nie zin te gro wa nych pro je któw rewi tali zacy j nych,wy bie ra nych w opa r ciu o Lo ka l ne Pro gra my Rewi ta li za cji. Przy czym mowa jesto kom p le kso wym po dej œciu do rewi ta li za cji, obe j muj"cym in ter we ncjê w ra machdwóch fun du szy – Euro pe j skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go i Euro pe j skie goFun du szu Spo!ecz ne go. Dla pro je któw do tycz"cych uz bro je nia te re nów pod in wes ty -
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cje oraz two rze nia b"dŸ roz bu do wy te re nów in wes tycy j nych, a ta k ¿e rewi ta li za cjitkan ki mie sz ka nio wej zo sta!y na!o¿o ne, w ra mach prio ry te tu 9.2. (wspie ra nie rewi ta -li za cji fi zy cz nej, go spo da r czej i spo!ecz nej ubo gich spo!ecz no œci i ob sza rów mie j skich i wie j skich) isto t ne ogra ni cze nia rea liza cy j ne. Spro wa dzaj" siê one do do pu sz cze -nia ich re a li za cji w wyj"tko wych sy tu a cjach, je œli cho dzi o te re ny in wes tycy j ne i ichuz bro je nie, zaœ w bar dzo w"skim za kre sie je œli cho dzi o tkan kê mie sz ka niow", za wê -¿on" do dzia!añ obe j muj"cych czê œci wspó l ne wie lo ro dzin nych bu dyn ków mie sz ka l -nych.Od okre œlo nych w re gio na l nych pro gra mach ope ra cy j nych ce lów stra te gi cz nych,któ re w isto cie rze czy przes"dzaj" o kie run kach i puli wyda t ko wa nych œro d ków UE,za le ¿y wie l koœæ wspa r cia prze wi dzia na na po szcze gó l ne osie i prio ry te ty in wes tycy j -ne, w tym do tycz"ce rewi ta li za cji. Za tem fi lo zo fia po dej œcia do roz wo ju w re gio nie,któ rej od zwier cied le niem jest spo sób wyda t ko wa nia fun du szy po li ty ki spó j no œci UE,bê dzie ele men tem spe cy fi cz nym dla ka ¿ de go RPO, a za ra zem od ró ¿ niaj"cym od in -nych tego ro dza ju pro gra mów. Kie ruj"c siê t" przes!ank" ka ¿ de z wo je wództw, bêd"codpo wie dzia l nym za kre o wa nie i pod trzy my wa nie roz wo ju, w inny spo sób prio ryte -ty zu je rewi ta li za cjê w ogó le ob sza rów, prze wi dzia nych do wspa r cia, o czym œwia d czyæ mo¿e wie l koœæ fi nan so wa nia prze zna cza na na dzia!ania rewi tali zacy j ne w po szcze gó l -nych RPO. W ge stii sa morz"du wo je wó dz twa po zo sta je ta k ¿e do roz strzy g niê cia kwe stiaewen tua l ne go za wê ¿a nia wspa r cia uni j ne go do spe cy fi cz nych, pod wzglê dem po trzebi po zio mu roz wo ju, ob sza rów da ne go re gio nu. Na tej za sa dzie w do pie ro co za ko ñ czo -nej per spe kty wie fi nan so wej 2007–2013 by!y li cz ne przy pa d ki prze strzen ne go bu fo ro -wa nia in ter we ncji, cze go przyk!adem mo¿e byæ wo je wó dz two ma zo wie c kie, kie ruj"ce wiê kszoœæ wspa r cia poza ob szar me tro poli tal ny Wa r sza wy. Ta k ¿e i w obe cnym pro jek -cie RPO dla per spe kty wy fi nan so wej 2014–2020 w!adze re gio na l ne za pro po no wa!yta kie pre fe ren cje dla re a li za cji pro je któw rewi tali zacy j nych, któ re wy ra Ÿ nie de fa wo ry -zuj" pro je kty rewi tali zacy j ne Wa r sza wy i ca!ego ob sza ru metro poli tal ne go. Inn" me tod" ukie runko wy wa nia in ter we ncji w ra mach RPO, rów nie po wszech nie sto so wan" w pra kty ce, jest ogra ni cza nie do stê pu do alo ka cji w ra mach da ne go prio ry -te tu po przez na bór pro je któw nie ty l ko w try bie kon ku r so wym, ale ta k ¿e poza kon -kur so wym. W ten spo sób umo ¿ li wia siê wdro ¿e nie pro je któw z ró ¿ nych wzglê dówwa ¿ nych dla sa morz"du wo je wó dz twa, ko sztem li mi to wa nia do stê p no œci.Ar bi tra l ne de cy zje w!adz re gio na l nych przy fo r mu!owa niu za pi sów RPO mog" zo -staæ sko ry go wa ne, wed!ug ocze ki wañ spo!ecz nych, na eta pie kon su l ta cji pro gra mów.W!aœ nie te raz w przy pa d ku wiê kszo œci RPO kon su l ta cje te trwaj" lub zo sta!y za ko ñ -czo ne zwa ¿y wszy, ¿e na pocz"tku mie si"ca kwie t nia 2014 roku, pro je kty wszy stkichre gio na l nych pro gra mów ope ra cy j nych musz" zo staæ przed!o¿o ne do uz god nieñz Ko misj" Eu ro pejsk". Z tej to przy czy ny do ko na nie szcze gó!owe go przegl"du po -szcze gó l nych RPO, pod k"tem mo ¿ li wo œci re a li za cji dzia!añ rewi tali zacy j nych, jestje sz cze przed wcze s ne. Jed na k ¿e trud no jest ocze ki waæ, aby re gio na l ne pro gra my ope -ra cy j ne mog!y isto t nie za spo ko iæ rze czy wi ste po trze by rewi tali zacy j ne pol skich miast i mia ste czek. ¯"da nia w tym za kre sie znacz"co bo wiem prze wy ¿szaj" mo ¿ li wo œci.
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Dla te go re gio na l ne pro gra my ope ra cy j ne na le ¿y post rze gaæ, jako alte rna ty w ne Ÿród!o fi nan so wa nia rewi ta li za cji, bior"c pod uwa gê re a l ne mo ¿ li wo œci i ska lê fi nan so wa nia.Prze ma wia za tym fakt, ¿e RPO daj" mo ¿ li woœæ rewi ta li za cji ogra ni czo nej do pun kto -wych pro je któw, gdy tym cza sem jest po trze ba zbu do wa nia sy ste mo we go po dej œcia do rewi ta li za cji, ze sta bi l nym Ÿród!em fi nan so wa nia. Jest to za sad ne tym bar dziej, ¿eobe c na per spe kty wa UE 2014–2020 jest osta t ni" tak hojn" dla Pol ski, o czym mo¿eprze ko naæ siê ju¿ te raz wo je wó dz two ma zo wie c kie, za kwa lifi kowa ne do re gio nów bo -ga tych o zmnie j szo nym i ina czej ukie run ko wa nym fi nan so wa niu. W tym kon te k œcieko nie cz ny wy da je siê za tem po wrót do prac nad ustaw", któ ra stwa rza!aby ramy dladzia!añ rewi tali zacy j nych, unie za le ¿ niaj"c je od mo ¿ li wo œci bu d¿e to wych po szcze gó l -nych gmin i re a l nych mo ¿ li wo œci pozyskania funduszy unijnych. Nie za le ¿ nie jed nak od tych uwa run ko wañ ko nie cz ne jest zre wi do wa nie doty ch -cza sowe go po dej œcia do rewi ta li za cji, po przez aktu a li za cjê Lo ka l nych Pro gra mówRewi ta li za cji. Zde cy do wa na wiê kszoœæ z nich ju¿ siê zde za ktua lizo wa!a, gdy¿ w wiê k -szo œci by!y to do ku men ty do sto so wa ne do ram cza so wych po prze dnie go okre su pro -gra mo wa nia. Dla zo bra zo wa nia ska li wa r to do daæ, ¿e za rów no Wa r sza wa, jaki o ko li cz ne mia sta, w tym Pia se cz no, Pru sz ków, Pia stów, Brwi nów, O¿a rów Ma zo -wie cki, czy Zie lon ka maj" nie aktu a l ne ju¿ pro gra my rewi ta li za cji. Czêœæ LPR wy ma -ga zaœ skon cen tro wa nia dzia!añ, cze go ewi den t nym przyk!adem jest wa r sza wskiLPR, któ ry po przez wy bió r cze dzia!ania na te re nie dzie l nic mia sta do pro wa dzi! doroz pro sze nia œro d ków i de kon cen tra cji efe któw rewi tali zacy j nych.Na ro do wy Pro gram Rewi ta li za cjiWkró t ce do da t ko wym wspa r ciem rewi ta li za cji w pol skich mia stach bê dzie Na ro -do wy Pro gram Rewi ta li za cji. Bê dzie sta no wi! on wy da t ne uzu pe!nie nie dla œro d kóww!as nych sa morz"dów miast, fun du szy eu ro pe j skich i pry wa t nych, któ re do tej porysta no wi!y g!ówne Ÿród!o fi nan so wa nia dzia!añ rewi tali zacy j nych. W ra mach Pro gra -mu, w okre sie 2014–2020, sa morz"dy miast maj" otrzy maæ co naj mniej 25 mi liar dówz!otych uni j nej po mo cy, któ re prze znacz" na rewi ta li za cjê. Œro d ki te zo stan", wed!ugza!o¿eñ przed sta wio nych przez rz"d, skie ro wa ne nie ty l ko do me tro po lii, ale ta k ¿e dowszy stkich miast w Pol sce (913), mimo, ¿e bar dziej za sad ne by!oby ich skon cen tro -wa nie na mnie j szej li cz bie be ne fi cjen tów. Na ro do wy Pro gram Rewi ta li za cji re a li zu je po stu lat Zwi"zku Miast Pol skich za -wa r ty w przy go to wa nym, w paŸ dzie r ni ku 2013 roku, pro je kcie usta wy o rewi ta li za cji,aby rz"do wym pro gra mem zo sta!y wspa r te dzia!ania zmie rzaj"ce do od bu do wy sta -rych bu dyn ków mie sz ka l nych, a ta k ¿e maj"ce na celu po pra wê ja ko œci ¿y cia mie sz- ka ñ ców po przez bu do wê in fra stru ktu ry. Cho cia¿ nie zna ne s" je sz cze kon kre t ne roz -wi"za nia i usta le nia Na ro do we go Pro gra mu Rewi ta li za cji, jego za po wiedŸ daje na -dzie jê na roz wi"za nie pro ble mu ob sza rów kry zy so wych miast, któ re sta no wi",wed!ug sza cun ków In sty tu tu Roz wo ju Miast, wiê cej ni¿ 1/5 po wie rz ch ni pol skichmiast. 
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Pod su mo wa niePo wiê ksza nie siê ob sza rów kry zy so wych w mia stach po wo li sta je siê po wa ¿ nympro ble mem ze wzglê du na ska lê zja wi ska i sku t ki spo!ecz ne. Dla te go pro blem ten po -wi nien zo staæ roz wi"zany w spo sób kom p le kso wy i sy ste mo wy. Doty ch cza so wedzia!ania opa r te g!ów nie o œro d ki w!asne sa morz"dów, wspa r te pro je kta mi uni j ny minie przy nosz" efe któw w sze r szej ska li. Na wet spe cja l nie de dy ko wa ne du ¿ym mia -stom in stru men ty fi nan so wa nia roz wo ju, ja kim s" Zin te gro wa ne In wes ty cje Tery to -ria l ne, nie roz wi"¿" wie lo le t nich za nie dbañ rewi tali zacy j nych. Rów nie¿ Re gio na l nePro gra my Ope ra cy j ne, zog ni sko wa ne na wielo tema ty cz nych ce lach nie bêd" w sta nieod wró ciæ ne ga ty w nych ten den cji zwi"za nych z de gra dacj" prze strze ni w mia stach.Dla te go wdro ¿e nie Na ro do we go Pro gra mu Rewi ta li za cji, z ade k wa t nym do po trzebfi nan so wa niem, wy da je siê byæ s!usz nym roz wi"za niem, choæ nie je dy nym. Bo wiemnaj bar dziej ko rzy st nym i efe kty w nym przy rewi tali zo wa niu ob sza rów mie j skich jestzaan ga ¿o wa nie in wes to rów pu b li cz nych i pry wa t nych, co spra w dzi!o siê cho æ byw przy pa d ku zago spoda ro wa nia Bornego Sulinowa.Sum ma ryRevitalization and cohesion policy – Conditions perspectives2014–2020Ci ties in de ve lo p ment po li cy have a main role, as a kind of growth po les,in no va tion and com peti ti ve ness, ne twor k- lin ked and co o pe ra ting with each ot her ina dif fe rent sca le. Thanks to its po si tion ci ties fun c tion in de ve lo p ment pro ces ses.Ci ties play an es sen tial role in de ve lo p ment of the co un try. For this re a son, ci tiesare in the cen tre of the Go ve r n ment at ten tion which has jo i ned them to the cur rentac tions of the Na tio nal Ur ban Po li cy.One of the in stru ments in the field of ur ban revi ta li za tion are ITI (In te gra tedTer ri to rial In ve st ments) ba sed on EU fi nan cing. ITI is di re c ted to me tro po lis andthe ir fun c tio nal are as. Thanks to this in stru ment in the most ci ties in Po landrevi ta li za tion will be fi nan ced from the co he sion po li cy. Ano t her, an al ter na ti veme cha nism will be the Re gio nal Ope ra tio nal Pro grams (RPO). Which give theop por tu ni ty to im p le ment li mi ted po in t-on ly pro jects, whi le it is ne e ded to bu ilda sy stem ap pro a ching to revi ta li za tion. The re fo re, the imp le men ta tion of theNa tio nal Pro gram of Revi ta li za tion, which is cur ren t ly pre pa red at Government’sle vel, ap pe ars to be a pro per so lu tion, tho ugh not the only one. In fact the mostbe ne fi cial and ef fe c ti ve way in revi ta li za tion in ur ban are as will be in vo l ve mentpu b lic and pri va te in ve stors.Ke y words: In te gra ted Ter ri to rial In ve st ments, Re gio nal Ope ra tio nal Pro grams,Na tio nal Pro gram of Revi ta li za tion.
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Edy ta Ma sie rek

£ódzki projekt Spo!eczna Strategia Rewitalizacjijako inspiracja dla innych samorz"dów*
W la tach 2008–2009 mia!am oka zjê byæ ini cja to rem, a pó Ÿ niej rea li za to rem pro-je ktu Spo!ecz na Stra te gia Rewi ta li za cji stwo rzo ne go dla £odzi z wy ko rzy sta niemœro d ków uni j nych w ra mach Euro pe j skie go Fun du szu Spo!ecz ne go Pro gra mu Ope -racy j ne go Ka pi ta! Lu dz ki. Do œwia d cze nie to uwa ¿am za bar dzo cen ne, tym bar dziej,i¿ pro jekt ma cha ra kter uni wer sa l ny i mo¿e byæ z po wo dze niem kre o wa ny ta k ¿e w in -nych mia stach. Mo¿e staæ siê przyk!adem do brych pra ktyk oraz sta no wiæ in spi ra cjêi wspa r cie przy re a li za cji sze ro ko za kro jo nych pro gra mów rewi ta li za cji wdra ¿a nychw pol skich mia stach, w któ rych te ma ty ka spo!ecz na tra kto wa na jest czê sto doœæ po -bie ¿ nie.Pu b li ka cja przed sta wia wszy stkie eta py zarz"dza nia pro je ktem. Pre zen tu je wy ni ki ra po r tu prze pro wa dzo nych ba dañ z mie szka ñ ca mi, któ re po zwa laj" na po sta wie nietra f nej dia g no zy pro ble mów spo!ecz nych wy stê puj"cych na ob sza rze !ódz kie go pro -gra mu rewi ta li za cji i okre œle nie do kogo po win na tra fiæ po moc. Wska zu je spo sóbwy pra cowy wa nia na pod sta wie ww. ra po r tu do ku men tu Spo!ecz nej Stra te gii Rewi ta -li za cji. Na stê p nie przed sta wia jej za!o¿e nia, cele, za da nia i przyk!ado we pro je ktyspo!ecz ne go to we do wdro ¿e nia. W do ku men cie tym zna leŸæ mo ¿ na ta k ¿e re ko men -da cje do tycz"ce bu do wy od po wied nich in stru men tów po mo cy i spo so bów fi na so wa -nia ini cja tyw spo!ecz nych. Pra ca zwra ca ta k ¿e uwa gê na to wa rzysz"ce pro je kto wi ogra ni cze nia, w tym orga -niza cy j ne, fi nan so we, in sty tu cjo nal ne i po li ty cz ne oraz wy kre o wa ne wartoœci dodane.Pra cuj"c przy opra co wy wa niu Spo!ecz nej Stra te gii Rewi ta li za cji i ko rzy staj"c przy tej oka zji z wie dzy i do œwia d cze nia spe cja li stów za j muj"cych siê roz wi"zy wa niem ró ¿ -nych pro ble mów spo!ecz nych prze ko na!am siê jak bar dzo wie low"tko wo i ob sze r nieuj"æ mo ¿ na ten aspekt pro ce sów rewi ta li za cji. Nie da siê jed nak roz wi"zaæ wszy stkichpro ble mów spo!ecz nych, na wet je œli ogra ni czy my siê do tych wy stê puj"cych na te re -nie ob jê tym pro gra mem rewi ta li za cji. Na le ¿y za tem wy braæ te naj bar dziej do tkli wei cie r p li wie, re a li zuj"c ma!e i wiê ksze pro je kty dla mieszkañców i z mieszkañcamipróbowaæ je niwelowaæ lub zmniejszaæ ich skalê.

Po dziê ko wa nia: Dziê ku jê Wszy stkim, któ rzy po œwiê ci li swój czas i zaan ga ¿o wa li siê w two rze nie do ku men -tu Spo!ecz nej Stra te gii Rewi ta li za cji, a w szcze gó l no œci mo je mu Ze spo!owi (Ma g da le nie B"ko wskiej, Ma g -da le nie Ko sia dzie Sy l bu r skiej i Ka ta rzy nie Ju r czuk) za wspa r cie, dobr" ro bo tê i bez gra niczn" wia rê w naszpro jekt.



Pro gram rewi ta li za cji w £odzi

14 li pca 2004 r. Rada Mie j ska w £odzi przy jê!a „Upro sz czo ny lo ka l ny pro gramrewi ta li za cji wy bra nych te re nów œród mie j skich oraz po fa bry cz nych £odzi na lata2004–2013”1, na zy wa ny da lej LPR. W do ku men cie tym wy zna czo no ob szar kry zy so -wy2 w mie œcie o naj wiê kszej kon cen tra cji pro ble mów prze strzen nych i spo!ecz nychoraz okre œlo no po li ty kê rewi ta li za cji mia sta na ko le j ne dzie siêæ lat. Jest to te ren œro d -mie j ski (rys. 1), któ ry pod da ny zo sta! w ra mach LPR ró ¿ nym ana li zom, w tym ta k ¿edoœæ po bie ¿ nym nie ste ty ana li zom spo!ecz nym. Na ich pod sta wie pod jê to pró bê scha -
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Ryc. 1. Lo ka li za cja ob sza ru ob jê te go LPR!ród!o: Mie j ski Oœro dek Do ku men ta cji, Ge o de zji i Ka r to gra fii w £odzi.

1  Uchwa!a Nr XXXIV/568/04 Rady Mie j skiej w £odzi z dnia 14 li pca 2004 r. w spra wie przy jê cia„Upro sz czo ne go lo ka l ne go pro gra mu rewi ta li za cji wy bra nych te re nów œród mie j skich oraz po fa bry cz nych£odzi na lata 2004–2013” wraz z póŸ nie j szy mi zmia na mi.2 Stan kry zy so wy ob sza ru – ze spó! nie po¿"da nych, de stru kcy j nych pro ce sów w sfe rze prze strzen nej,spo!ecz nej i eko no mi cz nej, któ ry spo wo do wa! trwa!" de gra da cjê ob sza ru; Ÿród!o: www.po znan.pl. Ob sza rywy zna czo ne jako kry zy so we po win ny zgod nie z ZPORR spe!niaæ przy naj mniej trzy z wy mie nio nych kry te -rów: sto pa bez ro bo cia wy ¿sza od œred niej dla kra ju, wy so ki po ziom ubó stwa oraz trud ne wa run ki mie sz ka nio -we, wy so ki po ziom prze stê pczo s ci, ni ski po ziom wy kszta!ce nia mie sz ka ñ ców, szcze gó l nie za nie czy sz czoneœro do wi sko (Pod rê cz nik pro ce dur wdra ¿a nia Zin te gro wane go Pro gra mu Ope racy j ne go Roz wo ju Re gio nal ne -go, Mi ni ste r stwo Roz wo ju Re gio nal ne go, Wa r sza wa 2006, s. 27, 28).



rakte ryzo wa nia tego ob sza ru pod wzglê dem demo gra fi cz nym oraz wy zna czo no z sze -ro kiej gamy pro ble mów spo!ecz nych do tycz"cych mie sz ka ñ ców trzy naj bar dziejdo tkli we: bez ro bo cie, bie da i prze stê pczoœæ.Cele za pi sa ne w LPR œci œle powi"zane z aspe kta mi spo!ecz ny mi to m.in.:! utrzy ma nie dzie dzi c twa mate ria l ne go, kul tu ro we go i to ¿ sa mo œci mia sta;! za po bie ga nie spo!ecz ne mu wy klu cze niu mie sz ka ñ ców stre fy cen tra l nej;! two rze nie miejsc pra cy;! zmnie j sze nie prze stê pczo œci i pa to lo gii.Na pod sta wie LPR od 2004 r. za czê to re a li zo waæ po szcze gó l ne pro je kty z wy ko rzy -sta niem œro d ków uni j nych. Przed siê w ziê cia te kon cen truj" siê jed nak w du ¿ej mie rzena tkan ce ma te ria l nej, czy li g!ów nie wdra ¿a ne s" dzia!ania in wes tycy j ne. Wszy stkieone s" bar dzo cen ne i sta no wi" isto t ny im puls roz wo jo wy, aby przy nios!y jed nak od -po wied ni efekt w przysz!oœci po trze buj" si l ne go wspa r cia w sfe rze spo!ecz nej. W 2006 roku przy oka zji przy goto wy wa nia za!o¿eñ Pro gra mu rewi ta li za cji do mów fa mi li j nych (zna j duj"cych siê na te re nie LPR) i roz mów z oso ba mi za mie sz kuj"cymite te re ny zro dzi! siê po mys! zbu do wa nia od po wied nich pro je któw spo!ecz nychwspie raj"cych dzia!ania in wes tycy j ne, któ re przy sto so wa ne by!yby do aktualnychpotrzeb mieszkañców.Pro ble my spo!ecz ne bo wiem by!y bar dzo wi do cz ne na tych ob sza rach, któ re dla£odzi sta no wi" isto t ny ele ment ar chi te ktu ry po prze mys!owej oraz pod kre œlaj" jejcha ra kter i to ¿ sa moœæ. S" to by dyn ki mie sz ka l ne na le¿"ce da w niej do wie l kich im pe -riów prze mys!owych Ka ro la Sche i b le ra i Izra e la Po zna ñ skie go. Od wie lu lat po stê pu -je w nich pro ces degradacji zarówno tkanki materialnej jak i spo!ecznej.Brak spó j nych, po rów nywa l nych da nych dia g no zuj!cych pro ble my spo"eczneNa prze!omie 2006/2007 roku po wsta!a inter dyscy plina r na gru pa ro bo cza, któ rapod jê!a pró bê ze bra nia, jak naj wiê kszej ilo œci da nych na te mat mie sz ka ñ ców ob jê tych Pro gra mem rewi ta li za cji do mów fa mi li j nych i ich pro ble mów. Wspó!pra cê pod jê towte dy miê dzy in ny mi z na stê puj"cymi !ódz ki mi in sty tu cja mi, któ re udo stê p ni!yagre go wa ne przez nie dane: Ko mend" Miejsk" Po li cji, Ko mend" Stra ¿y Mie j skiej,Mie j skim Oœro d kiem Po mo cy Spo!ecz nej, Mie j skim Oœro d kiem Pro fi la kty ki i U za -le ¿ nieñ, Urzêdem Statystycznym, Powiatowymi Urzêdami Pracy.Nie ste ty za kres, spo sób ar chi wizo wa nia i frag menta ry cz noœæ po zy ski wa nych in for -ma cji spo wo do wa!y, i¿ nie mo ¿ na by!o opra co waæ rze te l nej dia g no zy pro ble mówspo!ecz nych oraz przy go to waæ aktu a l ne go sta nu de mo gra fii tego te re nu. Ka ¿ da in sty -tu cja zbie ra!a in fo r ma cje na swo je po trze by i choæ oczy wi œcie mo ¿ na z nich by!o pe -wien ob raz sy tu a cji wy kre o waæ, by!y one nie po rów nywa lne ze sob" i nie mo ¿ na ichby!o od nieœæ do ogra ni czo ne go ob sza ru w mie œcie. Nie jest to jed nak je dy nie !ódz kipro blem, lecz ogól no po l ski. Brak spó j nych baz da nych oraz wy bra nych in fo r ma cjista ty sty cz nych to bo wiem „bol"czka” wie lu opra co wañ, w tym ta k ¿e pro gra mówrewi ta li za cji. Ko nie cz ne jest stwo rze nie jed no li tych krajo wych sy ste mów sta ty sty cz -nych po zwa laj"cych na tra f ne diag no zo wa nie sy tu a cji wyj œcio wej mia sta, w tym pro -ble mów spo!ecz nych oraz rze te l ny wy bór ob sza rów pod da wa nych rewi ta li za cji.
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U!atwi!oby to miê dzy in ny mi pro wa dze nie bie¿"cego mo ni to rin gu i ewa lu a cji rea li -zo wa nych pro ce sów i pro je któw oraz kon tro lo wa nie ich wp!ywu na roz wój mia sta.Trud no œci w po zy ska niu mia ro da j nych i aktu a l nych Ÿró de! da nych prze ko na!yw da l szej ko le j no œci do bu do wy Spo!ecz nej Stra te gii Rewi ta li za cji, któ rej wa ¿ nymele men tem sta!y siê kom p le kso we ba da nia dia g no zuj"ce sy tu a cjê spo!eczno -de mo -gra ficzn" i problemy mieszkañców LPR.Œro d ki uni j ne szans" na re a li za cjê pro je ktuSpo!ecz na Stra te gia Rewi ta li za cjiMia sto £ódŸ nie po sia da!o w swo im bu d¿e cie œro d ków na roz wi ja nie pro je któwspo!ecz nych w ra mach LPR. Mia!o jed nak po trze bê zna le zie nia od po wie dzi na na stê -puj"ce py ta nia:– ja kie pro ble my spo!ecz ne s" na ob sza rze LPR naj bar dziej do tkli we?– ja kie pro je kty spo!ecz ne s" naj bar dziej po trze b ne? – kto po wi nien byæ ich ad re sa tem?– gdzie szu kaæ wspa r cia na re a li za cjê pro je któw spo!ecz nych?– ja kie or ga ni za cje, in sty tu cje mog" w!"czyæ siê w pro ces rewi ta li za cji?W 2008 r. Wo je wó dz ki Urz"d Pra cy w £odzi og!osi! kon kurs w ra mach Pro gra muOpe racy j ne go Ka pi ta! Lu dz ki Euro pe j skie go Fun du szu Spo!ecz ne go (Prio ry tet VIIPro mo cja in te gra cji spo!ecz nej, Dzia!anie 7.2. Prze ciw dzia!anie wy klu cze niu i wzmoc -nie nie se kto ra eko no mii spo!ecz nej, Poddzia!anie 7.2.1. Akty wi za cja za wo do wai spo!ecz na osób za gro ¿o nych wy klu cze niem spo!ecz nym). Mia sto £ódŸ wy ko rzy -sta!o tê szan sê i przy go to wa!o sto so w ny wnio sek, dziê ki któ re mu uda!o siê po zy skaæw 100% pie ni"dze na re a li za cjê pro je ktu Spo!ecz na Stra te gia Rewi ta li za cji. Pro jekt ten po dzie lo ny zo sta! na dwa eta py. W pie r wszym prze pro wa dzo no ba da nia, któ re pos!u¿y!y po zy ska niu da nych demo grafi czno - spo!ecz nych oraz po zwo li!y na sfor -mu!owa nie tra f nej dia g no zy pro ble mów spo!ecz nych wy stê puj"cych na te re nie LPR.W dru gim eta pie opra co wa no na pod sta wie ra po r tu z ba dañ do ku ment Spo!ecz nej Stra -te gii Rewi ta li za cji, w ra mach któ re go okre œlo ne zo sta!y me to dy roz wi"zy wa nia wska za -nych w dia g no zie pro ble mów spo!ecz nych, in stru men ty po mo cy mie sz ka ñ com,spo so by ich wdra ¿a nia i fi nan so wa nia. Po da no ta k ¿e sze reg przyk!ado wych pro je któwpla no wa nych do re a li za cji przez ró ¿ ne in sty tu cje i pod mio ty, któ re wpi suj" siê swy midzia!ania mi w za!o¿e nia Spo!ecz nej Stra te gii Rewi ta li za cji.Biu ro Pro je ktuDo prac przy re a li za cji Spo!ecz nej Stra te gii Rewi ta li za cji utwo rzo no Biu ro Pro je k tu, któ re mu udo stê p nio no w Urzê dzie Mia sta £odzi po mie sz cze nia i in fra stru ktu rê te ch -niczn". Ze spó! pro je kto wy ska da! siê z 4 osób (kie ro w ni ka pro je ktu, koor dy na to ra ds.mery to ry cz nych, koor dy na to ra ds. in fo r ma cji i pro mo cji oraz koor dy na to ra ds. fi nan -so wych). To w!aœ nie on czu wa! nad wsze l ki mi aspe kta mi orga niza cyj ny mi pro je ktu,jego har mo no gra mem, bu d¿e tem, p!yn no œci" fi nan sow", zarz"dza niem zle ce nia mi,bie¿"cymi kon ta kta mi z in sty tucj" fi nan suj"c", œle dze niem zmian w wy ty cz nych itp. 
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Mimo, i¿ bu d¿et pro je ktu nie prze kro czy! 291 tys. z! to wsze l kie czyn no œci do -tycz"ce za rów no przy go to wa nia wnio sku o dofi nan so wa nie pro je ktu, jak i pó Ÿ niej tezwi"zane z jego re a li zacj" i roz li cza niem dofi nan so wa nia uni j ne go by!y cza soch!onnei nie wie le ró ¿ ni!y siê od tych, któ re to wa rzysz" du ¿ym pro je ktom. Doœæ skom pli ko -wa ne pro ce du ry i ró ¿ no rod noœæ ich in ter pre ta cji, za rów no po stro nie In sty tu cji Po -œred nicz"cej 2 sto p nia, jak i sa me go Urzê du Mia sta £odzi, zmie niaj"ce siê w tra kciere a li za cji pro je ktu wy ty cz ne oraz utrzy my wa nie p!yn no œci fi nan so wej, to by!yg!ówne pro ble my do pi l ne go roz wi"zy wa nia. Maj"c to do œwia d cze nie na uwa dze niedzi wiê siê wie lu or ga ni za cjom po zarz"do wym, któ re re a li zuj" bar dzo po ¿y te cz ne pro -je kty, ale kom p le t nie nie radz" so bie z po zy ski wa niem i roz li cza niem œro d ków uni j -nych. Do da t ko wo ba rie rê dla nich sta no wi" nie ter mi no we trans ze œro d ków, któ rezwy kle sp!ywaj" po za mkniê ciu i roz li cze niu ko le j nych eta pów pro je ktu. Cza sem jed -nak po ja wiaj" siê ja kieœ w"tpli wo œci i trwa pro ce du ra ich wy ja œ nia nia, po pra wia niawnio sku o p!at noœæ, a pro jekt bêd"c w tra kcie re a li za cji po trze bu je sta!ego fi nan so wa -nia, aby utrzy maæ za!o¿o ny ha r mo no gram i re a li zo waæ za wa r te umo wy z wy ko naw ca -mi. Wa r to wiêc uk!adaj"c ha r mo no gram i bu d¿et pro je ktu ju¿ w fa zie przy go to-wy wa nia wnio sku o dofi nan so wa nie sta raæ siê te aspe kty prze wi dzieæ i za!o¿yæ pe wien ma r gi nes cza so wy, tak aby ogra ni czyæ wsze l kie zna ne nam ry zy ka. Oczy wi œcie nieznam pro je ktu, w któ rym za!o¿e nia z wnio sku rów ne s" rze czy wi sto œci, ale na tym po -le ga urok zarz"dza nia pro je kta mi.Ba da nia spo!ecz neAna li zy ba da w cze do tycz"ce w szcze gó l no œci ob sza rów œród mie j skich du ¿ychmiast zwra caj" uwa gê na sze rze nie siê zja wisk ubó stwa, wy klu cze nia spo!ecz ne goi d!ugo trwa!ego bez ro bo cia3. Dane z Po wia to wych Urzê dów Pra cy i Mie j skie goOœro d ka Po mo cy Spo!ecz nej w £odzi w 2008 roku wska zy wa!y na wzra staj"c" li cz bêosób d!ugo trwa le bez ro bo t nych i tych ubie gaj"cych siê o po moc spo!eczn", bez rad -noœæ w spra wach opiekuñ czo-wy chowa w czych, ni ski po ziom wy kszta!ce nia oraz brak kwa li fi ka cji do sto so wa nych do wy mo gów ryn ku pra cy. Ponad to sy ste maty cz nie ob -ni ¿a!a siê gra ni ca wie ku klien tów po mo cy spo!ecz nej, co wska zy wa!o na zja wi skodzie dzi cze nia ubó stwa i bez ro bo cia. Ze bra ne z ró ¿ nych in sty tu cji in fo r ma cje, tak jakju¿ wcze œ niej wspo mi na!am, nie sta no wi!y spó j nej ca!oœci, by!y jed nak pe w nym punk -tem wyj œcia do opra co wy wa nia na rzê dzia ba da w cze go w ra mach pro je ktu Spo!ecz naStra te gia Rewi ta li za cji.Wy pra co wa nie na rzê dzia ba da w cze goW ra mach pro je ktu na te re nie LPR prze pro wa dzo no ba da nia spo!ecz ne dia g no -zuj"ce sy tu a cjê spo!eczno - go spo darcz" mie sz ka ñ ców. Bar dzo isto t nym by!o wy pra co -wa nie na pocz"tku od po wied nie go na rzê dzia ba da w cze go, któ re z jed nej stro ny
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3  Ba da nia pod kie row ni c twem W. Warzy wody- Kruszy ñ skiej pn. „Fo r my ubó stwa i za gro ¿eñ spo!ecz -nych oraz ich prze strzen ne roz mie sz cze nie w £odzi”, In sty tut So cjo lo gii Uni wer sy te tu £ódz kie go, PBZ nr 01808, 1996–1999.



po zwo li uchwy ciæ mo ¿ li wie sze rok" gamê pro ble mów spo!ecz nych i zwe ry fi ko waæich wy stê po wa nie wsród mie sz ka ñ ców, z dru giej zaœ nie spo wo du je stwo rze nia zbytob sze r ne go kwe stio na riu sza i tym sa mym znie chê ce nia do roz mo wy re spon den ta.Kwe stio na riusz ten po wsta wa! pod czas spo t kañ ro bo czych przy kon su l ta cji spe -cja li stów za j muj"cych siê ró ¿ ny mi ro dza ja mi wy klu cze nia spo!ecz ne go oraz osóbzain tere so wa nych pro je ktem. Opra co wa na an kie ta obe j mo wa!a osta te cz nie na stê -puj"ce za gad nie nia:– mie sz ka nie i oko li ca,– czas wo l ny,– szko!a,– zdro wie,– bez pie cze ñ stwo,– go spo da r stwo,– or ga ni za cje spo!ecz ne i akty w noœæ,– ko m pe ten cje za wo do we i pra ca,– bez ro bo cie,– m!od zie¿,– dane spo!eczno -demo grafi cz ne,któ re roz wi ja ne by!y po przez po szcze gó l ne py ta nia do re spon den tów. Ra port z ba dañBa da nia prze pro wa dzo ne by!y w okre sie od li sto pa da 2008 r. do sty cz nia 2009 r.przez nie za le¿n" fi r mê za j muj"c" siê re a li zacj" tego typu ba dañ na ryn ku. Przy do bo -rze pró by zo sta!a za sto so wa na me to da ran dom ro u te4, gwa ran tuj"ca lo so woœæ w do bo -rze go spo darstw. An kie te rzy otrzy my wa li fo r mu larz z wylo so wa ny mi uprze d nioad re sa mi. W celu do dat ko we go wzmo c nie nia lo so wo œci do bo ru re spon den tów w go -spo da r stwach wie lo oso bo wych za sto so wa no tzw. sia t kê Ki s ha5.W ra mach ba da nia prze pro wa dzo no !"cz nie 1171 wy wia dów:– 805 wœród mie sz ka ñ ców ob jê tych LPR, sta no wi"cych pró bê za sad nicz";– 295 po œród mie sz ka ñ ców !ódz kich do mów fa mi li j nych (zlo kali zo wa nych ta k ¿e naob sza rze LPR) sta no wi"cych pró bê nadre pre zen ta tywn", któ ra przy re a li za cjiwcze œ nie j szych pro je któw wska zy wa!a na ku mu la cjê pro ble mów spo!ecz nych;

324 Edy ta Ma sie rek

4  Do bór pró by ba da w czej po le gaj"cy na tym, ¿e an kie ter otrzy mu je wy bra ny ad res (punkt sta r to wy)i roz po czy na re a li za cjê ba da nia, prze pro wa dzaj"c ko le j ne wy wia dy w co n-tym mie sz ka niu, od pun ktu sta r to -we go po czy naj"c (Ÿród!o: s!ow nik ba da w czy, www.do bre ba da nia.pl).5  Pro ce du ra sto so wa na cza sa mi przez an kie te rów w tra kcie son da ¿y rea li zo wa nych w wie lo oso bo wychgo spo da r stwach do mo wych; ce lem tej pro ce du ry jest usta le nie oso by, z któr" zo sta nie prze pro wa dzo ny wy wiad. An kie ter, w tra kcie od wie dzin go spo da r stwa do mo we go, do ko nu je naj pierw spi su wszy stkich za mie sz kuj"cychje osób. Spis ten do ko ny wa ny jest wg okre œlo ne go porz"dku, ta kim kry te rium mo¿e byæ p!eæ, a na stê p nie wiekosób za mie sz kuj"cych go spo da r stwo. Spi sem ob jê te s" oso by po wy ¿ej okre œlo ne go wie ku (np. 18. roku ¿y cia),któ re kwa li fi kuj" siê do ucze st ni c twa w ba da niu. An kie ter, po sporz"dze niu li sty, nu me ru je ko le j no wszy stkiespi sa ne oso by. Na stê p nie od naj du je w spe cja l nej ta be li nu mer re spon den ta, z któ rym po wi nien prze pro wa dziæwy wiad (np. 1, 2, 3, 4 itd.). An kie ter spra w dza, przy któ rej z osób spi sa nych przed chwil" wid nie je ten w!aœ nienu mer i prze pro wa dza z ni" osta te cz nie wy wiad (Ÿród!o: s!ow nik ba da w czy, www.do bre ba da nia.pl).



– do da t ko wo 71 an kiet z oso ba mi w wie ku 12–17 lat, gdy¿ za uwa ¿o no i¿ od po wie dziudzie la ne przez do ros!ych na te same py ta nia, np. do tycz"ce spê dza nia wo l ne gocza su dzie ci s" zupe!nie ró ¿ ne od tych udzie la nych bez po œred nio przez m!od zie¿.W ba da niu wziê!o udzia! wiê cej ko biet (63%) ni¿ mê ¿ czyzn. Œre d nio re spon den cimie li po 47 lat (od chy le nie stan dar do we 17). Wy kszta!ce nie re spon den tów naj czê -œciej by!o na po zio mie œred nim lub ni ¿ szym. Naj po wszech niej wœród ba da nych wy -stê po wa!o wy kszta!ce nie za wo do we6. Wy ni ki ba dañ od nosz"ce siê do po szcze gó l nych za gad nieñ sta no wi" bar dzo cie ka -wy i cen ny ma te ria!. Przed sta wiaj" ob raz sy tu a cji spo!ecz nej, eko no mi cz nej mie sz ka -ñ ców na ob sza rze LPR oraz zwra caj" uwa gê na ich co dzien ne pro ble my.W wy ni ku prze pro wa dzo nych ba dañ na rewi tali zo wa nym ob sza rze £odzi stwier -dzo no7:– z!" sy tu a cjê eko no miczn" w go spo da r stwach do mo wych,– sto sun ko wo ni ski po ziom wy kszta!ce nia i nisk" po zy cjê za wo dow" ba da nych,– ogra ni cze nie sy tu acj" fi nan sow" szans edu ka cy j nych i form spê dza nia wo l ne gocza su w gru pie dzie ci i m!od zie ¿y,– ni ski po ziom ucze st ni c twa w ¿y ciu spo!ecz nym i kul tu ra l nym,– wy stê po wa nie pro ble mów ta kich jak prze moc do mo wa, al ko ho lizm (do ty kaj"cyrów nie¿ m!od zie¿), – z!e wa run ki mie sz ka nio we re spon den tów (mie sz ka nia wy ma gaj"ce re mon tów, nie -do sto sowa ne do po trzeb osób nie pe!no spra w nych, czê sto po zba wio ne me diów),– ni skie po czu cie bez pie cze ñ stwa.W re zu l ta cie prze pro wa dzo nych ana liz te ren ob jê ty ba da niem zi den tyfi kowa nojako ob szar do tkniê ty b"dŸ za gro ¿o ny pro ble mem spo!ecz ne go wy klu cze nia z ryn kupra cy, tzw. cy fro we go, z po wo dów mie sz ka nio wych, z przy czyn dys fun kcji ro dzini po sz cze gól nych jed no stek (al ko ho lizm i prze moc), a ta k ¿e izo la cji oraz braku in te -gra cji spo!ecz nej ba da nych mie sz ka ñ ców.Wy ni ki ba dañ po zwo li!y za ktua li zo waæ i uzu pe!niæ dia g no zê spo!eczn" na ob sza -rze LPR. By!y po mo c ne w przy goto wy wa niu i re a li za cji pro je któw rewi tali zacy j nychoraz ap li ko wa niu o œro d ki uni j ne i rz"dowe. Jako dane Ÿród!owe mog!y ta k ¿epos!u¿yæ wie lu jed no stkom i in sty tu cjom dzia!aj"cym w £odzi i re gio nie, za j mu -j"cym siê za rów no pro ble ma tyk" rewi ta li za cji, jak i roz wi"zy wa niem pro ble mówspo!ecz nych oraz wszy stkim tym, któ rzy zaan ga ¿o wa ni s" w pra ce nad stra tegi cz ny mi do ku men ta mi, pro gra ma mi oraz in wes ty cja mi. Po zy ska ny do ro bek ba da w czy móg!sta no wiæ pod sta wê two rze nia kie run ków dzia!añ w za kre sie !ódz kiej po li ty ki demo -gra fi cz nej, ro dzin nej, edu ka cy j nej, za trud nie nia, mie sz ka nio wej, po mo cy spo!ecz nejoraz prewencji i zwalczania zjawisk patologicznych. 
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6  Spo!ecz na Stra te gia Rewi ta li za cji, Ra port z ba da nia, Ba da nie wy ko na ne przez fi r mê Me dia - Tor na zle -ce nie Urzê du Mia sta £odzi, £ódŸ 2009, s. 9–13.7  Ibi dem, s. 163–165.



Opra co wy wa nie Spo!ecz nej Stra te gii Rewi ta li za cjiDo opra co wy wa nia do ku men tu Spo!ecz nej Stra te gii Rewi ta li za cji za pro szo no oso -by z ró ¿ nych œro do wisk. Za an g¿o wa no spe cja li stów, or ga ni za cje po zarz"dowe, przed -sta wi cie li ucze l ni, in sty tu cje spo!ecz ne i kul tu ra l ne oraz mie sz ka ñ ców. Pró bo wa nota k ¿e w!"czyæ w pra ce przed sta wi cie li szkó! zna j duj"cych siê na wy zna czo nym ob sza -rze, ale nie ste ty bez sku te cz nie. Kon sul tan ta mi byli spe cja li œci dzie dzin, któ re wy ma -ga!y roz wi niê cia w stra te gii. Po zwo li!o to na cie ka we dys ku sje, spo strze ¿e niai wy ko rzy sta nie do œwia d czeñ osób za j muj"cych siê w pra kty ce roz wi"zy wa niem pro -ble mów spo!ecz nych do two rze nia zapisów Spo!ecznej Strategii Rewitalizacji.Wa r to œci" do dan" pro je ktu oka za!y siê orga ni zo wa ne przez Biu ro Pro je ktu li cz nespo t ka nia i wspó l ne wy pra cowy wa nie za!o¿eñ stra te gii. Przy tej oka zji mo ¿ na by!owie le do wie dzieæ siê o dzia!al no œci ró ¿ nych or ga ni za cji spo!ecz nych i ich po mys!achna pro je kty w przysz!oœci. Dziê ki spo t ka niom bez po œred nim na stê po wa!a wy mia nakon ta któw po miê dzy ró ¿ ny mi in sty tu cja mi i orga ni za cja mi, dziê ki cze mu po ja wia!asiê mo ¿ li woœæ wspó!pra cy miê dzy nimi na wie lu p!asz czy z nach i re a li za cji wspó l nychprzed siê w ziêæ. W zwi"zku ze zg!asza ny mi przez or ga ni za cje po trze ba mi info rma cyj -ny mi w za kre sie do stê p nych œro d ków fi nan so wych na ró ¿ ne pro je kty spo!ecz ne,mimo i¿ nie by!o to ujê te w za kre sie re a li za cji pro je ktu, przy go to wa no spe cja l ne spo t -ka nie po œwiê co ne ty l ko temu te ma to wi i stwo rzo no mo ¿ li woœæ kon su l ta cji w za kre siekon kre t nych pro je któw. Spo!ecz na Stra te gia Rewi ta li za cji mia!a bo wiem za za da niein te gro waæ ró ¿ ne dzia!ania spo!ecz ne na te re nie LPR oraz wspo ma gaæ two rze nie no -wych pro je któw przez or ga ni za cje po zarz"dowe i ich ubie ga nie siê o do stê p ne œro d kifi nan so we. Do da t ko wo dziê ki try bo wi w ja kim po wsta wa! do ku ment wie le in sty tu cjizo sta!o zmo bili zo wa nych do opra co wa nia w!asnych projektów wpisuj"cych siêw za!o¿enia Spo!ecznej Strategii Rewitalizacji, które stanowi" jeden z za!"cznikówostatecznie wypracowanego dokumentu. Cele Spo"ecz nej Stra te gii Rewi ta li za cji Nad rzêd nym ce lem Pro je ktu by!a po pra wa wa run ków ¿y cia mie sz ka ñ ców £odziob jê tych LPR. Na pod sta wie zdia gno zo wa nych pro ble mów w Spo!ecz nej Stra te giiRewi ta li za cji wy typowa no na stê puj"ce cele g!ówne i szcze gó!owe8: a) Akty wi za cja ryn ku prac.– Wspa r cie przed siê bior czo œci i samo za trud nie nia.– Wspie ra nie bez ro bo t nych po przez œwia d cze nie i roz wój us!ug ryn ku pra cy. – Po pra wa zdo l no œci do za trud nie nia oraz pod no sze nia po zio mu akty w no œci za wo -do wej osób bez ro bo t nych. b) Przy go to wa nie sy ste mu dzia!añ wspo ma gaj"cych funkcjo no wa nie ro dzin z grupza gro ¿o nych wy klu cze niem spo!ecz nym.– Stwo rze nie sy ste mu po mo cy ro dzi nom, w tym oso bom nie pe!no spra w nym. – Zmo der nizo wa nie ist niej"cego sy ste mu po mo cy dzie c ku, m!od zie ¿y i ro dzi nie.– Roz wój us!ug profi lakty czno- wspie raj"cych skie ro wa nych do ro dzin dys fun kcy j nych.
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8  Kos M., Spo!ecz na Stra te gia Re wi ta li zacji, Urz"d Mia sta £odzi, £ódŸ 2009, s. 41–58. 



– Orga ni zo wa nie form edu ka cji ro dzi ców z wy ko rzy sta niem ist niej"cego sy ste muszko l ne go.– Roz sze rze nie ofe r ty po mo cy psy cho logi cz nej, so cja l nej i pra wnej dla osób uza le ¿ -nio nych, ofiar prze mo cy i ich ro dzin. – Zor gani zo wa nie po mo cy ucze st ni kom pro gra mów tera peu ty cz nych dla osób uza -le ¿ nio nych w po wro cie do ¿y cia ro dzin ne go.– Prze ciw dzia!anie utrwa la niu i prze ka zy wa niu z po ko le nia na po ko le nie zja wiskzwi"za nych z ubó stwem. – Roz wój lo ka l nej samo orga ni za cji, two rze nie wiê zów sa mo po mo cy. c) Za pe w nie nie rów nych szans roz wo ju oso bom z grup za gro ¿o nych wy klu cze niemspo!ecz nym po przez u!atwie nie im do stê pu do edu ka cji, ku l tu ry i spo r tu. – Przy go to wa nie ofe r ty edu ka cy j nej dla lu dzi do ros!ych, daj"cej mo ¿ li woœæ ucze nia siê przez ca!e ¿y cie i umo ¿ li wiaj"cej w!"cza nie do ryn ku pra cy. – Stwo rze nie i pro mo wa nie pro gra mów z za kre su zdro we go try bu ¿y cia. – Wy rów ny wa nie szans edu ka cy j nych osób za gro ¿o nych uza le ¿ nie niem, uza le ¿ -nio nych, wspó!uza le ¿ nio nych i po od by tej te ra pii uza le ¿ nieñ. – Wy rów ny wanie szans edu ka cy j nych osób do œwia d czaj"cych prze mo cy. – Wy po sa ¿e nie mie sz ka ñ ców w nie zbêd ny za kres wie dzy i umie jê t no œci do -tycz"cych za cho wa nia siê w sy tu a cjach za gro ¿eñ prze moc". – Pro wa dze nie w szko!ach dzia!añ edu ka cy j nych na rzecz to le ran cji i rów no œciszans. d) Roz wój in sty tu cjo nal ny i roz wój za so bów lu dz kich. – Stwo rze nie pod staw efe kty w nej wspó!pra cy pod mio tów dzia!aj"cych na rzecz in -te gra cji spo!ecz nej na rewi tali zo wa nym ob sza rze £odzi. – Za pe w nie nie wa run ków do efe kty w ne go fun kcjo no wa nia Ze spo!u ds. wdra ¿a niaSpo!ecz nej Stra te gii Rewi ta li za cji. – Po zy ski wa nie œro d ków fi nan so wych na re a li za cjê pro je któw w ra mach Spo!ecz nej Stra te gii Rewi ta li za cji. – Opra co wa nie i wdro ¿e nie sy ste mu zarz"dza nia Spo!eczn" Stra te gi" Rewi ta li za cjido roku 2020 opa r te go o za sa dy me to dy otwa r tej ko or dy na cji. – Ko or dy na cja dzia!añ po mo co wych na rzecz osób za gro ¿o nych wy klu cze niemspo!ecz nym i wy klu czo nych spo!ecz nie. – Roz wój i mode r ni za cja in fra stru ktu ry po mo co wej in sty tu cji za j muj"cych siêwdro ¿e niem Spo!ecz nej Stra te gii Rewi ta li za cji na rzecz osób za gro ¿o nych wy klu -cze niem spo!ecz nym i wy klu czo nych spo!ecz nie. – Stwo rze nie sta le aktu ali zo wa nej ofe r ty do kszta!ca nia za wo do we go dla osób za j -muj"cych siê œwia d cze niem po mo cy dla po szcze gó l nych grup osób za gro ¿o nychwy klu cze niem. Po wy ¿sze cele po ka zuj" na ja kich ob sza rach po win ny kon cen tro waæ siê sku te cz nie pro wa dzo ne dzia!ania spo!ecz ne. Doœæ wa ¿ nym ele men tem obok wdra ¿a nia pro je k -tów skie ro wa nych bez po œred nio do mie sz ka ñ ców jest kszta!ce nie pro fe sjo nal nej ka -dry, któ ra za j mo waæ siê bê dzie ukie run ko wa nym, efe kty w nym kre o wa niemi pro wa dze niem pro je któw spo!ecz nych na te re nach kry zy so wych.
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Sy stem zarz!dza niaW do ku men cie Spo!ecz nej Stra tegii Rewi ta li za cji reko men do wa no po wsta nie Ze -spo!u ds. wdra ¿a nia Spo!ecz nej Stra te gii Rewi ta li za cji (miê dzy wy dzia!owe go, miê -dzyse ktoro we go, inter dyscyp linar ne go), zwa ne go da lej Ze spo!em, pra cuj"cego podkie row ni c twem Pe!no mo c ni ka Prezyden ta Mia sta £odzi ds. rewi ta li za cji. Zo sta! onza pre zen towa ny na rys. 2. Pe!no mo c nik mia! ko or dy no waæ pra ce Ze spo!u i od po wia -daæ za wdra ¿a nie Spo!ecz nej Stra te gii Rewi ta li za cji. W sk!ad Ze spo!u po win ni wejœæmiê dzy in ny mi: pra co w ni cy Urzê du Mia sta £odzi i jed no stek mu pod leg!ych, przed -sta wi cie le or ga ni za cji po zarz"do wych, pla có wek oœwia to wych, in sty tu cji po mo cyspo!ecznej, organizacji kulturalnych. W ra mach Ze spo!u fun kcjo no waæ po win ny pod ze spo!y od po wia daj"ce za re a li za -cjê po szcze gó l nych jej ce lów: pod ze spó! ds. dzie ci i m!od zie ¿y, pod ze spó! ds. akty wi -za cji za wo do wej, pod ze spó! ds. po mo cy spo!ecz nej oraz pod ze spó! ds. roz wo juinsty tucjo nal ne go. Na cze le ka ¿ de go z nich po wi nien staæ ko or dy na tor. Koor dy na to -rzy pod ze spo!ów mie li kre o waæ pro je kty maj"ce na celu re a li za cjê po szcze gó l nychdzia!añ opi sa nych w Spo!ecz nej Stra te gii Rewi ta li za cji i pro wa dziæ sze rok" akcjêinfor macyj no-edu ka cyjn". Opra cowy wa li by ta k ¿e pla ny ope ra cy j ne, okre so we spra -wo z da nia z re a li za cji za dañ i wspó!pra co wa li na bie¿"co z ró ¿ ny mi in sty tu cja mii orga ni za cja mi, spe cja li sta mi za j muj"cymi siê dan" dzie dzin". G!ów nym za da niem Ze spo!u by!oby wiêc moni to ro wa nie pro je któw i dzia!añspo!ecz nych, oce na sto p nia re a li za cji Spo!ecznej Stra te gii Rewi ta li za cji oraz przy -goto wy wa nie pro je któw pi lo ta ¿o wych. Prze wi dy wa ne za da nia Ze spo!u przed sta wiaj"siê na stê puj"co9: – do ko na nie przegl"du in sty tu cji i or ga ni za cji po wsta!ych w mi nio nych la tach, pro -wadz"cych dzia!al noœæ ani ma torsk", po rad nicz", spo r tow", ku l tu raln" lub edu ka -cyjn" w celu nawi"za nia z nimi wspó!pra cy,– opra co wy wa nie dla rewi tali zowa ne go ob sza ru £odzi ró ¿ nych ty pów wzo r co wychspo!ecz nych pro gra mów, pro je któw i in stru men tów,– po moc w po wsta wa niu i dzia!aniu wyspe cjali zo wa nych po rad ni,– szko le nie i do ra dz two w za kre sie do stê p no œci œro d ków fi nan so wych dla or ga ni za -cji re a li zuj"cych cele Spo!ecz nej Stra te gii Rewi ta li za cji.– dzia!anie na rzecz wzro stu par ty cy pa cji spo!ecz nej w przed siê w ziê ciach rewi tali -zacy j nych oraz pro je ktach w ra mach Spo!ecz nej Stra te gii Rewi ta li za cji.Przyk"ado we pro je ktyW ra mach Pro je ktu Spo!ecz na Stra te gia Rewi ta li za cji cy kli cz nie od by wa!y siêspo t ka nia ro bo cze. Efe ktem tych spo t kañ oprócz wk!adu mer tyto rycz ne go ró ¿ nychosób i pod mio tów w wy pra co wa ne do ku men ty jest ta k ¿e stwo rzo na li sta kon kre t nych pro je któw sta no wi"ca je den z za!"czni ków do Spo!ecz nej Stra te gii Rewi ta li za cji.Ta be la nr 1 przed sta wia przyk!ado we ro dza je zg!oszo nych pro je któw wraz z ich po -ten cjal ny mi rea liza to ra mi. Wszy stkie za pro pono wa ne przed siê w ziê cia sta no wi" od -
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po wiedŸ na zdia gno zo wa ne wœród mie sz ka ñ ców pro ble my. Przy go to wa nie opi supro je któw by!o udan" prób" zmo bili zo wa nia or ga ni za cji do prze la nia swo ich po -mys!ów na pa pier i od po wie dze nia so bie na pod sta wo we py ta nia, któ re sta wia ne s"zwy kle be ne fi cjen tom œro d ków pu b li cz nych.Ta be la 1. Przyk!ado we pro je kty w ra mach Spo!ecz nej Stra te gii Rewi ta li za cji w £odzi
Re a li za tor pro je ktu Ro dza je pro je któwMie j ski Oœro dek Pro fi- la kty ki i Te ra pii Uza le ¿ -nieñ SZOP – Sy stem Zin te gro wa nych Od dzia!ywañ Profi la kty cz nych. 1. PIK – Pun kty Informa cyjno- Konsul tacyj ne.    2. Pro gram Wcze s nej In ter we ncji – „Za py taj Pa cjen ta”. 3. Blok za jêæ psy cholo gi cz nych „OD de fi cy tu DO ko m pe ten cji”, „ Nad zie ja – szan sana Zmia nê”. 4. Ca!odo bo we Cen trum In fo r ma cji i Wspa r cia. 5. Po rad nia Wir tu a l na.  6. Mie sz ka nia Chro nio ne.Fun da cja Cen trum PrawKo biet  1. Roz wiñ swój po ten cja! – kom p le kso we wspa r cie dla ko biet za gro ¿o nych wy klu cze -niem, bez ro bo ciem. 2. In no wa cyj ne fo r my pra cy z klien tem trud nym – do kszta!ca nie profe sjo na li stów. 3. In te gro wa nie dzia!añ ró ¿ nych NGO i in sty tu cji – prze ciw dzia!anie prze mo cy i uza -le ¿ nie niom (od ma lu sz ka do sta ru sz ka). 4. Po zy ty w ne dzia!ania akty wi zuj"ce spo!ecz noœæ lo kaln" – od bu do wa nie za ufa nia do s"sia dów/oto cze nia i wia ry w kszta!to wa nie swe go œro do wi ska. 5. Re no wa cja bu dyn ków przy wspa r ciu pro je ktu – akty wi za cja wy klu czo nych.Fun da cja EMANUEL  1. Cykl szko leñ dla ucz niów. 2. Cen trum In te gra cji Spo!ecz nej. 3. Oœro dek pra cy twó r czej. 4. Cykl szko leñ dla na uczy cie li – Na uczy ciel pra wdzi wie kom pe ten t ny.Fun da cja na rzecz Ku l tu -ry ¯ywej „Bia!e Ga w ro -ny”  1. Œwiê to M!odej Wschod niej. 2. Œwiê to Œró d mie œcia. 3. Cykl wa r szta tów twó r czych dla dzie ci i m!od zie ¿y. 4. Two rze nie ogró d ków pod wór ko wych. 5. Pro jekt z za kre su sto ry tel lin gu – zbie ra nie opo wie œci se nio rów przez m!odych, edu -ka cja re gio na l na (po zna wa nie ku l tu ry lo ka l nej).  6. Szko le nie se nio rów z za kre su no wych te ch no lo gii (ICT). 7. Or ga ni za cja im prez in te gruj"cych spo!ecz noœæ lo kaln" np. pi k ni ki, kon ce r ty, wie -czo ry opo wia da nia hi sto rii. 8. Wa r szta ty twó r czo œci i krea ty w no œci. 9. Pe da go gi ka cyr ko wa.10. Twó r cze pi sa nie.11. Ten œwiat jest te¿ dla nas! Kurs kre aty w ne go ko rzy sta nia z mo ¿ li wo œci dzi sie j szej go -spo dar ki.12. Je stem Tob" – Ty je steœ Mn". Wpro wa dze nie do wspó!dzia!ania oby wate l skie go.Sto wa rzy sze nie Gru pyAr ty sty cz nej  1. Wa r szta ty twó r cze – Rê ko dzie!o na szkle. 2. Wa r szta ty pra cy w skó rze. 3. Wa r szta ty twó r cze w si za lu i ma te ria!ach po cho dze nia na tu ral ne go. 4. Wa r szta ty z dzie dzi ny rze Ÿ by dre w nia nejSkan sen SOPP Pla ne ta -rium i Obse r wa to riumAstro no mi cz ne im. Are -go Ste rn fe l da w £odzi

 1. Orga ni zo wa nie cy fro wych po ka zów nie ba w no wym pla ne ta rium.  2. Za po zna wa nie dzie ci i m!od zie ¿y z te ch nik" pro je kcji nie ba i zain tere so wa nieastro no mi". 3. Udo stê p nie nie te le sko pu dla pro je któw orga ni zo wa nych przez szko!y. 4. Roz sze rze nie ofe r ty pro wa dzo nych kó! zain te re so wañ dla dzie ci. 5. Stwo rze nie cy klu spo t kañ w pla ne ta rium dla grup zain tere so wa nych astro no mi". 6. Or ga ni za cja spo t kañ na te mat dzia!añ wy ni kaj"cych z cha ra kte ru jed no stki dla Pa r t -ne rów pro je ktu, œci œle wspó!pra cuj"cymi na od dzie l nych za sa dach.
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Re a li za tor pro je ktu Ro dza je pro je któwBa œ nio wa Ka wia ren kaUr szu la Bin ko wska  1. Przy go to wa nie 4 pre mier te a tra l nych. 2. Za jê cia przy go to wuj"ce do pro je ktu i wa r szta ty z au to rem 3. Za jê cia ze sce no gra fem  4. Wa r szta ty akto r skie £ódz kie To wa rzy stwoRo dzin i Przy ja ció! Dzie -ci Uza le ¿ nio nych „Po -wrót z U”
Kom p le kso we dzia!ania pro fila kty cz ne w za kre sie uza le ¿ nieñ skie ro wa ne do ro dzin, pe -da go gów, wy cho wa w ców, stu den tów kie run ków spo!ecz nych i do osób za gro ¿o nychuza le ¿ nie niem. Po moc me dy cz na i tera peu ty cz na dla osób uza le ¿ nio nych, za gro ¿o nychuza le ¿ nie niem , ich ro dzin i bli skich.Ae ro klub £ódz ki  1. Zor gani zo wa nie akty w nej fo r my wy po czyn ku dla dzie ci – w szcze gó l no œci w dniuMiê dzyna rodo we go Dnia Dzie cka. 2. Mo ¿ li woœæ po zna nia pra cy z za kre su lo t ni c twa, ob co wa nie ze sprzê tem la taj"cym,mo ¿ li woœæ sko rzy sta nia z bezp!at nych prze lo tów.£ódz ki Uni we r sy tetDzie ciê cy, Poli te ch ni ka£ódzka £ódz ki Uni we r sy tet Dzie ciê cy.

Te atr Pic co lo W!od zi -mierz Wdo wiak, AnnaWdo wiak Pla no wa na na zwa – Cen trum Za jêæ Ar ty sty cz nych dla Dzie ci – „CZADD”Cen trum popo!ud nio wych za jêæ ar ty sty cz nych dla dzie ci, m!od zie ¿y, a ta k ¿e chê t nychdo ros!ych.Fun da cja Fi l mo waSE-MA-FOR  1. Przy bli ¿e nie dzie ciom i m!od zie ¿y pro ble ma ty ki fi l mo wej a w szcze gó l no œci fi l muani mo wa ne go. 2. Roz wi ja nie uz do l nieñ i zain te re so wañ, na uka twó r cze go my œle nia. 3. Zago spoda ro wa nie cza su wo l ne go. 4. Stwo rze nie al ter na ty wy dla bez produ kty w nych form spê dza nia cza su, a ta k ¿e al ko -ho lu, na rko ty ków. 5. Bu do wa nie wiê zi po miê dzy dzie æ mi i ich opie ku na mi po le gaj"cej na wspó l nej twó r -czej akty w no œci. 6. Szko le nia dla na uczy cie li.!ród!o: opra co wa nie w!asne na pod sta wie Spo!ecz nej Stra te gii Rewi ta li za cji, str. 278–295. Pod su mo wa nieWy ni ki pro je ktu zo sta!y przed sta wio ne na kon fe ren cji „Rewi ta li za cja po lu dz ku”zor gani zo wa nej w cze r w cu 2009 r. w Cen tra l nym Mu ze um W!ókien ni c twa. Nie przy -pad ko wo na mie j s ce spo t ka nia wy bra ny zo sta! w!aœ nie ten obiekt. Zrea li zo wa ny tubo wiem zo sta! pro jekt rewi ta li za cji pn. „Ku l tu ra i tra dy cja w!ókien ni czej £odzi– mode r ni za cja i zago spoda ro wa nie ko m p le ksu fa bry cz ne go Ge y e ra” wspó!fi nan so -wa ny ta k ¿e ze œro d ków Unii Eu ro pe j skiej, w ra mach któ re go roz bu do wa no bu dy nekmu ze um oraz stwo rzo no skan sen ar chi te ktu ry dre w nia nej. In wes ty cji tej to wa rzy szy!ta k ¿e pro jekt akty wi za cji bez ro bo t nych, któ rzy mo gli po uko ñ cze niu szko le nia po -ma gaæ w pra cach re mon to wych, kon ser wacy j nych i mon ta ¿o wych.Pro jekt Spo!ecz na Stra te gia Rewi ta li za cji prze pro wa dzo no zgod nie z har mo no gra -mem, roz li czo no i za mkniê to w sie r p niu 2009 r. Prze szed! on po my œl nie kon tro lêWoje wó dz kie go Urzê du Pra cy w £odzi.Przy go to wa ne w ra mach pro je ktu do ku men ty po win ny pos!u¿yæ przy jê ciu w mie -œcie uchwa!" Rady Mie j skiej Spo!ecz nej Stra te gii Rewi ta li za cji, a na stê p nie jej re a li za -cji na za sa dach w niej reko men do wa nych lub in nych przy sto so wa nych do mo ¿ li wo œci i uwa run ko wañ orga niza cy j no-fi nan so wych Urzê du Mia sta £odzi, któ ry po wi nienpe!niæ rolê ini cja to ra, koor dy na to ra dzia!añ spo!ecz nych na ob sza rze ob jê tym LPR.
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Na le ¿a!oby ta k ¿e powo!aæ opi sy wa ny wcze œ niej Ze spó! przy udzia le i wspó!pra cy or -ga ni za cji po zarz"do wych dzia!aj"cych na ob sza rze ob jê tym LPR, któ re po win ny sta -no wiæ g!ówny „mo tor” wszelkich dzia!añ i inicjatyw.Do œwia d cze nia ze bra ne pod czas spo t kañ z orga ni za cja mi po zarz"do wy mi pod czasprzy goto wy wa nia Spo!ecz nej Stra te gii Rewi ta li za cji oraz re ko men da cje w niej za wa r -te wska zuj", i¿:– na le ¿y zbu do waæ bazê da nych or ga ni za cji po zarz"do wych pro wadz"cych dzia!al -noœæ na ob sza rze LPR;– na le ¿y zbu do waæ pla t fo r mê ko mu ni ka cji i do œwia d czeñ oraz wspó!pra cy po miê -dzy orga ni za cja mi po zarz"do wy mi re a li zuj"cych pro je kty w ra mach Spo!ecz nejStra te gii Rewi ta li za cji;– ko nie cz nym jest stwo rze nie dla or ga ni za cji po zarz"do wych pra kty cz ne go sy ste mu wspa r cia w za kre sie po zy ski wa nia do stê p nych fun du szy, przy goto wy wa nia wnio -sków apli ka cy j nych na dofi nan so wa nie pro je któw spo!ecz nych i póŸ nie j sze go roz -li cza nia i zarz"dza nia nimi;– na le ¿y kszta!ciæ od po wied ni" ka drê, któ ra pro fe sjo nal nie pro wa dzi!aby kom p le k -so we, zin te gro wa ne pro ce sy spo!ecz ne;– na le ¿y wy szu ki waæ wœród mie sz ka ñ ców li de rów lo ka l nych i edu ko waæ ich w za -kre sie pro ce sów rewi ta li za cji;– na le ¿y two rzyæ nowe za wo dy na po trze by rewi ta li za cji (me na ger rewi ta li za cji,stre e twor ker).W li pcu 2010 r. powo!ano10 w Urzê dzie Mia sta £odzi Ze spó! ds. opra co wa nia spo -so bu wdro ¿e nia Spo!ecz nej Stra te gii Rewi ta li za cji, któ re mu prze wod ni czy! Pe!no mo -c nik ds. rewi ta li za cji. Wi ce prze wod nicz"cym Ze spo!u by! wi ce pre zy dent re so r to wyodpo wie dzia l ny za spra wy ku l tu ry, oœwia ty i spo r tu, na to miast cz!on ka mi Dy re kto -rzy na stê puj"cych jed no stek: Biu ra ds. In wes ty cji (LPR), Wy dzia!u Spraw Spo!ecz -nych (wspó!pra ca z orga ni za cja mi spo!ecz ny mi), Wy dzia!u Edu ka cji, Wy dzia!uKu l tu ry, Biu ra Roz wo ju Przed sie bior czo œci i Obs!ugi In wes to ra, Wy dzia!u Spo r tu,Biu ra ds. Pro mo cji Za trud nie nia, Wy dzia!u Zdro wia Pub li cz ne go, Biu ra Par t ne r stwa i Fun du szy, Mie j skie go Oœro d ka Pro fi la kty ki i Te ra pii Uza le ¿ nieñ. Do prac Ze spo!uza pro szo no ta k ¿e kon su l tan tów Spo!ecz nej Stra te gii Rewi ta li za cji i jed no cze œ niedo ra d ców Pre zy den ta Mia sta Pani" prof. dr hab. W. Warzy wodê - Kru szyñsk" – Dy rek -tora In sty tu tu So cjo lo gii Uni wer sy te tu £ódz kie go oraz prof. dr. hab. T. Mar kow - skie go – Kie ro w ni ka Ka te dry Zarz"dza nia Mia stem i Re gio nem Uni wer sy te tu £ódz -kie go. Ce lem pra cy Ze spo!u by!o opra co wa nie pro je ktu uchwa!y w spra wie przy jê ciaSpo!ecz nej Stra te gii Rewi ta li za cji w £odzi wraz z usz cze gó!owie niem sy ste mu jejwdra ¿a nia i zarz"dza nia.Nie ste ty na stê puj"ce zmia ny po li ty cz ne i orga niza cy j ne spo wo do wa!y, i¿ te mat ten nie zo sta! w pra kty ce wdro ¿o ny, mimo, i¿ by! bar dzo do brze przy go to wa ny. Za pi sySpo!ecz nej Stra te gii Rewi ta li za cji w du ¿ej mie rze wy ko rzy sta no jed nak przy two rze -niu „Stra te gii roz wi"zy wa nia pro ble mów spo!ecz nych w mie œcie £odzi na lata

332 Edy ta Ma sie rek

10  Zarz"dze nie Nr 4564/V/10 Pre zy den ta Mia sta £odzi z dnia 15 li pca 2010 r. w spra wie powo!ania Ze -spo!u ds. opra co wa nia spo so bu wdra ¿a nia Spo!ecz nej Stra te gii Rewi ta li za cji.



2011–2015”. Nie to jed nak by!o za mie rze niem ini cja to rów i rea li za to rów pro je ktu,któ rzy wy ra Ÿ nie chcie li wes przeæ dzia!ania rewi tali zacy j ne o efektywne projektyspo!eczne odpowiadaj"ce potrzebom mieszkañców.Mimo i¿ nie nast"pi!o wdro ¿e nie sa mej Spo!ecz nej Stra te gii Rewi ta li za cji w £odzito pro jekt mo¿e sta no wiæ in spi ra cjê dla in nych miast, gdy¿ ma cha ra kter uni wer sa l nyi jego za!o¿e nia oraz spo sób re a li za cji mog" byæ z po wo dze niem wy ko rzy sta ne w!aœci -wie dla ka¿dego obszaru kryzysowego.Sum ma ryLodz Design Social Revitalization Strategy as an inspirationto other governmentsThe aim of this pu b li ca tion is to pre sent the uni ve r sal cha ra c ter of the Com mu ni ty Revi ta li sa tion Stra te gy pro ject be ing im p le men ted in £ódŸ co - fi nan ced un der theEu ro pe an So cial Fund wi t hin Hu man Ca pi tal Ope ra tio nal Pro gram me. It de scri besall sta ges of the pro ject ma na ge ment. It pre sents the fin dings of the re port on re se arch con du c ted on re si dents, which helps to dia g no se ac cu ra te ly the so cial pro blemsari sing on the area of £ódŸ revi ta li sa tion pro gram me and to de ci de, who sho uld bepro vi ded with the aid. It po ints to the me t hod of wor king out the do cu ment of theCom mu ni ty Revi ta li sa tion Stra te gy ba sed on the abo ve men tio ned re port. Fur t he r ly,it pre sents its as su m p tions, aims, tasks, and exe m p la ry pro jects re a dy forimp le men ta tion. In the do cu ment the re are also to be fo und re com men da tionsconcerning the shaping of appropriate assistance instruments, and the sources offinancing social initiatives.The pa per also draws at ten tion to the con stra ints acco m pa ny ing the Com mu ni tyRevi ta li sa tion Stra te gy, in clu ding orga ni sa tio nal, fi nan cial, in sti tu tio nal andpo li ti cal ones, as well as the ad ded va lue cre a ted wi t hin the pro ject. Thus, it canbe co me a use ful exa m p le for con du c ting scien ti fic re se arch, and also in spi re andsup port the imp le men ta tion of ex ten si ve revi ta li sa tion pro gram mes in tro du ced inPo lish ci ties, in which social issues are usually approached rather superficially.Keywords: community revitalization strategy, revitalization, social project.Bibliografia [1] Cze pczy ñ ski M. (red.), Prze strze nie miast postso cjali sty cz nych. Stu dia spo"ecz nychprze mian prze strze ni zur bani zo wa nej. Bo gu cki Wyd. Na uko we, Gdañ sk- Po z nañ2006. [2] Dej M., Zbo ro wski A., Oce na sto p nia za awan so wa nia zja wisk de gra da cji spo"ecz nej(pa to lo gie spo"ecz ne, wy klu cze nie spo"ecz ne i ubó stwo), pro ce sy po la ry za cji i se gre -ga cji, se g men ta cja ryn ku pra cy w mia stach Pol ski, [w:] red. Zbo ro wski A.,Demo gra fi cz ne i spo"ecz ne uwa run ko wa nia rewi ta li za cji miast w Pol sce, In sty tut Roz -wo ju Miast, t. 5, Kra ków 2009.
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 [3] Fr"ckie wicz L. (red.), Wy klu cze nie spo"ecz ne i fo r my jego "ago dze nia, [w:] Wy klu cze -nie. Rewi ta li za cja. Spó j noœæ spo"ecz na, Wo je wó dz two Œl!skie, Sto wa rzy sze nie Fo rum Rewi ta li za cji, Kato wice- War sza wa 2004. [4] Kos M., Spo"ecz na Stra te gia Rewi ta li za cji, Urz"d Mia sta £odzi, £ódŸ 2009. [5] Ko wa l ska E., Pro gram rewi ta li za cji w £odzi, [w:] red. Mu zio!-Wêc!awo wicz A.,Przyk"ady rewi ta li za cji miast. In sty tut Roz wo ju Miast, t. 11, Kra ków 2010. [6] No wo ról K., Ucze st ni c two pu b li cz ne i kon su l ta cje spo"ecz ne w Lo ka l nych Pro gra machRewi ta li za cji, [w:] Zarz"dza nie pu b li cz ne, Ze szy ty na uko we In sty tu tu Spraw Pu b li cz -nych Uni wer sy te tu Ja giel loñ skie go, Nr 1/2005. Wy daw ni c two Uni wer sy te tuJa giel loñ skie go.  [7] Pod rê cz nik pro ce dur wdra ¿a nia Zin te gro wane go Pro gra mu Ope racy j ne go Roz wo juRe gio nal ne go, Mi ni ste r stwo Roz wo ju Re gio nal ne go, Wa r sza wa 2006. [8] Ska l ski K., Szan se i za gro ¿e nia pro gra mów rewi ta li za cji, [w:] red. Fr"ckie wicz L., Wy -klu cze nie. Rewi ta li za cja. Spó j noœæ spo"ecz na, Wo je wó dz two Œl"skie, Sto wa rzy sze nieFo rum Rewi ta li za cji, Kato wice- War sza wa 2004.  [9] To sza T., Rewi ta li zo waæ lu dzi, nie ka mie nie, [w:] Fr"ckie wicz L., Wy klu cze nie. Rewi ta li -za cja. Spó j noœæ spo"ecz na, Wo je wó dz two Œl"skie, Sto wa rzy sze nia Fo rumRewi ta li za cji, Kato wice- War sza wa 2004.[10] Warzy woda- Kruszy ñ ska W. (red.), ¯yæ i pra co waæ w en kla wach bie dy (Kli ma ty "ódz -kie). In sty tut So cjo lo gii Uni wer sy te tu £ódz kie go, £ódŸ 1998. [11] Warzy woda- Kruszy ñ ska W. (kier. ba dañ), Fo r my ubó stwa i za gro ¿eñ spo"ecz nychoraz ich prze strzen ne roz mie sz cze nie w £odzi. In sty tut So cjo lo gii Uni wer sy te tu £ódz -kie go, PBZ nr 018 08, 1996–1999.Akty pra w ne[12] Uchwa!a Nr XXXIV/568/04 Rady Mie j skiej w £odzi z dnia 14 li pca 2004 r. w spra wieprzy jê cia „Upro sz czo ne go lo ka l ne go pro gra mu rewi ta li za cji wy bra nych te re nów œród -mie j skich oraz po fa bry cz nych £odzi na lata 2004–2013” wraz z póŸniejszymizmianami.[13] Zarz"dze nie Nr 4564/V/10 Pre zy den ta Mia sta £odzi z dnia 15 li pca 2010 r. w spra wiepowo!ania Ze spo!u ds. opra co wa nia spo so bu wdra ¿a nia Spo!ecz nej Stra te giiRewitalizacji. Zród"a in ter ne to we[14] www.do bre ba da nia.pl[15] www.po znan.pl[16] www.uml.lodz.pl
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Be a ta J. Ga w ry sze wskaKin ga Zino wiec- Cie p lik

Miejsce partnerstwa miast w programachrewitalizacji terenów rekreacyjnych
Zwi!zek Miast Pol skich w ra mach pro je ktu „Bu do wa nie ko m pe ten cji do wspó"- pra cy miê dzy sa morz!do wej i miê dzyse kto ro wej jako na rzê dzi roz wo ju lo ka l ne go i re -gio nal ne go”, wspie ra" par t ne r stwa jed no stek sa morz!du tery to rial ne go w opra co wy -wa niu wnio sków apli ka cy j nych do pro gra mu gran to we go Mi ni ste r stwa Roz wo juRe gio nal ne go (ze œro d ków MF EOG). Za kres zak"ada ne go gran tu mia" obe j mo waæprzy go to wa nie do ku men ta cji pla ni sty cz nej i pro je kto wej zago spoda ro wa nia wy bra -nych przez mia sta te re nów re krea cy j nych, na sta wio nych na li k wi da cjê ziden tyfi ko -wa nych pro ble mów spo"ecz nych i krajo bra zo wych, to jest stwo rze nie ob sza rufun kcjo nal ne go, w opa r ciu o wa r to œci krajo bra zo we. Oka za"o siê, ¿e w ra mach ocze ki -wa ne go wspa r cia ze stro ny ZMP, par t ne r stwa ocze ki wa"y kon su l ta cji ar chi te ktakrajo bra zu – eks per ta ds. rewi ta li za cji zie le ni mie j skiej. Au to rki w 2012 r. mia"y oka -zjê prze pro wa dze nia tego ro dza ju kon su l ta cji. Ni nie j szy tekst opra co wa ny zo sta" napod sta wie sporz!dzo ne go przez nie ra po r tu dla ZMP1.Ce lem opra co wa nia jest uka za nie mo ¿ li wo œci two rze nia ob sza ru fun kcjo nal ne gow par t ne r stwie miast, w opa r ciu o ist niej!ce, wspó l ne wa r to œci krajo bra zo we i spo -"ecz ne oraz me cha ni z my de mo kra cji ucze st nicz!cej. Ko le j nym ce lem jest wska za niemo ¿ li wych pro ble mów i ba rier, któ re mog! po ja wiæ siê w two rze niu ta kich ob sza rów.Pod staw! stru ktu ry te kstu jest al go rytm po stê po wa nia w pro ce du rach pro gra mo -wa nia ob sza ru fun kcjo nal ne go i sporz!dza niu pro je ktu krajo bra zu, sta no wi!cegopod sta wê re a li za cyjn!. Al go rytm ten, zna ny ar chi te ktom krajo bra zu2, roz po czy naj!cy siê od iden ty fi ka cji wa r to œci i koñcz!cy na sfo r mu"owa niu opie raj!cych siê na nichwy ty cz nych pro pa go wa ny jest rów nie¿ przez Cha r les'a Lan dry'ego3. Mówi on o bu do -wa niu miast kre a ty w nych w opa r ciu o zi denty fiko wa ne pro ble my, kon tekst daj!cypod sta wê roz po czê cia pro ce sów kre a cji w prze strze ni, powi!za nia we wnê trz ne i ze w -nê trz ne obie któw bêd!cych czê œcia mi pro je ktu, jak rów nie¿ kom p le kso woœæ i spó j -noœæ dzia"añ oraz czy te l na dla u¿yt ko w ni ków iden ty fi ka cja ob sza ru. Lan dry
1  Zino wiec- Cie p lik K., Ga w ry sze wska B.J., 2012: Ra port z kon su l ta cji mode r ni za cji sy ste mu zie le nimie j skiej w mia stach par t ne r skich – D!bro wa Gó r ni cza, So s no wiec, Bê dzin, S"aw ków, Sie wierz, Psa ry.2  Ga w ry sze wska B.J., Ar chi te ktu ra par tycy pacy j na w kszta"to wa niu sy ste mów teryto rialno- krajo brazo -wych, [w:] Kli m ko R.J. (red.), Re stru ktury za cja i pro je kto wa nie sy ste mów teryto rialno- krajo brazo wych, Pro -ble my eko lo gii krajo bra zu, tom XV, S!upsk 2006, s. 288–300.3  Lan dry Ch., The Cre a ti ve City: a to o l kit for ur ban in no va tors, Ear t h s can, Lon don 2000.



wska zu je ta k ¿e na ko nie cz noœæ zmia ny pro ce dur (od pa ra dyg ma tu eks per ckie gow kie run ku de mo kra cji ucze st nicz!cej)4.Co z tym krajo bra zem? – Iden ty fi ka cja pro ble mu

Sa morz!do wcy z miast sta r tuj!cych jako pa r t ne rzy do kon ku r su o grant ze œro d -ków MF EOG mie li œwia do moœæ bra ku wy sta r czaj!cej wie dzy i ko m pe ten cji od no œ -nie rewi ta li za cji sze ro ko ro zu mia nych ob sza rów z to wa rzysz!cymi te re na mi zie le ni,zw"asz cza przy tak du ¿ej ró¿ no rod no œci z jak! przysz"o siê temu par t ne r stwu zmie -rzyæ. W opi sy wa nym przyk"ad zie wspó"pra ca zawi!za"a siê po miê dzy 6 jed no stka miadmi ni stra cyjny mi:– D!brow! Gó r nicz! – gmin! miejsk! – pe"ni!c! tu rolê li de ra (124 tys. mie sz ka ñ -ców),– So s no w cem – gmin! miejsk! – (ponad 214 tys. mie sz ka ñ ców),– Bê dzi nem – gmin! miejsk! – (ponad 59 tys. mie sz ka ñ ców),– Psa ra mi – gmin! wiejsk! – (ponad 11 tys. mie sz ka ñ ców),– Sie wie rzem – gmin! mie j sko - wiejsk! – (ponad 5 tys. mie sz ka ñ ców),– S"aw ko wem – gmin! miejsk! – (ponad 7 tys. mie sz ka ñ ców).
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Ryc. 1. Ob szar par t ne r skich miast i gmin (K. Zino wiec- Cie p lik na pod sta wie Go o gle Maps)

4  Ibi dem.



Z jed nej stro ny w par t ne r stwie ucze st nicz! du¿e jed no stki, jak D!bro wa Gó r ni czaczy So s no wiec, z dru giej zaœ ma"e mia sta (Sie wierz i S"aw ków) oraz jed na gmi na wie j -ska – Psa ry.Pro ble mem oka za"y siê ba rie ry pro cedu ra l ne unie mo ¿ li wiaj!ce wspó l ne zarz!dza -nie wspó l ny mi wa r to œcia mi krajo bra zu. Niedo inwes to wa ne te re ny zie le ni nie tworz!w oczach mie sz ka ñ ca i tu ry sty spó j ne go sy ste mu, ze wzglê du na brak czy te l nej jegoiden ty fi ka cji w prze strze ni aglo me ra cji.3xK, czy li kre a ty w ny kon tekst krajo bra zo wyWa r to œci przy rod ni cze sta no wi! pod sta wê bu do wa nia ko le j nych wa r to œci, ra zemtworz!c krajo braz ku l tu ro wy5. S! jed nym z „ka pi ta"ów” wy mie nia nych przez te o re ty -ków two rze nia prze mys"ów kre a ty w nych w epo ce po stin du stral nej6. Wspó l nym mia -no w ni kiem "!cz!cym wy ¿ej wy mie nio ne, tworz!ce przysz"y ob szar fun kcjo na l nyte re ny s!:– bez po œred nie s!sie dz two;– de kla ro wa na chêæ wspó"pra cy wy ni kaj!ca ze wspó l nych in te re sów w ska li ponad -jed no stko wej (ponad ob szar jed nej jed no stki admi ni stra cyj nej);– obe cnoœæ rzek – Prze mszy, Cza r nej Prze mszy i Bry ni cy, któ rych do li ny i te re ny do nich przy le gaj!ce tworz! ci!gi przy rod ni cze, o do da t ko wym po ten cja le re krea cy j -nym i spo"ecz nym;– za so by przy rod ni cze, re kre acy j ne i ku l tu ro we te re nów zie le ni, tworz!cych krajo -braz do lin rzek.Ka ¿ da z gmin dys po no wa"a war to œcio wy mi te re na mi, sta no wi!cym dobr! pod sta -wê roz po czê cia pro ce su kre a cji w ob sza rze funkcjonalnym: – Sie wierz – b"onia za mko we wraz z Za mkiem, – S"aw ków – te re ny rekrea cyjno- spor to we nad rzek! Bia"! Przemsz!,– Da bro wa Gó r ni cza – park Zie lo na,– Bê dzin – par ki Ma"pi Gaj i Brzo zów ka,– So s no wiec – park mie j ski z Eg zo ta rium,– Psa ry – park w Osie d lu Cze r wo ny Ka mieñ w Gó rze Sie wie r skiej.Nie ste ty pa r t ne rom bra ko wa"o kon kre t nych ko m pe ten cji – bez wspó"udzia"ukon su l tan tów – ar chi te któw krajo bra zu, trud no by"o im cho æ by oce niæ i osta te cz niewy braæ, któ re osta te cz nie obie kty za kwa lifi ko waæ do pro gra mu – brak by"o wi do cz ne -go ele men tu sca laj!cego – idei "!cz!cej po szcze gó l ne te re ny.Na wstê pie pra ca eks per tów po le ga"a na iden ty fi ka cji wa r to œci przy rod ni czych, hi -sto ry cz nych (w za kre sie stru ktu ry zie le ni) i spo"ecz nych wy bra nych przez jed no stkite re nów. Oka za"o siê, ¿e ob jê te ba da nia mi ob sza ry maj! ogro m ny po ten cja" nie ty l ko
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5  Por. Kró li ko wski J.T., Wa r to œci ku l tu ro we krajo bra zu przy rod ni cze go, [w:] Ochro na krajo bra zu przy -rod ni cze go i kul tu ro we go, a roz wój cywi liza cy j ny, Biu le tyn Fo rum De ba ty Pu b li cz nej, nr 3, kwie cieñ 2011 r.wyd. Kan ce la ria Pre zy den ta RP, Fo rum de ba ty Pu b li cz nej, 2011, s. 26–29.6  Bo lek J., Wspó"cze s ne kon ce pcje roz wo ju miast po prze mys"owych. Wy ty cz ne pro gra mo we idei mia stakre aty w ne go dla Ra do mia, Pra ca ma gi ste r ska na kie run ku Go spo dar ka Prze strzen na, Szko!a G!ówna Go spo -da r stwa Wie j skie go w Wa r sza wie, 2013, s. 36.



przy rod ni czy, ale ta k ¿e re kre acy j ny, edu ka cy j ny, spo"ecz ny i w ko ñ cu tu ry sty cz ny.Nie któ re z wy mie nio nych ob sza rów ob jê te zo sta"y ju¿ wstê p ny mi pro je kta mi mode r -ni za cji – gmi na Sie wierz w re jo nie b"oñ za mko wych (wokó" Za mku Bi sku pów Kra -ko wskich) zle ci"a m.in. opra co wa nie do ku men ta cji prze wi duj!cej bu do wê na sy puwi do ko we go, ta k ¿e jako ele men tu ochro ny prze ciwpo wo dzio wej, pro jekt zbio r ni kawod ne go uzu pe"niaj!cego ko m p leks re kre acy j ny oraz du¿y obiekt ga stro nomi cz nyprzy wje Ÿ dzie na te ren przy Za mku. Na to miast w par ku Zie lo na mia sto D!bro waGó r ni cza zre a li zo wa"o wspó l nie z mia stem Bê dzin oraz gmi na mi Sie wierz i S"aw ków(ze œro d ków RPO WSL 2007–2013) Cen trum Spo r tów Le t nich i Wod nychPOGORIA (po wsta"e na te re nie da w ne go ba se nu od kry te go z 1934 r.) – od da ne dou¿y t ku w 2011 r. Po wsta"a in fra stru ktu ra sporto wo-re kreacy j na: bo i ska do pi"ki sia t -ko wej, ska te park, œcian ka wspi na cz ko wa, gril lo wi sko, przy stañ ka ja ko wa przy Cza r -nej Prze mszy oraz bar dzo wa ¿ ny obiekt z pun ktu wi dze nia fun kcjo no wa niasy ste mo we go – œcie ¿ ka "!cz!ca Park Zie lo na z pla¿! przy zbio r ni ku Po go ria III,bêd!ca czê œci! szla ku po pro wa dzo nego przez wszy stkie mia sta par t ne r skie. Na to -miast sam Park Zie lo na (o po wie rz ch ni 67 ha) – jako naj wiê kszy po wie rzch nio wo ba -da ny obiekt – sta no wi wa ¿ ne og ni wo sy ste mu te re nów zie le ni i re kre a cji w ska lica"ego Re gio nu, wraz z baz! re kre a cyjn! zbio r ni ków Po go ria7. Na ob sza rze par kuzna j duj! siê zbio ro wi ska le œ ne: gr!dy oraz "êgi, a ta k ¿e zbio ro wi ska nie le œ ne: "!ki wi l -go t ne oraz zio"oro œla. Te ren pod wzglê dem przy rod ni czym jest bar dzo wa r to œcio wy,wy stê puj! tu ro œli ny i zwie rzê ta ob jê te œcis"! ochron!, jak i ga tun ki rza d kie i chara k -tery sty cz ne re gio na l nie. Czêœæ cen traln! par ku cha ra kte ry zuj! oka za"e dêby. Zgod nie z wy ty cz ny mi prof. An drze ja Czy lo ka8 w par ku wy zna czo no stre fê U¿y t ku Eko logi cz -ne go i po pro wa dzo no w nim œcie ¿ kê dy da ktyczn!. Ze wzglê du na du¿! po wie rz ch niê,ale ta k ¿e na wy so kie wa r to œci przy rod ni cze, ty l ko czêœæ par ku utrzy my wa na jest jakopark mie j ski z ko szo ny mi tra w ni ka mi, ra ba ta mi oz do b ny mi w czê œci cen tra l nej przyfon tan nach oraz z pro gra mem re krea cy j nym jak pla ce za baw. Przez park ma lo w ni czowije siê kana" wod ny (od no ga rze ki Cza r nej Prze mszy), za si laj!cy staw par ko wyz dwo ma wy spa mi. Ca"oœæ two rzy uk"ad o wy so kich wartoœciach krajobrazowych.So s no wiec – to niew!tpli wie rów no rzêd ny pa r t ner D!bro wy z atra kcyjn! ofert!par ku mie j skie go (Park Kre so wy) z Eg zo ta rium, któ re sta no wi je dy ny w regio nieobiekt edu ka cy j ny w za kre sie eg zo ty cz nej fa u ny i flo ry. Od da ny do u¿y t ku 22 li pca1956 r. w nie zmie nio nej fo r mie fun kcjo nu je do dziœ. Przez osta t nie bli sko 60 lat, nieby" on grun to w nie prze budo wy wa ny ani mode rni zo wa ny. Obe c nie jego stan te ch ni -cz ny, po wie rz ch nie wy sta wien ni cze oraz ist niej!ce za ple cze nie spe"niaj! pod sta wo -wych stan dar dów tego ro dza ju pla ców ki: zwie rzê ta s"abo eks po no wa ne lub nie maku te mu wa run ków, ro œli ny nie mieszcz!ce siê w pa l mia r ni itp. Obiekt jest za ma"y,zni sz czo ny, nie po zwa la na od po wied ni! eks po zy cjê po sia da nej fa u ny i flo ry, z ca"ko -wi tym bra kiem za ple cza na roz wój pla ców ki. Eg zo ta rium w 1964 r. zo sta"o przy jê te
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7  Tu¿ obok par ku Zie lo na i po!"czo na z nim szla kiem ro we ro wym, zna j du je siê od da na do u¿y t ku pla ¿amie j ska z molo, za ple czem re krea cy j nym i sa ni ta r nym Po go ria III.8  Park ma opra co wan" Szcze gó!ow" wa lo ry za cjê przy rod nicz" au to r stwa prof. dr. hab. An drze ja Czy lo -ka (2006).



do miê dzyna rodo we go re je stru pla có wek akwa ry sty cz nych przez „Uni ve r si tyof Ha waii, Wa i ki ki A!ua rium Ho no lu lu, Ha waii, USA”. Ta pre sti ¿o wa przy na le ¿ -noœæ po zwa la na kon ta kty miê dzy naro do we, ale w obe cnej fo r mie bu dyn ku nie magdzie ich re a li zo waæ.Lo ka li za cja obie ktu w czê œci wej œcio wej par ku mie j skie go przy le gaj!cego do rze kiBry ni cy umo ¿ li wia roz bu do wê pro gra mu rekrea cyjno-e dukacyj ne go wokó" i poza sa -mym bu dyn kiem.
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Ryc. 2. Ele men ty ob sza ru fun kcjo nal ne go: a – Za mek w Sie wie rzu, b – S!aw ków – te re ny nad Bia!"Przemsz", c – D"bro wa Gó r ni cza – park Zie lo na, d – Bê dzin – oko li ce Brzo zów ki, e – So s no wiec– Park Mie j ski, f – Góra sie wie r ska w gmi nie Psa ry (wi dok na te re ny osie d la Cze r wo ny Ka mieñ)(fot. K. Zino wiec- Cie p lik, B.J. Ga w ry sze wska)



Inny przyk"ad wa r to œci krajo bra zo wych sta no wi Góra Sie wie r ska w Psa rach– wspnia"y punkt wi do ko wy, któ ry mo¿e przy czy niæ siê do utwo rze nia zwo r ni ka dlaca"ego sy ste mu te re nów re krea cy j nych w oko li cy. Pla no wa na w tym mie j s cu wie ¿awi do ko wa, to do sko na"y spo sób po ka za nia krajo bra zu ca"ego Zag"êbia i jego ró ¿ no -rod nych œcie ¿ek te ma ty cz nych, któ re mo¿e przejœæ, przep"yn!æ lub prze je chaæ ro we -rem za rów no mie sz ka niec re gio nu jak i tu ry sta z zewn!trz.Na uwa gê zas"uguj! ta k ¿e en kla wy przy rod ni cze Bê dzi na, jak park Ma"pi Gajz doj rza"ym i wa r to œcio wym drze wo sta nem oraz park Brzo zów ka – cen ny otwa r ty te -ren o cha ra kte rze na tu ra l nie za ra staj!cej nad rze cz nej "!ki, bêd!cy al te r na tyw! dlastan dar do we go zago spoda ro wa nia par ko we go. Tu taj rów nie¿, po do b nie jak w przy -pa d ku Psar, wa lo rem s! roz ci!gaj!ce siê wi do ki w kie run ku Góry œw. Do ro ty oraz Za -mek w Bê dzi nie (sie dzi ba Mu ze um Zag"êbia).Ta k ¿e naj mnie j szy wœród pa r t ne rów – S"aw ków ma do za ofe ro wa nia te re nysporto wo-re kreacy j ne (Mie j skie go Klu bu Spo r to we go w S"aw ko wie), po"o¿o ne w po -bli ¿u uro kli wej pod wzglê dem krajo bra zo wym do li ny Bia"ej Prze mszy – bra ku je ty l -ko za ple cza biu ro we go dla klu bu oraz sanitar no-szat niar skie go dla spo r to w ców. Na te cele mo ¿ na by"oby za ad op to waæ opu sz czo ny i niewykoñczony budynek mieszkalnyzlokalizowany tu¿ obok.Z prze pro wa dzo nej przez au to rki iden ty fi ka cji wa r to œci wy"oni" siê zwa r ty, zró¿ ni -co wa ny, cen ny pod wzglê dem za so bów przy rod ni czych, re krea cy j nych, jak i ku l tu ro -wych i oczy wi œcie krajo bra zo wych, sy stem te re nów zie le ni, któ rych "!cznikiem sta"siê uk"ad wodny rzek: – Bry ni cy – przep"ywaj!cej przez So s no wiec,– Bia"ej Prze mszy – przep"ywaj!cej przez S"aw ków,– Cza r nej Prze mszy – przep"ywaj!cej przez Sie wierz, D!bro wê Gó r nicz! oraz Bê -dzin z dop"ywem/kana"em maj!cym swój pocz!tek w Psa rach.Wy mie nio ne rze ki tworz! po"!czo ny ko ry tarz, co bu du je szkie let pro pono wa ne goprzez au to rki Par ku Li nea r ne go Do li ny Prze mszy i Bry ni cy po zwa laj!cy na wy ko rzy -sta nie za so bów przy rod ni czych gmin par t ne r skich do ce lów spo"ecz nych, edu ka cy j -nych i re krea cy j nych. Me ga park li ne a r ny.Pro gram ochro ny, wspo ma ga nia i popu la ry za cji wa r to œcikrajo bra zu kul tu ro we goZa pro pono wa no utwo rze nie wspó l ne go sy ste mu obie któw re krea cy j nych, œcie ¿ekprzy rod ni czych, kultu roz na w czych, edu ka cy j nych, roz sze rze nie ofe r ty o sy ste my in -ter akty w ne9. Po mys" wy ko rzy stu je ist niej!cy po ten cja" te re nów pu b li cz nych, któ remog! staæ siê na rzê dziem zwiê ksza nia spó j no œci re gio na l nej, tym cza sem na tê chwi lêule gaj! po stê puj!cej de gra da cji. 
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9  Na przyk!ad in fo r ma cji na za sa dzie „gry w mia sto” ro zu mia nej jako wspó l na za ba wa mie sz ka ñ ców(jak rów nie¿ tu ry stów), wy ko rzy stuj"cych sy ste my ko mu ni ka cji GSM/In ter net (np. wy ko rzy stuj"ce kodykwa dra to we qu ick re spon se), (przyp. aut.).



Su ge ro wa nym roz wi!za niem jest utwo rze nie Par ku Li nea r ne go Do li ny Prze mszyi Bry ni cy w ska li re gio na l nej Zag"êbia D!bro wskie go. Obiekt taki, bêd!c roz leg"ym,ró ¿ no rod nym i do stê p ny przez ca"! dobê bê dzie spe"nia" wy ma ga nia tworz!cej siêobe c nie w mia stach kla sy kre a ty w nej10. In te graln! czê œci! pro je ktu musi byæ roz bu -do wa ist niej!cej sie ci tras i œcie ¿ek ro we ro wych w ra mach roz wo ju akty w nych formtu ry sty ki i re kre a cji na te re nie gmin Sie wierz, S"aw ków, D!bro wa Gó r ni cza, Bê dzin,So s no wiec i Psa ry. Pro po no wa ny Park Li ne a r ny Do li ny Prze mszy i Bry ni cy opa r tyna osi kom pozy cy j nej rzek: Cza r nej i Bia"ej Prze mszy oraz Bry ni cy, prze wi dy wa nyjest jako sze ro ko ro zu mia ny sy stem re kre acy j ny, któ ry prze ni kaæ siê bê dzie z in ny misy ste ma mi aglo me ra cji tworz!c szersz! sieæ powi!zañ fun kcjo na l nych, przy rod ni -czych, spo"ecz nych i ku l tu ro wych. Ko mu ni ka cjê wewn!trz Par ku i jego spó j noœæte ry to rialn! za pe w ni szlak ka ja ko wy oraz sy stem œcie ¿ek pie szych i szla ków ro we ro -wych wraz z nie zbêdn! in fra stru ktur!. Dla przy go to wa nia ca"ej in wes ty cji po ja wia siê po trze ba opra co wa nia pro je kto we -go no wej ka te go rii – pro je ktu krajo bra zu. W za"o¿e niu po wi nien on obe j mo waæ iden -ty fi ka cjê:– wa r to œci (krajo bra zo wych, ku l tu ro wych, spo"ecz nych, re krea cy j nych), – wnêtrz krajo bra zo wych, mo r fo lo gii krajo bra zu, – wy stê puj!cych do mi nant krajo bra zo wych i ku l tu ro wych.Pro jekt taki po wi nien ta k ¿e jed noz na cz nie de fi nio waæ prze wi dy wa ne fun kcje posz -cze gó l nych obie któw oraz okre œlaæ dok"ad nie ich za kres pro gra mo wy, stwa rzaj!c jed -no cze œ nie pod sta wê pro ce sów kre a ty w nych, to zna czy sta no wi!c wspa r cie dla kre a-ty w ne go roz wo ju spo"eczno -eko nomi czne go wspól not lo ka l nych, czy li efe kty w nej,zgod nej z za sad! zrów nowa ¿o ne go roz wo ju, rewi ta li za cji re gio nu Zag"êbia. Ri chard Flo ri da okre œla kre a ty w noœæ jako ce chê w"aœciw! wszy stkim lu dziom11,mie sz ka ñ com, a prze cie¿ to po ko le nia mie sz ka ñ ców stwo rzy"y krajo braz ku l tu ro wy.Na le ¿y wiêc zi den tyfi ko waæ wa r to œci ku l tu ro we miejsc, na po trze by utwo rze nia œcie -¿ek te ma ty cz nych i opra co waæ mapê atra kcji tu ry sty cz nych, u"o¿o nych w ró ¿ ne œcie ¿ -ki edu ka cy j ne12. Wa r to te¿ wy ko rzy staæ ist niej!cy, wy ko na ny przez mie sz ka ñ cagmi ny Psa ry, pana in ¿y nie ra Pio tra Ro œci sze wskie go, plan prze bie gu szla ków ro we ro -wych na te re nie gmi ny Psa ry, po sze rzo ny na te ren ca"ego par t ne r stwa w pro je kto wa -nym ob sza rze fun kcjo na l nym. Jako ele ment "!cz!cy ob szar fun kcjo na l ny, w pro je kcie krajo bra zu, na le ¿y opra co -waæ spójn! dla wszy stkich miast i gmin tworz!cych par t ne r stwo, kon ce pcjê szla kówpie szych oraz szla ków i œcie ¿ek ro we ro wych z przy stan ka mi13 oraz szla ków ka ja ko -wych z przy sta niami i po mo sta mi. Œcie ¿ ki i szla ki maj! po"!czyæ ob sza ry fun kcjo na l -ne, wchodz!ce w sk"ad Par ku Li nea r ne go Do li ny Prze mszy i Bry ni cy, ale bêd! ta k ¿emia"y cha ra kter otwa r ty, tak, aby mo ¿ na by"o do da waæ nowe obie kty, bêd!ce nie ty l -
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10  Jung B., Czy Pol ska mo¿e byæ kra jem dla kre a ty w nych lu dzi?, ZNAK 6/2011,  2011, nr 673.11  Flo ri da R., Na ro dzi ny kla sy kre a ty w nej oraz jej wp"yw na prze ob ra ¿e nia w cha ra kte rze pra cy, wy po -czyn ku, spo"ecze ñ stwa i ¿y cia co dzien ne go, Na ro do we Cen trum Ku l tu ry, Wa r sza wa 2010, s. 51.12  Np. przy rod ni cza, par ki za by t ko we, hi sto ry cz na, sport, Kie pu ra, sta ry prze mys! etc. (przyp. aut.).13  Szlak ro we ro wy to taki, któ ry wy ko rzy stu je ist niej"ce ci"gi komu nika cy j ne, tam gdzie bu do wa œcie ¿ kijest nie mo ¿ li wa lub nie op!aca l na (przyp. aut.).



ko te re na mi zie le ni pu b li cz nej, ale na przyk"ad ogro da mi wspól no to wy mi (ogro dydzia"kowe, pod wór ko we, szko l ne, za by t ki, mie j s ca hi sto ry cz nie cen ne, re a li za cjear ty sty cz ne, ogro dy tym cza so we etc.). Za le ca na jest otwa r toœæ sy ste mu na nowe obiek -ty, do da wa ne przez sa mych mie sz ka ñ ców, oraz zbudowa nie z in ter akty wne go pa ne luinfo rma cyj ne go, któ ry mo gli by sami wzbo ga caæ (do daj!c in fo r ma cje o obie ktach, po -do b nie jak in fo r ma cje o skry t kach w ge o ca chin gu). Sy stem po wi nien siê w"!czyæw ist niej!cy ju¿ pro jekt te re nów re krea cy j nych, któ re go se r cem s! zbio r ni ki wod nePo go ria. Bar dzo isto t nym pro ble mem w przy go to wa niu do ku men ta cji ta kiej in wes ty cjiw ska li nie ty l ko mia sta, ale i ca"ego par t ne r stwa sta je siê ja koœæ za ma wia nej do ku -men ta cji, bo wiem je dy nie cena jako kwan ty fi ka tor wy bo ru pro je ktan ta i jego pro je k -tu nie daje ¿ad nej gwa ran cji do brej ja ko œci a wrêcz j! eli mi nu je. W przy pa d kuwa ¿ nych obie któw niedo pusz cza l nym sta je siê sto so wa nie je dy nie kry te rium cenyprzy wy bo rze wy ko na w cy zle ce nia. Naj ni ¿ sza cena ni g dy nie gwa ran tu je do brej ja ko -œci. Dla te go te¿ jed nym z pro po no wa nych przez autorki rozwi!zañ jest drogakonkursowa, a nie przetargowa, dla wa¿niejszych obiektów. W tym celu jed no stki ad mi ni stra cji tery to ria l nej po win ny nawi!zaæ kon takt z lo -ka l ny mi od dzia"ami sto wa rzy szeñ za wo do wych: SARP (Sto wa rzy sze nie Ar chi te któw Pol skich), SPAK (Sto wa rzy sze nie Pol skich Ar chi te któw Krajo bra zu), SAK (Sto wa -rzy sze nie Ar chi te ktu ra Krajo bra zu) ce lem wspó"pra cy przy or ga ni za cji kon ku r sówpro je kto wych. Pod sta wo wym do ku men tem wi!¿!cym dla kon ku r sów s! tzw. wa run -ki kon ku r so we, któ re okre œlaj! za kres i cele kon ku r su, de fi niuj! ucze st ni ków (wa run -ki we ry fi ka cji ucze st ni ków), a ta k ¿e bar dzo dok"ad nie okre œlaj! za da nie pro je kto we(prze wi dy wa ny, pro gram, za kres tery to ria l ny, wsze l kie ana li zy bêd!ce w po sia da niuza ma wiaj!cego). Wa run ki kon ku r so we musz! jed noz na cz nie przed sta wiaæ kry te riaoce ny prac z"o¿o nych przez ucze st ni ków kon ku r su, a ta k ¿e przed sta wiaæ za kres prze -wi dy wa nych na gród i wy ró ¿ nieñ. Bar dzo dok"adne i szcze gó"owe spre cy zo wa nie za -da nia kon kur so we go jest isto t ne z pun ktu wi dze nia efe ktu w po sta ci pro je ktukon kur so we go, któ ry w za"o¿e niu, ma spe"niaæ ocze ki wa nia in wes to ra. W wa run kach tych mo ¿ na ta k ¿e okre œliæ prze wi dy wa ny bu d¿et dla pla no wa nej in wes ty cji (w za kre -sie do ku men ta cji budow lano- wykona w czej, jak i sa mej re a li za cji – bu do wy obie ktu),a aspekt eko no mi cz ny wpi saæ w jed ne z wie lu kry te riów oce ny prac kon ku r so wych. Niew!tpli wie dro ga kon ku r so wa mo¿e wyd"u¿yæ sam pro ces bu do w la ny14, ale wy -ni kiem jest zna cz nie wiê ksze pra wdopo dobie ñ stwo uzy ska nia wy ¿szej ja ko œci pracpro je kto wych, a co za tym idzie i wy ¿szej ja ko œci przestrzeni publicznych.
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14  Dro ga wy!ania nia wy ko na w cy w dro dze kon ku r su jest na rzê dziem bar dzo nie lu bia nym przez jed no stki sa morz"du tery to rial ne go z ki l ku po wo dów: wyd!u¿e nie sa me go pro ce su proje ktowo- budow lane go, brakprzy go to wa nia i zna jo mo œci pro ce dur admi ni stra cyj nych w tym wzglê dzie, ko nie cz noœæ powo!ywa nia juryz!o¿o ne go ze spe cja li stów i eks per tów, co wi"¿e siê do dat ko wy mi ko szta mi, zmnie j sze nie mo ¿ li wo œci in ge -ren cji w do ku men ta cjê pro je ktow" po za twier dze niu kon ce pcji (przyp. aut.).



Od pa ra dyg ma tu eks per ckie go do de mo kra cji ucze st nicz!cejWy zwa niem w ska li re gio na l nej w pro je kcie Par ku Li nea r ne go Do li ny Prze mszyi Bry ni cy jest zarz!dza nie za pe w niaj!ce spó j noœæ iden ty fi ka cyjn! i ja ko œciow!. Dla te -go w ra mach pro je ktu krajo bra zu tego typu, na le ¿y opra co waæ sy stem stan dar dówpro je kto wa nia, bu do wy i fun kcjo no wa nia obie któw (ob sza rów fun kcjo na l nych),tworz!cych czê œci sk"ado we sy ste mu me ga par ku li nea r ne go. Ko nie cz na bê dzie rów -nie¿ sta le dzia"aj!ca rada pro je ktu, w sy tu a cji ró ¿ nych go spo da rzy i tytu"ów w"as no œcite re nów. Po win na ona sk"adaæ siê z przedstawicieli w"adz lokalnych, organizacjipozarz!dowych i pozosta"ych interesariuszy. Do ku men ta cja pro je ktu krajo bra zo we go Par ku Li nea r ne go Do li ny Prze mszyi Bry ni cy po win na sk"adaæ siê z na stê puj!cych opracowañ: – kon ce p cja mar ke tin go wa; – opis ob sza rów fun kcjo na l nych i spo sób ich powi!za nia; – spó j ny gra fi cz nie sy stem iden ty fi ka cji prze strzen nej; – pro ce du ry i spo so by li k wi da cji ba rier wy ni kaj!cych z w"as no œci grun tów (np. œcie¿ -ka prze bie ga przez las pa ñ stwo wy, dro gê po wia tow!, te ren mie j ski etc.); – pro jekt sy ste mu zarz!dza nia w po sta ci pa kie tu stan dar dów fun kcjo no wa nia; – cz!stko we opra co wa nia do tycz!ce po szcze gó l nych ob sza rów fun kcjo na l nych.Obie kta mi wy bra ny mi jako ob sza ry fun kcjo na l ne Par ku Li nea r ne go Do li ny Przem -szy i Bry ni cy s!:– te ren przy Za mku w Sie wie rzu, – te re ny rekrea cyjno- spor to we nad rzek! Bia"! Przemsz! w S"aw ko wie (bu dy nekdla MKS),– park mie j ski z Eg zo ta rium w So s no w cu, – par ki Ma"pi Gaj i Brzo zów ka w Bê dzi nie oraz – park Zie lo na w D!bro wie Gó r ni czej. Zwo r ni kiem sy ste mu w oczach tu ry stów oraz mie sz ka ñ ców wy po czy waj!cychakty w nie itp. bê dzie wie ¿a wi do ko wa w par ku w Gó rze Sie wie r skiej w gminie Psary. Po zo sta"e obie kty, wska za ne przez mia sta jako od gry waj!ce istotn! rolê w sy ste mie te re nów zie le ni po win ny sta no wiæ za ple cze przy rod ni cze sy ste mu, a na po zio miespo"ecz nym pe"niæ fun kcje par ków osie d lo wych oraz dzie l ni co wych, prze zna czo nych g"ów nie dla mie sz ka ñ ców.Obie kty to wa rzysz!ce i uzu pe"niaj!ce Li ne a r ny park do li ny Prze mszy i BrynicyTe re ny zie le ni:! Park Ha r ce r ski (So s no wiec) to obe c nie te ren zie le ni urz!dzo nej, po"o¿o ny nadrzek! Czarn! Przemsz!, gdzie 20 lat temu by"o mia ste cz ko ru chu dro go we go. Obec -nie jest to mie j s ce spa ce rów z ra bat! by li now! w czê œci cen tra l nej, lu Ÿ nym doj -rza"ym drze wo sta nem (g"ów nie li po wym) i z nie wie l kim pla cem za baw. Ze spó"Szko"y Spe cja l nej przy spo so bie nia do Pra cy (po"o¿o ny w s!sie dztwie) po sia da cie -ka wy pro jekt ide o wy zago spoda ro wa nia par ku jako ogro du poli senso rycz ne goi prze strze ni inte gra cy j nej dla wy cho wan ków szko"y i mie sz ka ñ ców po bli skie go
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osie d la. Jest to bar dzo in te re suj!ca pro po zy cja, bo wiem w Pol sce w za sa dzie nie ma tego typu obie któw (Ogród do œwia d czeñ im. Sta nis"awa Lema w Kra ko wie czypark Od kry w ców przy cen trum Ko pe r ni ka w Wa r sza wie maj! cha ra kter obie któwo za siê gu glo ba l nym). W przy pa d ku pro po zy cji par ku poli senso rycz ne go mamydo czy nie nia z pro po zycj! lo kaln!, skie ro wan! do lo ka l nej spo"ecz no œci przywspó"udzia le osób nie pe"no spra w nych, co czy ni ten po mys" je sz cze wa ¿ nie j szym,ze wzglê du na wa lor inte gra cy j ny.! Park Roz ków ka (Bê dzin) to ma lo w ni czy te ren po wsta"y w wy ni ku reku l ty wa cjipia ska r ni (park po wsta" w 1936 r.). Bie g nie przez nie go szlak œw. Ja ku ba do San tia -go de Co m po stel la. Po"o¿o ny nad dop"ywem Bry ni cy, wpi su je siê czê œcio wow pro jekt mega par ku li nea r ne go, cho cia¿ jego od da le nie od g"ów ne go szla ku par -ko we go pre de sty nu je go ra czej do by cia par kiem lo ka l nym, prze zna czo nym bar -dziej dla mie sz ka ñ ców, ni¿ dla sze ro kie go od bio r cy. Na te re nie z doj rza"ymdrze wo sta nem, po kry waj!cym wiê kszoœæ ob sza ru nie pro wa dzi siê obe c nie go spo -dar ki par ko wej ani le œ nej. Na le ¿y roz wa ¿yæ prze kwali fiko wa nie tego te re nu na lasmie j ski, ewen tu a l nie ze spó" przyrod niczo- krajo brazo wy, pe"ni!cy fun kcjê le œ ne go par ku mie j skie go, po wy ko na niu wa lo ry za cji przy rod ni czej (fa u ny i flo ry), po nie -wa¿ znajduj! siê tam stanowiska cennych ro œlin, np. storczyka kruszczykab"otnego oraz innych chronionych gatunków roœlin oraz siedliska pta ków. Ist niej!cy oœro dek ja z dy kon nej z re sta u racj! na le ¿y za cho waæ, jako cen trum in fra -stru ktu ry tu ry sty cz nej, a po osta te cz nym ziden tyfi ko wa niu wa r to œci hi sto ry cz -nych (by" tam kr!g ta ne cz ny, mie j s ce do za ¿y wa nia k!pie li s"one cz nych, wie ¿aspa do chro no wa, basen etc.) zdecydowaæ o programie par ku. Na te re nie zna j du je siê za ro œ niê ty zbio r nik wod ny, su ge ruj!cy zna cz ny spa dek po -zio mu lu stra wody grun to wej. Su ge ru je siê pró bê jego od two rze nia. Mo ¿ na spró -bo waæ ta k ¿e za si laæ go z za le wa nej szto l ni. Pro po nu je siê rów nie¿ utrzy ma niepar ku w e ksten sy w nym zago spoda ro wa niu na pod sta wo we fun kcje re kre acy j ne(spa ce ry, pi k ni ki), w oparciu o istniej!cy drzewostan (las mieszany i "êg topolowy).! Góra œw. Do ro ty (Bê dzin) – na szla ku œw. Ja ku ba, ma lo w ni czy i mo ¿ li wy dow"!cze nia w sieæ prze strze ni pu b li cz nych, tworz!cych mega park li ne a r ny. Przykon ty nu a cji obe cnej po li ty ki od le sia nia góry su ge ru je siê zbu do wa nie pun ktu wi -do ko we go (lub ki l ku).! No wo pro je kto wa ny park mie j ski nad Przemsz! w Sie wie rzu to te ren le œ ny, o du -¿ych wa lo rach krajo bra zo wych. Ist niej!ca kon ce p cja pro gra mo wo prze strzen nazak"ada plac za baw, park li no wy i œcie ¿ kê spra w no œciow! dla ró ¿ nych grup wie ko -wych. Pro po nu je siê zwró ce nie uwa gi na bli skoœæ do li ny rze ki, któ ra sta no wi na tu -raln! gra ni cê te re nu opra co wa nia. Na le ¿y po pro wa dziæ œcie ¿ ki spa ce ro we wzd"u¿rze ki, okre œliæ lo ka li za cjê g"ów ne go wej œcia do par ku z pun ktem ga stro nomi cz -nym, par kin ga mi i to a le ta mi i wzglê dem nie go sku piaj!c zain wes to wa nie, tak, abypro gram skie ro wa ny do sze r sze go od bio r cy (np. park li no wy) zna laz" siê bli skowej œcia i par kin gu, zaœ pro gram prze zna czo ny dla co dzien nych u¿yt ko w ni ków(œcie ¿ ka spra w no œcio wa, ale j ki spa ce ro we) w g"êbi, od stro ny osie d li. Na le ¿y rów -nie¿ zago spo da ro waæ mie j s ce uj œcia po to ku Jor dan do Prze mszy.
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! Park przy za mku bi sku pów kra ko wskich w S"aw ko wie obe c nie fun kcjo nu je jakopark mie j ski wyko rzy sty wa ny na oko licz no œcio we im pre zy mie j skie, któ re od by -waj! siê w okre sie wio sen no- let nim, czê sto w powi!za niu z otwie ra nym na ten czas te re nem wokó" ruin za mku. Te ren mo ¿ na po dzie liæ na dwie czê œci: czêœæurz!dzon! z dro ga mi z ko stki be to no wej z "aw ka mi i oœwie t le niem, oraz te ren nie -urz!dzo ny – po zo sta"oœæ dawnych fortyfikacji z dojrza"ym drzewostanem.Obie kty ku ba tu ro we:! Ce men to w nia (Bê dzin) – w zwi!zku z nik"ymi mo¿ li wo œcia mi ura to wa nia obie k -tu, su ge ru je siê opra co wa nie jego szcze gó"owej do ku men ta cji w po sta ci wir tu a l nejtra sy zwie dza nia (do po bra nia na ta b let lub sma r t fo na).! Wa l co w nia – obie kty za by t ko we (S"aw ków) – to ze spó" bu dyn ków nad kana"emprze mys"owym Wa l co w ni (ju¿ nie fun kcjo nuj!cym) sk"adaj!cy siê z 3 bu dynków:bu dy nek hali g"ów nej – opu sto sza"y, oraz dwóch sy me try cz nych bu dyn ków miesz -ka l nych sta no wi!cych mie sz ka nia ko mu na l ne. Bu dyn ki sta no wi! tkan kê za by t kow! i s! wpi sa ne do re je stru za by t ków w zwi!zkuz tym wszy stkie dzia"ania z nimi zwi!zane musz! pod le gaæ opi nio wa niu oraz li cz -nym uz god nie niom z lo ka l ny mi s"u¿ ba mi konse rwato r ski mi zgod nie z obo wi!zu -j!cym pra wem. Wy ma gaj! bez wzglêd nej rewa lo ry za cji i rewi ta li za cji z uw z glêd-nie niem pod sta wo wych po trzeb ich mie sz ka ñ ców w za kre sie: wy go dy mie sz ka nia(ka na li za cja, do pro wa dze nie wody, cen tra l ne ogrze wa nie, ocie p le nie itp.), a ta k -¿e naj bli ¿ sze go oto cze nia, jego pro gra mu rekrea cyjno- wypo czynko wego, po"o¿o ne s! w ma lo w ni czej oko li cy, wœród sta ro drze wu je sio no we go nad kana"em wod nym,z któ re go mie sz ka ñ cy ko rzy staj! bu duj!c pro wizo ry cz ne sta no wi ska wêd ka r skie.Rów nie¿ bu dy nek hali g"ów nej po pra cach rewa lory zacy j nych po wi nien zna leŸænow! fun kcjê naj le piej zwi!zan! z po trze ba mi mie sz ka ñ ców tej czê œci mia sta (saleedu ka cy j ne, powi!zane z nie opo dal po"o¿o nym do mem ku l tu ry itp.)Ucze st ni c two spo"ecz ne w opa r ciu o po ten cja" te re nów zie le niNa ka ¿ dym eta pie in wes ty cji w pu b li cz nych te re nach zie le ni mie j skiej na le ¿y bez -wzglêd nie pa miê taæ o ucze st ni c twie spo"ecz nym, na wet je œli in wes ty cja nie bê dzieczê œci! lo ka l ne go programu rewitalizacji. Na par ty cy pa cjê spo"eczn! po win ny sk"adaæ siê m.in.: – ucze st ni c two wspól not lo ka l nych, jak i or ga ni za cji, sto wa rzy szeñ oraz szkó" w bu -do wa niu pro gra mów edukacyj no-rozryw kowo-kul tural nych dla po szcze gó l nychobie któw;– de le go wa nie w"adzy w po sta ci od da wa nia tych obie któw na okre œlo ny czas w or ga -ni za cjê tym pod mio tom; umo ¿ li wie nie cze r pa nia ko rzy œci maj!tko wych rów nie¿(z od stê p nym dla mia sta)15.
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15  Por. Ga w ry sze wska B.J., Ucze st ni c two spo"ecz ne w go spo daro wa niu prze strze ni! gmi ny, [w:] Kró li ko -wski J.T., Ro t hi mel B., Ju œ kie wicz K., (red.), Ku l tu ra prze strze ni gmi ny. Wyd. SGGW, Wa r sza wa 2010,s. 165–171.



Ka ¿ da z in wes ty cji bu duj!cych ob sza ry fun kcjo na l ne Par ku Li nea r ne go Do li nyPrze mszy i Bry ni cy po win na uw z glêd niaæ ucze st ni c two spo"eczne na kolejnychetapach:– iden ty fi ka cji wa r to œci prze strze ni i po trzeb mie sz ka ñ ców, od wie dzaj!cych (tu ry s -tów) i in nych inte re sa riu szy; – pro je kto wa nia i pla no wa nia in wes ty cji; – bu do wy, urz!dza nia i in nych form re a li za cji in wes ty cji; – fun kcjo no wa nia i re a li za cji. Na ka ¿ dym z tych eta pów na le ¿y za pla no waæ dzia"ania maj!ce na celu:1) info r mo wa nie o ko le j nych eta pach in wes ty cji – mo ¿ na to ro biæ te ch nik! pla ka to -wa nia, rozk"ada nych do skrzy nek po czto wych bro szur i ulo tek, prze ka zy wa nia in -fo r ma cji ust nie przez wo lon ta riu szy, in fo r ma cji na stro nach in ter ne to wych,lo ka l nych pro gra mach te le wi zji ka b lo wej, lo ka l nych rozg"oœ niach ra dio wych etc.Na le ¿y przy tym pa miê taæ, ¿e to ko mu ni kuj!cy jest odpo wie dzia l ny za efekt – je œlijed no dzia"anie info rma cy j ne oka ¿e siê nie sku te cz ne, na le ¿y je po no wiæ zmie -niaj!c te ch ni kê. 2) kon sul to wa nie dzia"añ, wy bo ru wy po sa ¿e nia, pro gra mów i ko m po zy cji prze strze -ni par ków – na spo t ka niach i de ba tach pu b li cz nych, fo rach in ter ne to wych, wy wia -dach pro wa dzo nych ust nie przez wo lon ta riu szy oraz na fo r mu la rzach roz sy"anych do mie sz ka ñ ców; 3) umo ¿ li wie nie mie sz ka ñ com ucze st ni c twa – od da wa nie te re nu mie sz ka ñ com podtym cza so we zago spoda ro wa nie ogro do we, orga ni zo wa nie wspó l nych wy cie czekz „od kry wa niem” wa r to œci i cie ka wo stek, wa r szta tów pro je kto wych, fe sty nów z sa -dze niem drzew i krze wów, fe sty nów i wy da rzeñ ar ty sty cz nych w mie j s cu pro wa -dze nia „zie lo nej” in wes ty cji etc.Pod su mo wa nieWy ni ki prze pro wa dzo nych ob se r wa cji po ka zuj! du¿y roz dŸwiêk po miê dzywspó"czesn! wiedz!, a pro ce du ra mi re a li za cji „zie lo nych” in wes ty cji w prze strze -niach pu b li cz nych. Roz wi!za niem tego pro ble mu mo¿e siê oka zaæ bli ¿ sza ni¿ do ty ch -czas i ci!g"a (w od ró ¿ nie niu od tym cza so wo œci kon su l ta cji) wspó"pra ca spe cja li stów– eks per tów z urzê da mi sa morz!dów tery to ria l nych na za sa dach B&R oraz zmia nastan dar dów prze strzen nych i pro ce dur wdra ¿a nia, zgod nie z regu"ami de mo kra cjiucze st nicz!cej.Nie zbêd ne bê dzie tu rów nie¿ wspa r cie dla pro akty w nych pro ce sów kszta"to wa niasiê ogro dów w prze strze niach wspól not lo ka l nych16.
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16  Por. My sz ka St"pór I., Ga w ry sze wska B.J., Lo gi cz nie i sym bo li cz nie. O pro je kto wa niu pro aktyw nymw Bo le stra szy cach, [w:] Ga w ry sze wska B.J., Wlaz!o- Ma li no wska K., (red.), Ogród za Ok nem Ogród ko bie ty.Wyd. Sztu ka ogro du. Sztu ka krajo bra zu 1 [5] 2013, s. 113–119.



Po dej œcie ta kie wy ma ga zmia ny roli pro je ktan ta, z czy sto eks per ckiej na do radcz!i zmia ny jed no ra zo wych dzia"añ po le gaj!cych na sporz!dze niu ana liz i do ku men ta cji, w kie run ku czu wa nia nad ci!gle trwaj!cym, na tu ra l nym pro ce sem17. Pod staw! rewi ta li za cji po win ny staæ siê nowe ko m pe ten cje mie sz ka ñ ców, urzêd -ni ków i eks per tów, w za kre sie ani mo wa nia pro ce sów kre a ty w nych i ich wspa r cia pro -cedu ral ne go, zaœ te re ny zie le ni maj! byæ na rzê dziem wyko rzy sty wa nym przezwspól no ty lo ka l ne, jako pod sta wa i mie j s ce ich dzia"añ. Noam Cho m sky mówio „two rze niu wy so ce zor gani zowa ne go spo"ecze ñ stwa w od nie sie niu do ró ¿ nych struk -tur (mie j s ce pra cy, spo"ecz noœæ lo ka l na i wie le in nych form do bro wol ne go sto wa rzy -sza nia siê), kon tro lo wa nych przez ucze st ni ków”18. Ko m pe ten cje ta kie wy ma gaj!oczy wi œcie spo"ecz nej odpo wie dzial no œci mie sz ka ñ ców i bi z ne su, w opa r ciu o wspól -n! iden ty fi ka cjê z krajo bra zem i œwia do moœæ jego wa r to œci. W prze ciw nym wy pa d kunie skoor dyno wa ne z ce la mi spo"ecz ny mi dzia"ania in wes tycy j ne mog! pro wa dziæ je -dy nie do gen try fi ka cji cen nych krajo bra zo wo ob sza rów.Sum ma ryPlace twinning in the revitalization programs recreational areasThe au t hors in 2012. held con su l ta tions with lo cal com mu ni ties, as ex perts for therevi ta li za tion of lan d s ca pe, on be half of the As so cia tion of Po lish Ci ties in the pro ject“Bu i l ding ca pa ci ty for in ter -mu nici pal co o pe ra tion and in ter -sec to ral as a tool forlo cal and re gio nal de ve lo p ment.” The ob se r ved re sults show a la r ge gap be twe enmo dern kno w le d ge and revi ta li za tion pro ce du res of the gre e ne ry. The so lu tion tothis pro blem co uld be fo und in the cre a tion of fun c tio nal are as in the new pa ra digmof par tici pa to ry de mo c ra cy, such as de scri bed pro ject pro po si tion of Mega li ne ar park of ri vers val le ys Prze msza and Bry ni ca. This pro po si tion re qu i re con ti nu o us andclo ser than ever co o pe ra tion of spe cia lists – ex perts in the of fi ces of lo cal go ve r n ments on the ba sis of B&R and mo di fi ca tion of spa tial stan dards and pro ce du res for theimp le men ta tion in an eme r ging cre a ti ve class.Keywords: revi ta li za tion, cre a ti ve class, par ti ci pa ting de mo c ra cy, ex pe rien ceeco no my, fun c tio nal area, li ne ar park, Zag"êbie, D!bro wa Gó r ni cza, So s no wiec,Bê dzin, Psary, S"awków, Sie wierz.Bi b lio gra fia [1] Bo lek J., Wspó"cze s ne kon ce pcje roz wo ju miast po prze mys"owych. Wy ty cz ne pro gra -mo we idei mia sta kre aty w ne go dla Ra do mia. Pra ca ma gi ste r ska na kie run kuGo spo dar ka Prze strzen na. SGGW, Wa r sza wa 2013.
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17  Por. Ga w ry sze wska B.J., Ogród jako mie j s ce w krajo bra zie za mie szki wa nym. Wyd. Wieœ Ju tra, Wa r -sza wa 2013, s. 108–109.18  Roz mo wa No a ma Cho m skie go z Ke vi nem Do ylem, za mie sz czo na na stro nach In ter ne to wej Bi b lio te kiWol no œcio wej, http://ana rchizm.net.pl/fi lo zo fia/o-anarchizmie -marksizmie-i -nadzieji-na- przysz losc.



 [2] Flo ri da R., Na ro dzi ny kla sy kre a ty w nej oraz jej wp"yw na prze ob ra ¿e nia w cha ra kte rzepra cy, wy po czyn ku, spo"ecze ñ stwa i ¿y cia co dzien ne go. Na ro do we Cen trum Ku l tu ry,Wa r sza wa 2010. [3] Ga w ry sze wska B.J., Ar chi te ktu ra par tycy pacy j na w kszta"to wa niu sy ste mów teryto -rialno- krajo brazo wych, [w:] Kli m ko R.J. (red.), Re stru ktury za cja i pro je kto wa niesy ste mów teryto rialno- krajo brazo wych, Pro ble my eko lo gii krajo bra zu, t. XV, S!upsk2006. [4] Ga w ry sze wska B.J., Ucze st ni c two spo"ecz ne w go spo daro wa niu prze strze ni! gmi ny,[w:] Kró li ko wski J.T., Ro t hi mel B., Ju œ kie wicz K., (red.), Ku l tu ra prze strze ni gmi ny. Wyd. SGGW, Wa r sza wa 2010. [5] Ga w ry sze wska B.J., Ogród jako mie j s ce w krajo bra zie za mie szki wa nym. Wyd. WieœJu tra, Wa r sza wa 2013. [6] My sz ka St"pór I., Ga w ry sze wska B.J., Lo gi cz nie i sym bo li cz nie. O pro je kto wa niu pro -akty w nym w Bo le stra szy cach, [w:] Ga w ry sze wska B.J., Wlaz!o- Ma li no wska K., (red.),Ogród za Ok nem Ogród ko bie ty. Wyd. Sztu ka ogro du. Sztu ka krajo bra zu1 [5] 2013. [7] Jung B., Czy Pol ska mo¿e byæ kra jem dla kre a ty w nych lu dzi? ZNAK 6/2011, nr 673,2011. [8] Kró li ko wski J.T., Wa r to œci ku l tu ro we krajo bra zu przy rod ni cze go, [w:] Ochro na krajo -bra zu przy rod ni cze go i kul tu ro we go, a roz wój cywi liza cy j ny, Biu le tyn Fo rum De ba tyPu b li cz nej, nr 3, kwie cieñ 2011 r. Wyd. Kan ce la ria Pre zy den ta RP, Fo rum de ba ty Pu -bli cz nej. s. 26–29. [9] Lan dry Ch. (2000), The Cre a ti ve City: a to o l kit for ur ban in no va tors, Lon don, Ear t h s -can. Wyd. Pol skie: Na ro do we Cen trum Na uki, Kra ków 2013.[10] Zino wiec- Cie p lik K., Ga w ry sze wska B.J., Ra port z kon su l ta cji mode r ni za cji sy ste muzie le ni mie j skiej w mia stach par t ne r skich – D!bro wa Gó r ni cza, So s no wiec, Bê dzin,S"aw ków, Sie wierz, Psa ry 2012.
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Rola par ków tech nolo gi cz nych w kszta!to wa niuprze strze ni
G!ówn" przy czyn" kry zy su sta rych okrê gów prze mys!owych s" prze kszta!ce niaw sa mym prze my œle, któ ry ule ga obe c nie za sad ni czym prze ob ra ¿e niom pod wp!ywemno wych te ch no lo gii. Zmie nia siê spo sób wy twa rza nia, co od dzia!uje na spo so by i do bór mie j s ca lo ka li za cji dzia!al no œci wy twó r czej. Wsze l kie zmia ny w ob rê bie te ch nik wy ko -na nia i pro du kcji od cza sów pie r wszej re wo lu cji te ch ni cz nej, po przez epo kê me cha ni za -cji i auto ma ty za cji, wi"za!y siê ze zmia na mi kry te riów kszta!to wa nia prze strze niarchi tekto ni cz nej zak!adu prze mys!owe go1. Zmia ny do ty czy!y za rów no kry te riów lo -ka li za cji na ob sza rze za bu do wa nym, jak i este ty ki i wy mo gów so cja l nych kszta!to wa niamie j s ca pra cy. Powi"za nie po stê pu tech ni cz ne go i pro du kcji z nauk" (in fo r ma tyk"i wy so ko roz wi niê ty mi tech no lo gia mi) wy pra co wa!o obe c nie zapo trze bo wa nie na now" or ga ni za cjê prze strze ni pra cy. Od po wie dzi" na sto p nio we zmia ny te ch nik wy twa rza niai or ga ni za cji pra cy s" ko le j ne ge ne ra cje par ków tech nolo gi cz nych i na uko wych. S" oneno wy mi fo r ma mi roz wi"zañ zak!adów pro du kcy j nych i ich prze strze ni archi tekto ni cz -nej, sta le mody fiko wa ny mi ze wzglê du na wzra staj"ce po trze by no wych te ch no lo giii zmie niaj"ce siê ce chy i po trze by pra cy lu dz kiej. Sta no wi" efekt prze j œcia z eta pu pro -du kcji ma so wej (me cha ni za cji i auto ma ty za cji pro du kcji) na da l szy sto pieñ roz wo ju,opie raj"cy siê na ko nie cz no œci œcis!ej wspó!pra cy pro du kcji z dzia!ania mi w dzie dzi nieba dañ na uko wych i no wych wy na la z ków, zwi"za nych z te ch ni ka mi info rma tycz ny mii wy so ko roz wi niê ty mi tech no lo gia mi.Maj"c na uwa dze ogól no œwia to we zmia ny w spo so bie fun kcjo no wa nia nowo cze s -ne go prze mys!u, ce lem pra cy jest wy ka za nie, i¿ par ki tech nolo gi cz ne i na uko we bêd"mia!y co raz wiê ksze zna cze nie i udzia! w two rze niu wspó!cze s nej ar chi te ktu ry prze -mys!owej. Par ki sta no wi" ela styczn" fo r mê or ga ni za cji mie j s ca pra cy i mog" sta no wiæ prze strzenn" od po wiedŸ na zapo trze bo wa nie ró ¿ ni"cych siê skal" i form" te ch no lo -giczn" dzia!añ inwestycyjnych w przemyœle.Po czy nio na przez au to ra ob se r wa cja wspó!cze s nych re a li za cji, po zwo li!a na sfo r mu -!owa nie na stê puj"cej tezy: Par ki nauko wo-te chnolo gicz ne wy two rzy!y nowe mo ¿ li wo œciw dzie dzi nie lo ka li za cji i kszta!to wa nia wspó!cze s nej ar chi te ktu ry prze mys!owej. Nawszy stkich eta pach roz wo ju par ki nauko wo-te chnolo gicz ne by!y od po wie dzi" na kie run -ki po stê pu i no wo cze s ne ten den cje œro do wi sko we w ar chi te k tu rze prze mys!owej.
1  Szpar ko wski Z., Pra ca do kto r ska: Kszta!tuj"ca rola hu ma ni za cji mie j s ca pra cy w roz wo ju ar chi te ktu -ry prze mys!owej, Poli te ch ni ka Wa r sza wska, Wy dzia! Ar chi te ktu ry, 1970.



W pro ce sie roz wo ju par ków na uko wych pod sta wow" rolê ode gra!a re wo lu cja i roz -sze rze nie roli uni wer sy te tów we wspó!cze s nym œwie cie. Prze warto œcio wa niepogl"dów na te mat roli uni wer sy te tów po le ga!o na pod kre œle niu ich zna cze nia jakobez po œred nie go Ÿród!a in spi ra cji roz wo jo wych no wych firm i go spo dar ki re gio na l nej. Zwi"zane to by!o z po trzeb" akty w ne go w!"cze nia siê œro do wi ska aka demi c kie gow pro ces wspie ra nia kome rcja li za cji wy ni ków w!as nych prac ba da w czych. Par ki na -uko we i tech nolo gi cz ne, czy li ge ne ra li zuj"c, par ki nauko wo-te chnolo gicz ne s" w!aœ -nie form" or ga ni za cyjn" przy œpie szaj"c" trans fer i kome rcja li za cjê wy ni ków ba dañna uko wych. Par ki na uko we i tech nolo gi cz ne, jako na rzê dzie go spo dar ki ryn ko wej,u!atwiaj" re a li za cjê pro ce sów inno wa cy j nych. Po wstaj" w okre œlo nym uk!ad zie insty -tucjo na l nym ist niej"cym na lo ka l nym i re gio na l nym ryn ku. W par kach na uko wychwy stê pu je te¿ sprzê ¿e nie zwro t ne po zwa laj"ce dru giej stro nie (œro do wi sku aka demi c -kie mu) za po znaæ siê z pro ble ma mi i od kry cia mi wspó!cze s ne go prze mys!u2.W celu orien ta cji w prze strze ni za gad nie nia do tycz"ce par ków po dzie lo no na czte -ry gru py od po wia daj"ce czte rem wyró ¿ nia l nym ge ne racj" re a li za cji par ko wych3.Re a li za cja par ku pie r wszej ge ne ra cji ogra ni cza!a siê w pra kty ce do wy ty cze nia dro -gi i bu do wy g!ów nej dro gi do ja z do wej, in fra stru ktu ry te ch ni cz nej (in sta lacy j nej), po -dzia!u par ku na po szcze gó l ne pa r ce le oraz na da niu w mia rê jed no li tej fo r mypo zo sta!ym te re nom nie zabu do wa nym. Pie r wsze par ki cha ra kte ryzo wa!y siê sto sun -ko wo nie wie l ki mi roz mia ra mi i skal", co nie pozwala!o na budowê w!asnego centrumus!ugowego. Fo un da tion Park jest nie wie l kim par kiem, ty po wym przed sta wi cie lem par kównaukowo -techno logi cz nych I ge ne ra cji. Po wie rz ch nia ca!ko wi ta wy no si 13 ha z cze go 22,5% za j muj" te re ny zie lo ne, a 53% po wie rz ch nie utwar dzo ne (ko mu ni ka cja i inne)a 24,5% po wie rz ch nia za bu do wa na. Za mie rze niem in wes to rów by!o stwo rze nie wy so -kiej ja ko œci mie j s ca pra cy i sie d li ska w przy je mnym, par ko wym oto cze niu dla firmz bran ¿y wy so ko roz wi niê tych te ch no lo gii, prze mys!u lek kie go i mon ta ¿u. Fo un da -tion Park po!o¿o ny jest na za chod nich ob rze ¿ach Ma i den he ad. Od za cho du s"sia du jez na tu ral ny mi te re na mi zie lo ni. Po!ud niow" gra ni cê in wes ty cji wy zna cza li nia ko le -jo wa, pó!nocn" za bu do wa mie sz ka nio wa, od stro ny wschod niej otwa r te te re ny ro l ne.Faza pie r wsza re a li za cji pro je ktu objê!a pó!nocn" czêœæ dzia!ki. W ka ¿ dej fa zie prze -wi dzia no re a li za cjê czte rech nie za le ¿ nych ze spo!ów bu dyn ków wraz z oso b ny miprze j œcia mi i prze strze nia mi par kin go wy mi. Pod staw" kry ty ki Fo un da tion Park jestwie l koœæ przed siê w ziê cia i pro po rcje po wie rz ch ni zie le ni do po wie rz ch ni za bu do wa -nych i utwar dzo nych. Spra wia on wra ¿e nie nie wie l kiej dzie l ni cy w!aœci we go par kunaj no wszej ge ne ra cji, a tak na pra wdê naj bli ¿ szy jest ide o wo par kom II i III ge ne ra cji.Park nie po sia da te¿ wy kszta!co ne go cen trum us!ugo we go i spre cyzo wa ne go kom -pozy cy j nie œro d ka ciê ¿ ko œci. Po szcze gó l ne dzia!ki nie po sia daj" ¿ad nej re ze r wy te re -nu, nie s" wiêc w sta nie za pe w niæ tak ocze ki wa nych przez sta bi l ne go, patrz"cegow przysz!oœæ klien ta, ela sty cz no œci i adaptacyjnoœci miejsca pracy. Jako podmiejskipark spe!nia dobrze swoj" rolê stworzenia interesuj"cego miejsca pracy na
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2 Ba ruk A., Ba ruk J., Wp!yw uni wer sy te tów na inno wa cy j noœæ par ków na uki, Zag. Na ukoz na w stwa, 1996.3 Phi lips A., Best in Idu strial Ar chi tec tu ral De sign, 1993.



wyeksploatowanej, postindustrialnej parceli. Plusem jest równie¿ ukszta!towaniezhumanizowanej przestrzeni przy wielu niedogodnoœciach zwi"zanych ze stanemterenu.Dru ga ge ne ra cja par ków wpi sy wa!a siê w wo l ne mie j s ca, ist niej"ce w ob rze ¿ nejtkan ce mie j skiej. Dziê ki temu, par ki sta!y siê ele men ta mi rewi ta li za cji i mode r ni za cjitych te re nów. Nie jed no krot nie po ja wi!y siê w mie j s cach opu sz czo nych przez tra dy -cyjn" dzia!al noœæ prze mys!ow" i ob ni ¿o nej ja ko œci wi zu a l nej prze strze ni. Par ki za li -cza ne do II ge ne ra cji zmie rza!y do wy kre o wa nia nowo cze s ne go, przy ja z ne gocz!owie ko wi, pod mie j skie go œro do wi ska pra cy. Cen tra us!ugo wo- hand lo we zrea li zo -wa ne w par kach II ge ne ra cji s" sto sun ko wo nie wie l kie, spe!niaj" jed nak w wy sta r -czaj"cym sto p niu swoj" rolê kre a to ra ¿y cia spo!ecz ne go i iden ty fi ka cji mie j s ca. Par kiII ge ne ra cji nie osi"gnê!y je sz cze wy sta r czaj"cej ska li in wes ty cji by po zwo liæ na re a li -za cjê roz leg!ych, ofe ruj"cych sze ro ki za kres us!ug i udo god nieñ ze spo!ów cen tra l -nych. Pro blem ska li do ty czy! ta k ¿e ogra ni czo ne go udzia!u nie zabu do wa nychte re nów zie le ni w ogó l nym bi lan sie u¿y t ko wa nia po wie rz ch ni par ku. Pod sta wo wymwy ró ¿ ni kiem par ków II ge ne ra cji sta!o siê u¿y cie ele men tów krajo bra zu i zie le ni jakoekra nów i bu fo rów. Przyk!adem par ku dru giej ge ne ra cji jest Ca m bri d ge Scien cePark. Zo sta! zlo kali zo wa ny poza ca m pu sem uni wer syte c kim, na ob rze ¿ach mia staTri ni ty Col le ge. Roz wój par ku od by wa! siê sto p nio wo. G!ówny ko œciec organizacyjny opiera siê na zaprojektowaniu drogi, która obiega ca!y obszar parku w swobodnysposób. Czêœæ centraln" parku tworzy przestrzeñ ogólnie dostêpna, rekreacyjna.Zosta!a ona rozdzielona ci"gami pieszymi i nieregularnymi jeziorami. Roz wój pod mie j skich par ków I i II ge ne ra cji do pro wa dzi! do wiê ksze go zapo trze -bo wa nia na mie j s ca pra cy w par kach bi z ne su, co spo wo do wa!o wy two rze nie ko le j nejge ne ra cji par ków o du¿o wiêkszej powierzchni dzia!ki. Par ki trze ciej ge ne ra cji by!y loka li zo wa ne na te re nach zde wa sto wa nych, za nie-czy sz czo nych i opu sto sza!ych, a ich po wsta nie mia!o prze de wszy stkim wprowadziæo¿ywienie. Sto c kley park jest przed sta wi cie lem trze ciej ge ne ra cji par ków. Usy tu o wa ny w po -bli ¿u lo t ni ska He a t hrow, w bez po œred nim s"sie dztwie au to stra dy i przy le gaj"cym dodro gi wod nej, kana!u Grand Union Ca nal. Je den z naj wiê kszych i naj bar dziej pre sti -¿o wych par ków bi z ne so wych w Wie l kiej Bry ta nii. Bu do wa roz po czê!a siê w po!owielat osiem dzie si"tych. Zna j do wa!y siê w nim miê dzy naro do we fi r my, któ re wy ma ga!ybli skoœci lo t ni ska He a t hrow, jak Ap p le, Ado be Sy stems, Can non i Gla xoS mith Kli ne.Ideê kszta!to wa nia ko m po zy cji prze strzen nej opa r to na uk!ad zie te re nu i sy ste mówwod nych. Na stê p nie za pro je kto wano dro gi do ja z do we, bu dyn ki oraz g!ówny ci"g pie -szy obie gaj"cy te ren par ku ob sa dzo ny zieleni". Pozwoli!o to na odizolowaniekompozycyjne nowo po wsta!ej grupy obiektów od istniej"cej zabudowy miejskiej.Czwa r ta ge ne racja re a li zacji par ko wych po le ga na uzy ska niu co raz wy ¿sze go po -zio mu au to no mii spo!ecz no œci pra cuj"cej w par kach. Au to no mia fun kcjo na l na po wo -du je po ja wie nie siê no wych fun kcji jak us!ugi edu ka cy j ne oraz mie sz ka l ne. Obe j mu je in wes ty cje ca!oœcio we bêd"ce samo wysta rcza l nym i nie za le ¿ nym two rem fun kcjo na l -nym i prze strzen nym, sk!adaj"cym siê ze wspó!pra cuj"cych i powi"za nych ze sob"
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czê œci. Fun kcjo no wa nie no wo cze s nych par ków bi z ne su w krajo bra zie archi tekto ni -cz nym jest nie od!"cz nie zwi"zane z ich aktywn" dzia!al no œci" pro eko lo giczn". Prze -pro wa dzo ne ba da nia wy ka za!y, ¿e za pe w nie nie od po wied nie go po zio mu eko lo giimie j s ca pra cy pro wa dzi do tak po zy ty w nych zja wisk jak ob ni ¿e nie ab sen cji cho ro bo -wej, bêd"cym jed nym z syn dro mów cho re go bu dyn ku (sick bu i l ding syn dro me4).Obie kty loka li zo wa ne w par kach s" pro je kto wa ne w za!o¿e niach zie lo nych. W par -kach naukowo -techno logi cz nych maj" auto ma ty cz nie za pe w nio ny kon takt z na tur"czy z nie zurba nizo wa nym krajo bra zem. W par kach nauko wo-ba da w czych ist nie jeten den cja do wpro wa dza nia zie lo nych os!on ro œlin nych, prze strzen ni re krea cy j nych,pofa!do wañ te re nu, aby zde cy do wa nie odi zo lo waæ obie kty tego sa me go ro dza ju odsie bie. Pra wie iden ty cz ne wi do ki na po do b ne obie kty mog" byæ stre suj"ce dla pra cow -ni ków. O wie le ko rzy st niej sze jest za pe w nie nie na tu ral ne go oto cze nia. Œro do wi sko,w ja kim cz!owiek pra cu je ma wp!yw na jego pro du kty w noœæ, kon cen tra cjê i mo ty wa -cjê. W celu stwo rze nia przy ja z ne go mie j s ca pra cy obie kty sy tu u je siê w s"sie dztwie te -re nów zie lo nych i zbio r ni ków wod nych. Wa ¿ nym czyn ni kiem pro je kto wym jest, abyte ren prze mys!owy zo sta wiæ w mo ¿ li wym na tu ra l nym sta nie i tym sa mym uczy niæ goprzy ja z nym dla pra co w ni ków. Samo kszta!to wa nie te re nu mo¿e wp!ywaæ na swo bod -nie j sze fo r mo wa nie mas zie mnych. W nie któ rych mie j s cach fo r ma ukszta!to wa niate re nu mo¿e nawi"zy waæ do fo r my obie ktu. Zmia ny, ja kie mo ¿ na ob se r wo waæ bez po -œred nio w par kach to nowe spo so by roz wi"za nia mie j s ca pra cy i spo so bu u¿y t ko wa nia prze strze ni zak!adu pra cy, wy ni kaj"ce ze zhu mani zo wa nia or ga ni za cji pro du kcji. Po -do b nie, jak w przy pa d ku eko lo gii jest to je den z wa ¿ nie j szych czyn ni ków de cy -duj"cych o kszta!cie ar chi te ktu ry nowo cze s ne go zak!adu prze mys!owe go. Pra co w nikprze sta je ju¿ byæ try bi kiem i miê œ niem w wie l kiej ma szy nie, ko mu ni ku je siê z ni" bo -wiem za po moc" ko m pu te ra na rów nym, inte li gen t nym po zio mie. Da l sze zmia nypro wadz" do ode jœcia od ta œmy pro du kcy j nej i or ga ni za cji pra cy w sa mo dzie l nych,auto no mi cz nych ze spo!ach, po ru szaj"cych siê po ca!ej prze strze ni pro du kcy j nej, czê -sto zaan ga ¿o wa nych w ca!y pro ces pro du kcy j ny5. Ma to mie j s ce w bu dyn ku McLa renTe ch no lo gy Cen tre (ryc. 1). G!ów nym za!o¿e niem pro je ktu by!o stwo rze nie oto cze -nia, w któ rym pra co w ni cy w pe!ni bêd" mo gli wy ko rzy staæ swój po ten cja!. Mie j s ce do wy da j nej pra cy po win no spe!niaæ naj wy ¿sze wy mo gi du ¿ej gru py pra co w ni ków hi g h -- tech wzglê dem œro do wi ska na tu ral ne go, !"cz"cego jed no cze œ nie prze j rzy stoœæ z piê k -nem na tu ry. Stwo rze nie ta kie go œro do wi ska, w któ rym pra ca sta je siê efe kty w na sta jesiê mie j s cem inno wa cy j nym i twó r czym. Cen trum Tech nolo gi cz ne zo sta!o zbu do wa ne na po wie rz ch ni 50 he kta rów i wkom -po no wa ne w krajo braz oko li cz nych pól, aby zmi nima li zo waæ jego wp!yw na wie j skieœro do wi sko. Je zio ro, nad któ rym zna j du je siê obiekt, sta no wi in te graln" czêœæ bu dyn -ku oraz jego sy ste mu kli ma ty za cji. Nowy bu dy nek mie œci wszy stkie ko mór ki ba da w -cze i pro du kcy j ne !"cz nie z pro dukcj" sa mo cho dów wy œci go wych fo r mu!y 1 McLa ren Me r ce des oraz d!ugim na 145 m kana!em po wie trz nym, do ba dañ aero dyna mi cz nychmo de li sa mo cho do wych. 
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4  Dr Car rie A. Re d lich, “The Lan cet”, Vol. 349, Is sue 9057, 5 April 1997.5  Szpar ko wski Z., „Ar chi te ktu ra wspó!cze s nej fa bry ki”, Wa r sza wa 1998.



Ry su nek uka zu je rzut pa r te ru cen trum tech nolo gicz ne go. Fo r ma te re nu na rzu ci!a pro je ktan tom du¿e re stry kcje. Ogra ni cze nia pro je kto we do ty czy!y wie l ko œci te re nu,ist niej"cej po wie rz ch ni za le wo wej, rze ki oraz dróg pu b li cz nych. Wpi sa ne w krajo braz kszta!ty po zwo li!y na uzy ska nie ma ksy ma l nej po wie rz ch ni. W ten spo sób ukszta!to -wa na zo sta!a kon ce p cja o or ga ni cz nym kszta!cie, dziê ki cze mu w po!"cze niu z je zio -rem po wsta! pó Ÿ nie j szy kszta!t przy po mi naj"cy znak Yin -Y ang. Pod sta wo wymza da niem pro je kto wym by!o stwo rze nie cen trum tech nolo gicz ne go McLaren’a, jakomie j s ca bêd"cego dla za tru d nio nych po!"cze niem pra cy ze œro do wi skiem na tu ra l -nym. Zo sta!o to zrea li zo wa ne za po moc" d!ugiej, prze Ÿro czy stej fa sa dy otwa r tej na je -zio ro, któ ra wpro wa dza krajo braz do wnê trza obie ktu. W za le ¿ no œci od lo ka li za cjipo szcze gó l nych ele men tów fun kcjo na l nych ob se r wu je siê ten den cje do ró¿ ni co wa nia ska li roz wi"zañ te re nów zie lo nych. W oto cze niu stref obie któw zdo mi no wa nychprzez wp!yw czyn ni ka ludzkiego d"¿y siê do zmniejszenia skali zieleni i uzyskaniawiêkszej kameralnoœci. Skala otoczenia staje siê przyjazna dla cz!owie ka – har mo ni j -na, bez zdecydowanych dominant.Czê œci sk!ado we œro do wi ska na tu ral ne go sta no wi" ak we ny wod ne, ukszta!to wa nie te re nu, wa r to œci geo lo gi cz ne, jak rów nie¿ s"sia duj"ce bu dyn ki. Ist nie je d"¿noœæ doza pe w nie nia w obie ktach inku ba to ro wych wy so kiej te ch no lo gii bez po œred nie go kon -ta ktu ze œro do wi skiem na tu ra l nym. W za le ¿ no œci od lo ka li za cji mo ¿ na wy ko rzy staæwa lo ry krajo bra zo we ist niej"cego oto cze nia lub, gdy nie ma takiej mo¿liwoœciwytworzyæ w!asne œrodowisko naturalne. 
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Ryc. 1. Cen trum Tech nolo gi cz ne McLa ren. Rzut arch. Fo ster and Pa r t ners!ród!o: opra co wa nie w!asne.



Oto cze nie obie ktu Tho m son Op tro ni -gue (ryc. 2) wy ko rzy stu je na tu ra l ny krajo -braz na tu ra l ny oraz do da t ko wo wy twa rzaw!asne prze strze nie miê dzy bu dyn ka mi,któ re za pe w niaj" bez po œred ni kon taktpra co w ni ków z oto cze niem. Stwa rzaj"przy ja z ne mie j s ce pra cy i wy so kie wa lo rywi zu a l ne. Obie kty prze mys!owe, w któ rych pro -wa dzi siê ba da nia, o cha ra kte rze cen trównauko wo-ba da w czych czê sto s" sy tu o wa -ne w par kach na uko wych, któ re z ko lei s"loka li zo wa ne w spe cja l nych stre fach prze -mys!owych, po za mie j skich. Bli skoœæ drógszy b kie go ru chu i au to strad oraz !atwoœædo stê pu do miê dzyna ro do wych lo t nisksta no wi je den z pod sta wo wych czyn ni ków de cy duj"cych o lo ka li za cji obie ktu inku -bato ro we go wy so kiej te ch no lo gii. Do brzeusy tu o wa ny obiekt jest po!o¿o ny nie da le -ko au to stra dy, a ko rzy st niej przy skrzy ¿o -wa niu ulic6. Do da t kow" cech" lo ka li za cjijest jej atra kcy j noœæ ze wzglê du na na tu ra l -ne, nieza nie czysz czo ne œro do wi sko, bli skoœæ zbio r ni ka wod ne go, zie le ni itp. Wszy st -kie wy mie nio ne ele men ty maj" wp!yw na two rze nie przy ja z ne go miejsca pracy.Przyk!adem jest Cen trum Fo to nik II, bu dy nek zbu do wa no w par ku na uko wo--tech nolo gi cz nym Ber lin-A dler s hof w Be r li nie. Ad le r s hof to mie j s ce, w któ rym mo ¿ -na za rów no pra co waæ jak i przy je m nie od po czy waæ. Zie lo ne cen trum mia sta wie dzy,go spo dar ki i me diów sta no wi park o po wie rz ch ni 68 he kta rów, któ ry po wsta! na mie j -s cu da w ne go lo t ni ska Jo han ni st hal. W par ku zna j duj" siê te re ny chro nio ne, a ta k ¿eobie kty re kre acy j ne i spo r to we. Po!o¿o ny na ob sza rze da w ne go lo t ni ska Jo han ni st halpark przy rod ni czy o po wie rz ch ni 26 ha zo sta! uz na ny w roku 2003 za te ren chro nio ny ze wzglê du na wy stê puj"ce tu rza d kie ga tun ki ro œlin. W bez po œred nim s"sie dztwiezlo kali zo wa ny jest ta k ¿e park re kre acy j ny, w któ rym mo ¿ na upra wiaæ sport i akty w -nie wy po czy waæ. W Ad le r s hof zna j du je siê ponad to park krajo bra zo wy utrzy ma nyw kla sy cz nym sty lu an gie l skim – z otwa r ty mi !"kami i sku pi ska mi drzew igla s tych.Mo ¿ na tu przy je m nie spa ce ro waæ i odpoczywaæ. Po!o¿one na terenie dawnegolotniska Johannisthal tereny zieleni i chronione zosta!y w!"czone w ca!oœciow"koncepcjê zagospodarowania przestrzeni w Adlershof.Zja wi sko do tycz"ce po wsta wa nia par ków na uko wych, tech nolo gi cz nych, prze -mys!owych, czy te¿ po pro stu par ków bi z ne su od no si siê w chwi li obe cnej za rów no do 
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Ryc. 2. Tho m son Op tro ni que.Wi dok – oto cze nie na tu ra l ne arch. Ren zo Pia noBu i l ding Wor ks hop!ród!o: opra co wa nie w!asne.

6 Sycho wicz- Bu r ska A., Pra ca do kto r ska: Rola par ków naukowo -techno logi cz nych we wspó!cze s nej ar -chi te ktu rze zak!adów prze mys!owych, Wa r sza wa 1999.



no wych pod mie j skich form za bu do wy i or ga ni za cji te re nów nie zurba nizo wa nych,jak i do dzia!añ z gru py rewi ta li za cji i mode r ni za cji pro wadz"cych w ob rê bie za bu do -wy mie j skiej. Par ki mog" wy ko rzy sty waæ opu sz czo ne te re ny po prze mys!owe w ob rê -bie miast i przed mieœæ, bêd"c jed no cze œ nie wa ¿ nym na rzê dziem o¿y wie niago spo dar cze go i przy wró ce nia te re nów o ob ni ¿o nej wa r to œci do fun kcjo no wa niatkan ki mie j skiej za bu do wy. In wes ty cje par ko we s" mie j s cem lo ka li za cji biur, la bo ra -to riów ba da w czych i bu dyn ków pro du kcy j nych. Dziê ki or ga ni za cji tej fo r my dzia!al -no œci prze mys!owej mo ¿ li we jest za pro je kto wanie miejsc pra cy o pod wy ¿szo nymstan dar dzie, od po wia daj"cym wspó!cze s nym pro du cen tom i pra co da w com. Prze nie -sie nie akty w no œci za wo do wej, pro du kcy j nej z zat!oczonych centrów miejskich lubizolowanych dzielnic przemys!owych sprzyja w sposób naturalny powstawaniuatmosfery konsolidacji w grupie pracowników i pracodawców.Jed no cze œ nie par ki na uko we, nauko wo-te chnolo gicz ne, i inne s" kre a to ra mi no -wo cze s nych wzo rów ar chi te ktu ry prze mys!owej od po wia daj"cej roz wi jaj"cym siêprze mys!om no we go typu, opie raj"cym siê nie ty l ko na wy da j no œci, lecz i krea ty w no -œci pra co w ni ków. Isto t nym czyn ni kiem sprzy jaj"cym lo ka li za cji obie któw labora -toryj no- prze mys!owych jest nie prze kszta!cone i nieza nie czysz czo ne œro do wi sko(zw!asz cza czy sta woda, po wie trze, wo l na prze strzeñ umo ¿ li wiaj"ca pro du kcjê wy ro -bów o naj wy ¿szej ja ko œci). Œro do wi sko ta kie jest rów nie¿ pre fe ro wa ne przez wy so kowykwa lifi ko wa nych pra co w ni ków na uki i prze mys!u. Dla te go prze mys! wy so kiejte ch no lo gii wy ka zu je ten den cje do kon cen tra cji prze strzen nej rów nie¿ poza aglo me -ra cja mi miej sko- prze strzen nymi7. Je sz cze w la tach sie dem dzie si"tych obie kty ba da w -cze se pa ro wa no od in nych bu dyn ków, z po wo du emi sji nie bez pie cz nych ma te ria!ówlub ha!asu te ch ni cz nych urz"dzeñ. Obe c nie d"¿y siê do usy tu o wa nia w bli skim kon -ta kcie z in ny mi obie kta mi, w celu za pe w nie nia le p szej wspó!pra cy8. Obie kty prze -mys!owe po win ny byæ umie js co wia ne w œro do wi sku, w któ rym mo¿e za ist nieæwy mia na in fo r ma cji i wie dzy. Cho dzi o prze ka zy wa nie wie dzy miê dzy obie ktema zew nê trz ny mi in sty tu cja mi. Je ¿e li bu dy nek usy tu o wa ny jest w par ku ba da w czym,tech nolo gi cz nym9 czy nie da le ko ucze l ni, !atwiej do cho dzi do mo ¿ li wo œci wy mia nymy œli, czy wy ni ków ba dañ, co po wo du je wzrost inno wacy j no œci danej firmy. Aby uzy skaæ wy so ki stan dard ar chi te ktu ry wspó!cze s nych zak!adów prze -mys!owych loka li zo wa nych w par kach bi z ne su na le ¿y uni kaæ po dej mo wa nia de cy zjiin wes tycy j nych po le gaj"cych na sta!ym ob ni ¿e niu ko sztów in wes ty cji do pu sz cza niaszta m po wych roz wi"zañ ma te ria!owych, kon stru kcy j nych i este ty cz nych. Dzia!anieta kie oprócz ocze ki wa ne go po zio mu este ty ki archi tekto ni cz nej po win no po zwo liærów nie¿ na stwo rze nie przy ja z ne go i nowo cze s ne go, zhu mani zowa ne go mie j s ca pra cy i za pe w nie nie od po wied nich wa run ków eks plo a ta cji ko szto w ne go sprzê tu tech ni cz -ne go. 
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7  Wie lo ñ ski A., Ge o gra fia prze mys!u, Wy daw ni c two Na uko we PWN, Wa r sza wa 2000.8  Bra un H., Gro m ling D., Fo r s chungs- und Tech nolo gie bau, Bri k ha u ser, Ba sel 2005.9  Sycho wicz- Bu r ska A., Pra ca do kto r ska. Rola par ków naukowo -techno logi cz nych we wspó!cze s nej ar -chi te ktu rze zak!adów prze mys!owych, Wa r sza wa 1999.



Przyk!adem jest cen trum, któ re jest po!o¿o ne w Nie mczech, w par ku Rhe in l be.Park sta no wi cen trum na uko we i go spo da r cze no we go prze mys!u (te ch no lo gia foto -ele ktro no wa, ka b le komu nika cy j ne, nowe me dia itp.). Bu dy nek po!o¿o ny jest w od -leg!oœci ki l ku set me trów od cen trum mia sta na zre kul tywo wa nym te re niepo prze mys!owym w oto cze niu zie le ni. Obiekt zo sta! ufo r mo wa ny w kszta!cie za bu -do wy grze bie nio wej. Prze strze nie labora toryj no-biu ro we nie maj" bez po œred nie gokon ta ktu z wi do kiem na je zio ro. Zo sta!y ukszta!to wa ne z dru giej stro ny. Bez po œred ni kon takt z je zio rem ma szkla na, li nio wa ar ka da – zlo kali zo wa na w kie run ku pó!no c -no - po!ud nio wym. Dzie siê ciome tro wej sze ro ko œci ar ka da or ga ni zuj"ca stru ktu rêobie k tu s!u¿y jako bu for dla s"sia duj"cej z nim czê œci bu dyn ku. Szkla na fa sa da pa sa ¿u wy ko na na ze szk!a termo izola cyj ne go jest do sto so wa na do se zo no wych zmian po go -dy. Zim" do l ne pa ne le prze szkle nia s" za mkniê te. La tem, prze su niê te do góry, otwie -raj" prze strzeñ ar ka dy na bez po œred ni kon takt z je zio rem, za pe w niaj"c w ten spo sóbna tu raln" we nty la cjê wnê trza. Sztu cz ne je zio ro wp!ywa na zmnie j sze nie do bo wychwa hañ tem pe ra tu ry w oto cze niu ar ka dy. W le cie po wo du je och!od ze nie po wie trzazew nê trz ne go, któ re wpro wa dza ne jest do wnê trza przez me cha ni cz nie otwie ra ne pa -ne le w do lnej czê œci ar ka dy. W mie si"cach le t nich sy stem ogrzewania pod!ogowegowykorzystywany jest do ch!odzenia pomieszczeñ. Zebrane ciep!o przekazywane jestdo ogrzania wody w budynku. W tym te¿ okresie zewnêtrzna markiza dodatkowozabezpiecza wnêtrze pasa¿u przed ogrzewaniem. Fa sa dy pa wi lo nów, gdzie zna j duj" siê la bo ra to ria i biu ra, wy ko na no z pro s tychele men tów dre w nia nych i alu mi nio wych oraz szk!a termo izola cyj ne go. Ich ele men -tem s" te¿ pa ne le we nty lacy j ne, za pe w niaj"ce na tu raln" we nty la cjê po mie sz czeñ.Poza tym fa sa dy s" wy po sa ¿o ne w auto ma ty cz nie ste ro wa ne ro le ty ze w nê trz ne, sku te -cz nie za bez pie czaj"ce wnê trza przed prze grza niem. Na da chu umie sz czo no ele ktro w -niê s!oneczn". Wy da j noœæ ener ge ty cz na bu dyn ku kon tro lo wa na jest auto ma ty cz nie.Oœwie t le nie sztu cz ne jest do sto so wa ne do wa run ków ze w nê trz nych, a ogrze wa nie jest od!"cza ne, gdy otwa r te zo staj" pa ne le we nty lacy j ne. We nty la cja bu dyn ku od by wa siêw 90% w spo sób na tu ra l ny, a prze strze nie wy ma gaj"ce sztu cz ne go oœwie t le nia w ci"gu dnia nie prze kra czaj" 5% po wie rz ch ni u¿y t ko wej bu dyn ku10.Par ki na uko we, tech nolo gi cz ne oraz prze mys!owe obe c nie prze kszta!caj" siêw eko sy ste my prze mys!owe. Zmie niaj" tra dy cy j ny pro ce su pro du kcy j ny w taki spo -sób, aby po szcze gó l ni pro du cen ci oprócz pro du kcji i sprze da ¿y pro du któw wy twa rza -li od pa dy, któ re s" su ro w ca mi dla ko le j ne go pro ce su pro du kcyj ne go. Eko lo gi cz nepar ki prze mys!owe opie raj" siê na stwo rze niu eko sy ste mu, po do bne go do za mkniê -tych sy ste mów wy stê puj"cych w na tu rze, w któ rych od pa dy jed ne go przed siê bio r stwa sta no wi" su ro wiec dla ko le j ne go. Eko lo gi cz ny Park Prze mys!owy to spo!ecz noœæ firm pro du kcy j nych i us!ugo wych, któ re d"¿" do ob ni ¿e nia swo je go od dzia!ywa nia na œro -do wi sko oraz po pra wie nie sy tu a cji eko no mi cz nej po przez wspó!pra cê w za kre siezarz"dza nia œro do wi skiem, su ro w ca mi, od pa da mi i no œ ni ka mi ene r gii. Dziê kiwspó!pra cy, fi r my te osi"gaj" wspó l ne ko rzy œci wy ni kaj"ce z indy widu al ne go
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10  Ada m cze wski P., „Bu dow ni c two wpi sa ne w eko sy stem”, BIT 4/2002.



uporz"dko wa nia tych za gad nieñ w ra mach po je dyn czych firm. Ce lem Eko logi cz ne goPar ku Prze mys!owe go jest po pra wa konku rency j no œci firm przy jed no cze s nym ob ni -¿e niu ich ne ga tyw ne go wp!ywu na œro do wi sko11.SummaryThe role of technological parks in shaping spaceFor ne a r ly 20 ye ars the tra di tio nal in du strial are as of the world are pro fo undchan ges and trans fo r ma tions. The old in du strial di stricts are in cri sis and re qu i rere stru c tu ring. Auto ma ti cal ly in du strial are as of ur ban ag glo me ra tions chan ging itsface. At the same time cre a ted new in du strial cen ters. A clo ser link be twe entech no lo gi cal pro gress and the pro du c tion of scien ce has de ve lo ped a cur rent need for a new or ga ni za tion of the work in the in du stry. The re spon se to gra du al chan ges inmanu fa c tu ring te ch ni qu es and work or ga ni za tion are tech no lo gi cal parks. Eve rypark has its own uni que , in di vi du al cha ra c ter, re su l ting from the re gio nal so cial,cu l tu ral and eco no mic con di tions and the ava i la b le growth factors. There is no singleuniversal model of the park, or an organizational guarantee success.Keywords: architecture, business park, research park, science park, science andtechnology park, high-technology Bibliografia [1] Ada m cze wski A. Bu dow ni c two wpi sa ne w eko sy stem, BIT 4/2002. [2] Bra un H., Gro m ling D., Fo r s chungs- und Tech nolo gie bau, Bri k ha u ser, Ba sel 2005. [3] Bra un H., He intz C.E., Ba u en fur die Wis sen s chaft, Ba sel 1999. [4] Ba ruk A., Ba ruk J., Wp!yw uni wer sy te tów na inno wa cy j noœæ par ków na uki, Za gad nie -nia Na ukoz na w stwa, 1996. [5] Car rie A Re d lich, The Lan cet, Vol. 349, Is sue 9057, 5 April 1997. [6] Henn G., „Form fol lows flow – Pro zzes Ar chi te ktur”, In du strie Bau, TU Dre s den 2001. [7] Phi lips A., Best in Idu strial Ar chi ce tu ral De sign, 1993. [8] Szpar ko wski Z., Ar chi te ktu ra wspó!cze s nej fa bry ki, Wa r sza wa 1998. [9] Sycho wicz- Bu r ska A., Pra ca do kto r ska. Rola par ków naukowo -techno logi cz nych wewspó!cze s nej ar chi te ktu rze zak!adów prze mys!owych, Wa r sza wa 1999.[10] Wie lo ñ ski A., Ge o gra fia prze mys!u. Wy daw ni c two Na uko we PWN, Wa r sza wa 2000.

Rola par ków tech nolo gi cz nych w kszta!to wa niu prze strze ni 359

11  Lowe & War ren, The So u r ce of Va lue. An Exe cu ti ve Brie fing and Sou r ce bo ok on In du strial Eco lo gy,1996.





Andrzej Zalewski

Transport w rewitalizacji przestrzeni miejskiej
Trans port w rewi ta li za cji ob sza rów zur bani zo wa nych jest jed nym z pod sta wo -wych za gad nieñ, któ re po win ny byæ roz wi!zane, aby ob szar pod da ny prze kszta"ce -niom móg" pra wid"owo fun kcjo no waæ. Wpro wa dza ne zmia ny w za kre sie formi in ten syw no œci u¿y t ko wa nia po wo duj!, ¿e zmia nie ule ga zapo trze bo wa nie na trans -port. Za sa dy obs"ugi trans po rto wej, jak rów nie¿ do stê p noœæ, po je mnoœæ trans po rto wa oraz or ga ni za cja ru chu i par ko wa nia ob sza ru po win ny byæ spó j ne i do sto so wa ne dozmie nio nych po trzeb, jak rów nie¿ po win ny byæ ele men tem pod nosz!cym wa lo ryfun kcjona lno-u ¿ytko we tego ob sza ru. Przy jê cie od po wied nie go mo de lu obs"ugitrans po rto wej mo¿e siê znacz!co przy czy niæ do osi!gniê cia efe ktu sy ne r gii pod jê tychdzia"añ rewi tali zacy j nych. Isto t nym aspe ktem jest ko nie cz noœæ ana li zo wa nia pro po -no wa nych roz wi!zañ w ob sza rze wiê kszym ni¿ ob szar rewi tali zo wa ny, gdy¿ mo ¿ li wo -œci za spo ko je nia po trzeb w da nym ob sza rze mog! prze wy ¿szaæ mi ni ma l ne po trze bygwa ran tuj!ce jego obs"ugê. Wsze l kie dzia"ania w tym za kre sie po win ny uw z glêd niaæpo li ty kê zrów nowa ¿o ne go rozwoju, co oznacza, ¿e dostêpnoœæ obsza rów rewi talizo -wa nych powinna byæ limitowana dla ruchu samochodowego, a pre fe ro wa ne: ko mu -ni ka cja zbiorowa, ruch pieszy i rowerowy.Ce lem pra cy jest przed sta wie nie sy ste mem trans po rtu w ob sza rach rewi tali zo wa -nych, za sad po li ty ki i obs"ugi trans po rto wej, jak rów nie¿ po ka za nie przyk"aduobs"ugi trans po rto wej rewi tali zowa ne go cen trum aglo me ra cji Do uai we Fran cji,w któ rym uk"ad komu nika cy j ny mia" de cy duj!cy wp"yw na efekt po dej mo wa nychdzia"añ. Za kres przed mio to wy roz wi!zañ trans po rto wychw opra co wa niach rewi tali zacy j nychZa gad nie nia ko mu ni ka cji w opra co wa niach rewi tali zacy j nych obe j muj! wszy st -kie ele men ta r ne dzia"ania do tycz!ce obs"ugi trans po rto wej ob sza ru, w tym:– za kres prze kszta"ceñ geo me try cz nych i fun kcjo na l nych sie ci uli cz nej w sto sun kudo sta nu ist niej!cego,– kla sy fi ka cjê fun kcjona lno-te ch niczn! uk"adu drogo wo-u licz ne go,– uk"ad tras (i ewen tu a l nie uk"ad li nii) trans po rtu zbio ro we go,– uk"ad i kla sy fi ka cjê dróg ro we ro wych,– lo ka li za cjê, wie l koœæ i spo sób u¿y t ko wa nia par kin gów,– za kres ogra ni czeñ ru chu samo cho do we go,



– ci!gi ru chu pie sze go, w tym szla ki zwie dza nia tury sty cz ne go,– tra sy ru chu ciê ¿a ro we go obs"uguj!cego zak"ady prze mys"owe,– tra sy ru chu do sta w cze go dla po ja z dów s"u¿b mie j skich,– tra sy samo cho do we go ru chu tran zy to we go w sto sun ku do obszaru,– tra sy ru chu au to ka rów tu ry sty cz nych eks po nuj!ce naj wa¿ nie j sze obie kty za by t ko -we i tu ry sty cz ne,– tra sy i li nie spe cja l nych œro d ków lo ko mo cji sta no wi!cych atra kcjê tu ry styczn!.Przy two rze niu kon ce pcji i obs"ugi trans po rto wej da ne go ob sza ru na le ¿y uw z glêd -niæ na stê puj!ce przes"anki:– po"o¿e nie, cha ra kter, gê stoœæ i po ten cja" ge ne ra to rów ru chu,– stan ist niej!cy sy ste mu trans po rto we go w ska li ob sza ru i w ska li mia sta,– fun kcje ob sza ru i jego fra g men tów,– zwy cza je i upo do ba nia mie sz ka ñ ców i lu dzi od wie dzaj!cych ob szar,– ist niej!cy i prze wi dy wa ny po ziom mo to ry za cji indy widu a l nej,– ogra ni cze nia œro do wi sko we, wy ni kaj!ce z ko nie cz no œci i za pe w nie nia nie zbêd nejochro ny ob sza ru,– mo ¿ li wo œci wy ko rzy sta nia te re nów ob sza ru i te re nów ota czaj!cych dla po trzeb ko -mu ni ka cji,– ogra ni cze nia te ch ni cz ne wy ni kaj!ce z pa ra me trów eks ploa tacy j nych œro d kówprze wo zo wych bêd!cych do dys po zy cji,– pla no wa ne prze kszta"ce nia ogól nomie j skie go sy ste mu trans po rto we go i prze wi -dy wa ne spo so by jego powi!za nia z we wnê trz nym uk"adem ob sza ru,– de cy zje wy ¿sze go rzê du do tycz!ce obs"ugi trans po rto wej ob sza ru,– mo ¿ li wo œci fi nan so we, rze czo we te ch ni cz ne re a li za cji za mie rzo nych prze -kszta"ceñ sy ste mu trans po rto we go.W ob sza rach za by t ko wych, ze wzglê du na ich spe cy fi kê, prze kszta"ce nie ich sy ste -mów trans po rto wych w spo sób in wes tycy j ny, po le gaj!cy na bu do wie no wych od cin -ków lub mode r ni za cji od cin ków ist niej!cych, mo¿e mieæ doœæ ogra ni czo ny za kres.Do ty czy to zw"asz cza sie ci we wnê trz nych ob sza ru, mniej natomiast takichprzedsiêwziêæ jak: – wy kszta"ce nie tras ob wo do wych w sto sun ku do ob sza ru, – two rze nie par kin gów stra te gi cz nych na jego ob rze ¿u i par kin gów ku ba tu ro wych(g"ównie pod zie mnych) w jego wnê trzu,– prze pro wa dze nie tras trans po rtu zbio ro we go lub/i ru chu tran zy to we go przez ob -szar za by t ko wy pod po wie rz ch ni! te re nu itp. – Za sad ni czy mi ogra ni cze nia mi w tego typu przed siê w ziê ciach s! aspe kty eko no mi -cz ne i prze strzen ne. Z tego wzglê du pod sta wo we go zna cze nia na bie ra ste ro wa nieu¿y t ko wa niem sy ste mu trans po rto we go, któ ry obe j mu je:! jed no ra zo we zmia ny spo so bu u¿y t ko wa nia po szcze gó l nych fra g men tów prze -strze ni trans po rto wej,! kszta"to wa nie za cho wañ trans po rto wych u¿yt ko w ni ków w kie run ku ko rzy st -nym ze spo"ecz ne go pun ktu wi dze nia, ta kich jak:• prze strze ga nie wy zna czo nych lub za le ca nych tras prze ja z du,
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• po dzia" za dañ prze wo zo wych miê dzy œro d ka mi trans po rtu,• u¿y t ko wa nie par kin gów w po¿!dany spo sób itp.To ste ro wa nie u¿y t ko wa niem mo¿e przy bie raæ fo r mê bez po œred ni! przez wy ko -rzy sta nie ró ¿ no rod nych za sad i me tod or ga ni za cji ru chu oraz œro d ków orga niza cy j -nych i pra wnych (jak za ka zy, na ka zy, umie sz cza nie prze szkód fi zy cz nych itp.) orazpo œred ni!, przez od dzia"ywa nie œro d ka mi fi ska l ny mi oraz informa cyjno- propa -gandowy mi. Wy da je siê, ¿e naj le p sze efe kty mo ¿ na osi!gn!æ przez rów no cze s nestosowanie zespo"u (wszystkich lub niektórych) wydzielonych dzia"añ.G"ówne pro ble my komu nika cy j ne w za gad nie niach rewi ta li za cjiPrzegl!d li te ra tu ry przed mio tu opra co wa nia, po da ny w bi b lio gra fii oraz w"as nychdo œwia d czeñ au to ra wska zu je, ¿e g"ówne pro ble my komu nika cy j ne w za gad nie niachrewi ta li za cji urba ni sty cz nej s! na stê puj!ce:1) Uk!ad komu nika cy j ny jako ele ment do sto so wa nia obs!ugi ob sza ru do jego no -wych fun kcjiUk"ad dro gowo -uli cz ny w stru ktu rach prze strzen nych jest ele men tem tych stru k -tur, jak rów nie¿ ele men tem kszta"tuj!cym te stru ktu ry. W aspe kcie dzia"añ rewi tali -zacy j nych oz na cza, ¿e uk"ad komu nika cy j ny jest bar dzo wa ¿ nym ele men tem ca"oœcidzia"añ i swoj! dwu stronn! spe cy fik! mo¿e wp"ywaæ znacz!co na po wo dze nie po dej -mo wa nych dzia"añ. Pro gra my rewi tali zacy j ne, cha ra kte ry zuj!c siê zmia na mi w fun k -cjach i w in ten syw no œci zago spoda ro wa nia prze strzen ne go po wo duj! zmia ny po trzebtrans po rto wych, co z ko lei przek"ada siê na wie l ko œci po to ków ru chu pro wa dzo nychsie ci! uliczn!.2) In ten sy w noœæ fun kcji zago spoda ro wa nia prze strzen ne go a mo ¿ li wo œci obs!ugitrans po rto wejW kon te k œcie dzia"añ rewi tali zacy j nych przy zmia nach in ten syw no œci fun kcjizago spoda ro wa nia prze strzen ne go po szu ku je siê no wych spo so bów obs"ugi trans po r -to wej da ne go ob sza ru, któ re to z jed nej stro ny mog! ogra ni czyæ wie l koœæ po to ków ru -chu dro go we go, prze mie sz czaj!cych siê przez ten ob szar, a z dru giej mog! zwiê k szyærolê pro ekolo gi cz nych œro d ków trans po rtu, w tym trans po rtu zbio ro we go, czê stoo ma"ych gabarytach fizycznych (np. minibusy), roweru i pie szych.3) Uli ca jako ele ment ko m po zy cji prze strze ni pu b li cz nej Wy zna cza to uli com, pla com i skwe rom bar dzo du¿! rolê w dzia"aniach rewi tali -zacy j nych. Urz!dze nia in fra stru ktu ry pe"ni! fun kcjê kszta"tuj!c! prze strzeñ, mog!znacz!co wp"ywaæ na fun kcjê, kszta"t i fo r mê zago spoda ro wa nia pu b li cz nychprzestrzeni miejskich.4) Par ko wa nie w stru ktu rach rewi tali zo wa nych Jest jed nym z naj bar dziej isto t nych, a jed no cze œ nie naj trud nie j szych do roz wi!za -nia za gad nieñ komu nika cy j nych, gdy¿ rewi ta li za cji pod da je siê naj czê œciej ob sza ryo o gra ni czo nych mo ¿ li wo œciach obs"ugi par kin go wej, w któ rych li cz ba miejsc par -
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kin go wych jest ogra ni czo na. Pro wa dze nie akty w nej po li ty ki trans po rto wej maj!cejna celu nie dopu sz cze nie do zat"ocze nia uk"adu dro go we go par kuj!cymi sa mo cho da -mi, jak rów nie¿ ru chem sa mo cho do wym do i z par kin gów ku ba tu ro wych jest wa run -kiem pod sta wo wym, aby uzyskaæ consensus miêdzy zagospodarowaniem prze strzen -nym a systemem transportowym.5) Har mo ni za cja za bu do wy i prze strze ni pu b li cz nej, a tym sa mym uk!adu komu -nika cyj ne go Wa r toœæ do da na wy ni kaj!ca ze spo so bu obs"ugi trans po rto wej wy ra ¿aæ siê po win -na wy bo rem ta kie go spo so bu obs"ugi, któ ry za pe w nia"by mo ¿ li woœæ uzy ska nia con -sen su su miê dzy ru chem i po sto jem po ja z dów, a za bu dow! i wygl!dem prze strze nipu b li cz nej. Obok rewi ta li za cji za bu do wy ko nie cz ne s! dzia"ania pod nosz!ce ja koœæi e ste ty kê prze strze ni pu b li cz nej. Mo ¿ na to uzy skaæ m.in. przez prze bu do wê i prze -kszta"cenia przekrojów ulic i placów, dziêki którym mo¿na uzyskaæ zamierzoneefekty.6) Obci"¿e nie uk!adu komu nika cyj ne go Zmnie j sze nie po to ków ru chu, pre fe ren cje dla ru chu pie szych i ro we rów oraz ko -mu ni ka cji zbio ro wej s! rzecz! nie zbêdn!, aby ob sza ry rewi tali zo wa ne, szcze gó l nieo cha ra kte rze za by t ko wym mog"y pra wid"owo fun kcjo no waæ. Dzia"ania re wi ta li za-cy j ne z regu"y sk"aniaj! do prze kszta"ceñ stru ktu ry i fo r my uk"adu drogo wo-u licz ne -go. Za uwa ¿yæ na le ¿y, ¿e ka ¿ de za mkniê cie od cin ka uli cy spo wo du je prze nie sie siê ru -chu na inn! tra sê, co z pun ktu wi dze nia fun kcjo no wa nia da ne go ob sza ru bê dzienaj pra w dopo dob niej bar dzo ko rzy st ne, na to miast w aspe kcie funkcjonowania ca"egouk"adu komunikacyjnego, mo¿e pogorszyæ parametry funkcjonalne. 7) Niedo pusz cza l noœæ eli mi na cji ru chu samo cho do we go z rewi tali zowa ne goob sza ru Jest za gad nie niem nie zwy kle isto t nym z pun ktu wi dze nia fun kcjo no wa nia da ne go ob sza ru. Ca"ko wi te ogra ni cze nie do stê p no œci dla sa mo cho dów indy widu a l nych po -wo du je, ¿e ob sza ry rewi tali zo wa ne stan! siê ma r twy mi, co mo¿e wy pa czyæ sens zrea li -zo wa nych dzia"añ. Pro ble mem do roz wi!za nia stoj!cym przed pro je ktan ta mi jestwy wa ¿e nie sto p nia wpro wa dza nych ogra ni czeñ do stê p no œci, tak aby by"a mo ¿ li woœæochro ny wa lo rów archite ktoniczno -urbani stycz nych da ne go ob sza ru oraz jego udo -stê p nia niem.8) Ma!a ar chi te ktu ra i de tal dro go wy w zago spoda ro wa niu prze strze ni S! dope"nie niem po dej mo wa nych dzia"añ rewi tali zacy j nych. Ume b lo wa nie rewi -tali zo wa nej uli cy czy pla cu, obok pe"nie nia fun kcji aran ¿uj!cych prze strzeñ, po win no mieæ na wzglê dzie pod nie sie nie bez pie cze ñ stwa ru chu wszy stkich ka te go rii ucze st ni -ków ru chu. De tal dro go wy o wy so kiej ja ko œci wyko rzy sty wa nych ma te ria"ów i do brejja ko œci wy ko na nia mo¿e znacz!co przy czy niæ siê do zwiê ksze nia efe ktu wi zu a l no--e ste tycz ne go po dej mo wa nych dzia"añ. Bar dzo wa ¿ na jest w tym wzglê dzie rola na wierz -ch ni dro go wej, któ ra two rzy tzw. trze ci wy miar i znacz!co mo¿e pod nieœæ wa lo ry este -ty cz ne i fun kcjo na l ne prze strze ni pu b li cz nych.
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Uspo ko je nie ru chu dro go we go1 jako fo r ma kszta"to wa niaobs"ugi trans po rto wej ob sza rów rewi tali zo wa nychNaj wiê ksze mo ¿ li wo œci wdro ¿e nia i fun kcjo no wa nia zna j du je w ob sza rach o cha -ra kte rze za by t ko wym, któ re s! ze swej na tu ry, tj. fun kcji ochro ny dzie dzi c twa kul tu -ro we go usy tuo wa ne go na swym ob sza rze, pre de sty nowa ne w spo sób na tu ra l ny dowdra ¿a nia i re a li za cji tej idei. W ob sza rach za by t ko wych jako g"ówny cel wpro wa dze -nia uspo ko je nia ru chu wy su wa siê rewa lo ry za cja i rewi ta li za cja za byt ko we go ob sza ru, przy czym jest on realizowany równolegle z aspektem poprawy stanu bezpieczeñstwaruchu drogowego.Spe cy fi ka ob sza rów za by t ko wych w kon te k œcie uspo ko je nia ru chu po le ga z regu"yna bar dzo ogra ni czo nych mo ¿ li wo œciach wpro wa dza nia prze kszta"ceñ w prze kro jachi w zago spoda ro wa niu ulic, ze wzglê du na ob jê cie ochron! kon se r wa torsk! wszy -stkich b!dŸ wiê kszo œci ele men tów zago spoda ro wa nia ulic oraz ko nie cz no œci!wy"!cze nia pe w nych fra g men tów ob sza ru z ru chu, któ re s! szcze gó l nie atra kcy j nez tu ry sty czne go punktu widzenia i przekszta"cenia ich w strefy lub w ci!gi piesze.W zwi!zku, z po wy ¿szym roz wi!za nia uspo ko je nia ru chu, ze wzglê du na bar dzoogra ni czo ne mo ¿ li wo œci wpro wa dza nia prze kszta"ceñ w prze kro jach uli cz nych po wo -duj!, ¿e w wie lu wy pa d kach uspo ko je nie ru chu jest rea li zo wa ne œro d ka mi pla ni sty -czny mi, w tym m.in. przez:– eli mi na cjê ru chu tran zy to we go,– ogra ni cza nie do stê p no œci dla ru chu sa mo cho dów indy widu a l nych z jed no czes ny -mi pre fe ren cja mi dla trans po rtu zbio ro we go, ru chu ro we ro we go i pie sze go,– ogra ni cze nie in ten syw no œci pro gra mu urba ni sty czne go usy tuo wa ne go w tych ob -sza rach,– uporz!dko wa nie par ko wa nia wewn!trz uspo ka ja ne go ob sza ru,– bu do wê par kin gów stra te gi cz nych na zewn!trz ob sza rów ob jê tych uspo ko je niemru chu oraz– œro d ka mi or ga ni za cji ru chu, z któ rych do mi nuj!ca rola przy pa da oz na ko wa niupio no we mu.Kon ce pcje uspo ko je nia ru chu w swej re a li za cji wy ko rzy stuj! ró ¿ no rod ne fo r myarchite ktonicz no-prze strzen ne, dziê ki któ rym wy twa rzaj! siê nowe wa r to œci krajo -bra zu kul tu ro we go i jed no cze œ nie daj! mo ¿ li wo œci za cho wa nia spe cy fi ki lo ka l nej.Roz wi!za nia uspo ko je nia ru chu, ogra ni czaj!c ruch sa mo cho do wy i pre fe ruj!c wy ko -rzy sta nie in nych nie uci!¿li wych œro do wi sko wo œro d ków lo ko mo cji, za pe w niaj!do stê p noœæ ko mu ni ka cyjn! ob sza rów, w któ rych fun kcjo nu je na po zio mie akce pto -
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1  Wg A. Rud ni c kie go i K. Bie dy (z ze spo!em) [1], uspo ko je nie ru chu jest to „uporz"dko wa nie i do sto so -wa nie komu nika cyj ne go spo so bu obs!ugi ob sza ru do jego pod sta wo wych fun kcji i cha ra kte ru u¿y t ko we go,kul tu ro we go i eko logi cz ne go”. Inn" po pu larn" de fi nicj" uspo ko je nia ru chu (Ga m bit 2006) jest roz wi"za nieo cha ra kte rze orga niza cy j nym, bu do w la nym i pra wnym, zmnie j szaj"ce uci"¿li wo œci ru chu samo cho do we goprzez nak!ada ne na nie go ogra ni cze nia i zmia nê obs!ugi komu nika cy j nej wy bra nych ob sza rów”. Œro d ki uspo -ko je nia ru chu mog" mieæ cha ra kter roz wi"zañ pla ni sty cz nych i stru ktu ra l nych, szcze gó!owych roz wi"zañ ele -men tów dróg i or ga ni za cji ru chu, któ ra to de fi ni cja nawi"zuje bez po œred nio do de fi ni cji prof. O. Gun na r so na– jed ne go z „oj ców”.



wa l nym przez wszy stkich u¿yt ko w ni ków. Bar dzo wa ¿ nym œro d kiem uspo ko je nia ru -chu jest utrzy ma nie ist niej!cych za by t ko wych na wie rz ch ni ulic, lub wpro wa dze nieno wych, któ re sw! form! i ma te ria"em nawi!zuj! do dzie dzi c twa kul tu ro we go da ne go ob sza ru i pod nosz! wa lo ry prze strze ni pu b li cz nej. Znacz!cy wp"yw na spo sób obs"ugi trans po rto wej, w tym na wpro wa dzo ne roz wi!za nia ru chu, obok cha ra kte ru zaby t ko -wo œci ob sza ru ma rów nie¿ fo r ma stru ktu ry prze strzen nej ob sza ru oraz fun k cjepe"nio ne przez dany ob szar.Po li ty ka trans po rto wa w ob sza rach rewi tali zo wa nychPo li ty ka trans po rto wa w ob sza rach rewi tali zo wa nych po win na mieæ cha ra kter po -li ty ki zrów nowa ¿o ne go roz wo ju i byæ in te gra l nym ele men tem roz wo ju miast i aglo -me ra cji, gdzie jest wdra ¿a na. Po li ty ka trans po rto wa zrów nowa ¿o ne go roz wo juobe c na jest w wiê kszo œci ofi cja l nych do ku men tów z za kre su pla no wa nia prze strzen -ne go i sy ste mów trans po rto wych miast i gmin pol skich. Jest to wy nik ge ne ra l nychten den cji, ja kie od lat wp"ywaj! na po li ty kê prze strzenn! w kra jach eu ro pe j skich2, 3,jak rów nie¿ efekt przy nale ¿ no œci Pol ski do Unii Eu ro pe j skiej, gdzie zrów no wa ¿o nyroz wój jest jed nym z fun da men tów roz wo ju kra jów cz"on ko wskich. UE rów nie¿ w za -kre sie trans po rtu w mia stach i aglo me ra cjach od wie lu lat wy ra Ÿ nie pre fe ru je po li ty kê zrów nowa ¿o ne go roz wo ju. Ma to swo je od zwier cied le nie m.in. w ko le j nych ge ne ra -cjach do ku men tów eu ro pe j skiej po li ty ki trans po rto wej.Po li ty kê trans po rtow! UE za war"a w tzw. „Bia"ej Ksiê dze”4, gdzie uz na je trans -port za klu czo wy czyn nik w no wo cze s nej go spo da r ce. Rów no cze œ nie ma mie j s ce per -ma nen t na sprze cz noœæ po miê dzy spo"ecze ñ stwem, wy ka zuj!cym co raz wiêksz!mo bi l noœæ a opi ni! pu b liczn!, któ ra sta je siê co raz bar dziej nie tole ran cyj na na chro -ni cz ne sta ny zat"ocze nia i opó Ÿ nieñ oraz po ga r szaj!c! siê ja koœæ obs"ugi trans po rto -wej. W sy tu a cji, gdy po pyt na us"ugi trans po rto we ro œ nie, to od po wie dzi!spo"eczeñstw nie mo¿e byæ bu do wa no wej in fra stru ktu ry i da l sze po bu dza nie ryn kutrans po rto we go. Sy stem trans po rto wy musi byæ opty mali zo wa ny dla spro sta nia po -py to wi zrów nowa ¿o ne mu eko no mi cz nie, spo"ecz nie oraz œro do wi sko wo. Efe ktemnie rów no wa gi po miê dzy u¿y t ko wa niem œro d ków trans po rtu jest kon ge stia. Stwier -dze nia po wy ¿sze s! nie zwy kle wa ¿ ne w kon te k œcie rewi ta li za cji ob sza rów mie j skich,z któ rych wiê kszoœæ ma cha ra kter chro nio ny o bar dzo ogra ni czo nej mo ¿ li wo œci prze -kszta"ceñ za bu do wy i roz bu do wy uk"adu komu nika cyj ne go. W zwi!zku z tymwiêkszoœæ dzia"añ musi mieæ charakter zarz!dzania oraz organizacji ruchu i par ko wa -nia, tak aby pozostaæ w zgodzie z wymogami ochrony zabytkowej tkanki miejskiej.
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2 Ka r ta Li p ska na rzecz zrów nowa ¿o ne go roz wo ju miast eu ro pe j skich, Lipsk 2007, http://www.mir.gov.pl/roz woj_re gio na l ny/Po li ty ka_re gio na l na/roz woj_miast/roz woj_miast_w_UE/Do cu ments/KL_PL.pdf[do stêp XI.2013].3 To wa rzy stwo Ur ba ni stów Pol skich, Nowa Ka r ta Ate ñ ska – Wi zja roz wo ju miast XXI w., Wa r sza wa2003.4 Eu ro pe an Com mis sion, Whi te Pa per; Eu ro pe an trans port Po li cy for 2010: time to de ci de. Brus sels2001.



W „Zie lo nej Ksiê dze” z 2007 r.5 i w „Pla nie dzia"ania na rzecz mo bi l no œci w mia -stach”6 znacz!c! rolê zwró co no w kie run ku po li ty ki trans po rto wej w mia stachi wbrew za sa dzie sub sy diar no œci po win na byæ ona znacz!co wzmo c nio na i roz sze rzo -na. Uwa ¿a siê, ¿e mimo przy jê tej za sa dy sub sy diar no œci Unia Eu ro pe j ska ma pewn!odpo wie dzia l noœæ za dzia"ania na szcze b lu lo ka l nym i musi wspo móc roz wój po li ty kitrans po rto wej w mia stach. Kie run ki dzia"añ w za kre sie trans po rtu w mia stach, zgod ne z za sa da mi roz wo juzrów nowa ¿o ne go i rewi ta li za cji ob sza rów zurbanizowanych, to:" Ogra ni cza nie kon ge stii przez:– odp"at noœæ za ko rzy sta nie z dróg mie j skich w pie r wszej fa zie op"at za par ko wa niei ko rzy sta nie z pasa dro go we go, w przysz"oœci – op"at za ko rzy sta nie z dróg w naj -bar dziej zat"oczo nych re jo nach mia sta;– ogra ni cza nie do stê p no œci dla sa mo cho du oso bo we go w nie któ rych stre fach(zw"asz cza w cen trum mia sta i w in nych in ten sy w nie za bu do wa nych ob sza -rach);– zarz!dza nie par ko wa niem (po li ty ka par kin go wa, p"atne par ko wa nie, ogra ni cze -nie li cz by par kin gów w prze ci!¿o nych ob sza rach, aby do sto so waæ j! do prze pu -sto wo œci sie ci uli cz nej)." Zwiê ksze nie do stê p no œci do trans po rtu zbio ro we go, w tym dla osób nie pe"no spraw -nych fi zy cz nie." Roz wój dla sy ste mów trans po rtu zbio ro we go o wy so kiej ja ko œci, w tym trans po rtuszy no we go." Prio ry tet i u"atwie nie fun kcjo no wa nia dla trans po rtu zbio ro we go w wa run kachzat"ocze nia ulic przez sto so wa nie roz wi!zañ za pe w niaj!cych prio ry tet w ru chu, ta -kich jak: wy dzie lo ne pasy ru chu, syg na li za cja œwie t l na re a guj!ca na po ja wie nie siêtra m wa ju/au to bu su itp." Prio ry tet dla ru chu pie sze go i ro we ro we go." Roz wój roz wi!zañ in ter moda l nych w trans po rcie mie j skim." In te gra cja pla no wa nia trans po rtu z pla no wa niem prze strzen nym." Pro mo cja czy s tych po ja z dów i czy s tych pa liw." Pro mo cja i re a li za cja u"atwieñ dla ru chu ro we ro we go i in nych „wo l nych formprze mie sz cza nia siê”." Zmnie j sze nie za gro ¿eñ w ru chu dro go wym.
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5  Ko mi sja Wspól not Eu ro pe j skich, Zie lo na Ksiê ga, W kie run ku no wej ku l tu ry mo bi l no œci w mie œcie,SEK(2007) 1209, Bru kse la 2007. http://eu r - lex.eu ro pa.eu/Le xU ri Serv/Le xU ri Serv.do?uri=CELEX:52011DC0144:EN:NOT [do stêp XI.2013].6  Ko mi sja Wspól not Eu ro pe j skich, ko mu ni kat Ko mi sji do Pa r la men tu Euro pe j skie go, Rady, Euro pe j -skie go Ko mi te tu Eko nomi czno - Spo!ecz ne go i Ko mi te tu Re gio nów, Plan dzia!ania na rzecz mo bi l no œciw mia stach, SEK(2009) 1211 i 1212, Bru kse la 2006, http://eu r - lex.eu ro pa.eu/Le xU ri Serv/Le xU ri Serv.do?uri=CELEX:52011DC0144:EN:NOT [do stêp XI.2013].



Ponad to:" Opa r cie pla nów mode r ni za cji i roz wo ju sy ste mów trans po rtu na ana li zie eko no -mi cz nej efe kty w no œci roz wa ¿a nych przed siê w ziêæ oraz na rea li sty cz nej kon ce pcjifi nan so wa nia z uw z glêd nie niem no wych mo de li fi nan so wa nia." Roz wój pro gra mów ba da w czych w za kre sie trans po rtu w mia stach oraz dy fu zjai upo wsze ch nia nie wie dzy w za kre sie „przyk"adów do brych pra ktyk”.Kry ty cz ny mi dla trans po rtu ele men ta mi po li ty ki prze strzen nej s!: lo ka li za cjawie l kich ge ne ra to rów ru chu i usta la nie wa run ków za bu do wy, w tym par kin gów, któ -rych po je mnoœæ w ob sza rach o ogra ni czo nym ru chu sa mo cho do wym i do brzeobs"u¿o nych przez ko mu ni ka cjê zbio row! po win na byæ li mi to wa na. Jed nym z wa ¿ -nie j szych in stru men tów wdra ¿a nia po li ty ki trans po rto wej zrów nowa ¿o ne go roz wo juw aspe kcie rewi ta li za cji jest sze ro ko ro zu mia ne zarz!dza nie mo bi l no œci! mie sz ka ñ -ców i pod mio tów go spo da r czych, to zna czy od dzia"ywa niem w ró ¿ nych p"asz czy z -nach na po trze by po ru sza nia siê, a w dokonywanych podró¿ach – na wybórtransportu zbiorowego i niezmotoryzowanych form przemieszczania siê.Obs"uga trans po rto wa ob szaru rewi ta li zo wanego – przyk"admiasta i aglo me ra cji Do uai (Fran cja)Bar dzo cie ka wym przyk"adem komp le kso wo œci pod jê tych dzia"añ re wi ta li -zuj!cych prze strzeñ pu b liczn!, opa r tych o kon ce pcjê uspo ko je nia ru chu jest sta reflan dry j skie mia sto Do uai we Fran cji, gdzie w pie r wszej de ka dzie XXI w. zrea li zo wa -no now! li niê tra m wa jow! (au to bu sow!)7, "!cz!c! hi sto ry cz ne cen trum mia sta z pery -fery j ny mi miej sco wo œcia mi w te j ¿e aglo me ra cji. Jest to li nia maj!ca d"ugoœæ 12 km,21 przy stan ków i usytuowana jest w czterech miastach – gminach aglomeracji. In wes ty cja ta by"a okazj! do do ko na nia prze kszta"ceñ uspo ka jaj!cych ruchw ca"ym cen trum mia sta, a ta k ¿e pod nie sie nia wa lo rów archite ktonicz no-este tycz -nych prze strze ni ulic. Spo wo do wa"a ko nie cz noœæ prze bu do wy prze kro jów wie lu ulic.Umo ¿ li wi"a wpro wa dze nie wy dzie lo nych œcie ¿ek ro we ro wych w mie j s ce wcze œ niejwyko rzy sty wa ne przez ruch sa mo cho do wy. W roz wi!za niu wêz"a komu nika cyj ne gow re jo nie dwo r ca ko le jo we go prio ry tet na da no li nii tra m wa jo wej i prze mie sz cze niomnie zmoto ryzo wa nym. Uli cê sta no wi!c! ob wod ni cê cen trum wpro wa dzo no do tu ne lu, nad któ rym stwo rzo no prze strzeñ dla ru chu pie sze go, ro we ro we go i tra m wa ju z te re -nem zie lo nym z ele men ta mi ma"ej ar chi te ktu ry. Do jazd do dwo r ca ogra ni czo ny zo -sta" do obu stron nych siê ga czy, któ re przed prze bu dow! by"y fra g men temwspo mnia nej ob wod ni cy cen trum. Wpro wa dze nie li nii tra m wa jo wej w prze krój jed ne go z mo stów na rze ce Sca r pie(most Es qu e r chin) wy mu si"o li k wi da cjê jed nej z je z d ni, któr! prze bu do wa no na to ro -wi sko tra m wa jo we oraz prze kszta"ce nia prze strze ni pu b li cz nej po obu stro nach rze ki
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7 Tra m wa je (au to bu sy) pro du kcji ho len de r skiej fi r my APTS Phi le as o na pê dzie sze re go wym hy bry do wymrów no leg!ym na pne u ma ty kach po ru szaj" siê na wy dzie lo nym to ro wi sku, Ÿród!o: www.vil le dou ai. fr [do stêpX.2007 i X.2010). Bar dzo trud ne jest jed noz na cz ne zde fi nio wa nie wyko rzy sty wa nej tra kcji jako tra m wa jo wejlub au to bu so wej. Pod wzglê dem fun kcjo na l nym jest roz wi"za nie zbli ¿o ne do BRT Bus Ra pid Trans it.



s!sia duj!cych z ww. mo stem. Do obs"ugi ru chu ko"owe go za pro je kto wano uk"adma"ych rond z "!cz!c! je je z d ni! dwu pa smow! ze œcie¿k! ro we row! dwu kie run kow!,zamiast funkcjonuj!cych wczeœniej skrzy¿owañ skanalizowanych.Oma wia na prze bu do wa wp"ywa rów nie¿ po zy ty w nie na ja koœæ prze strze ni pu b li -cz nych w oto cze niu tra sy tra m wa jo wej. Nie bez zna cze nia na wzrost wa lo rów este ty -cz nych wy da je siê mieæ rów nie¿ u¿y t ko wa ny ta bor oraz in fra stru ktu ra obs"uguj!capa sa ¿e rów – wia ty przy stan ko we i inne elementy ma"ej architektury. Przed sta wio ny przyk"ad nowo wy bu do wa nej li nii tra m wa ju szy b kie go w Do uaipo ka zu je wza je m ne si l ne zwi!zki miê dzy re wi ta li zacj! ob sza ru i re wi ta li zacj! uk"adukomu nika cyj ne go. Ty l ko kom p le kso we dzia"ania w tkan ce za bu do wy i w uk"ad ziekomu nika cy j nym spra wiaj!, ¿e pod jê te dzia"ania s! efe kty w ne i przy nosz! efekt sy -ne r gii dla wygl!du mia sta i wa run ków ¿y cia mie sz ka ñ ców. Kom p le kso wa aran ¿a cjaprze strze ni ulic po wo du je, ¿e uli ce te staj! siê uli ca mi ¿yj!cymi spo"ecz nie, a nie ty l kouli ca mi o ru chu uspo ko jo nym o wy ¿szych pa ra me trach brd. Dziê ki uspo ko je niu ru -chu, przez pod jê te dzia"ania zago spoda ro wa nia i prze kszta"ca nia prze strze ni mo ¿ nawy do byæ wa lo ry prze strzenno -archite ktonicz ne oraz za nie dba nym fra g men tom prze -strze ni na daæ nowe wartoœci. Pod su mo wa niePrzed sta wio ne po wy ¿ej za gad nie nia trans po rtu w rewi ta li za cji wska zuj!, ¿e jest tobar dzo wa ¿ ny i in te gra l ny ele ment dzia"añ rewi tali zacy j nych. Rola roz wi!zañ trans -po rto wych jest wie lo ra ka. Dzia"ania w sy ste mie trans po rto wym mog! byæ za rów noele men tem wiod!cym w ca"ym pro ce sie rewi ta li za cji ob sza ru i wp"ywaæ na za kresi cha ra kter prze kszta"ceñ urbanisty czno-ar chitekto nicz nych, jak rów nie¿ ele men temuzu pe"niaj!cym. In fra stru ktu ra trans po rto wa jest ele men tem stru ktu ry prze strzen -nej, jak rów nie¿ ele men tem kszta"tuj!cym in fra stru ktu rê. Funkcj! in fra stru ktu rykomu nika cy j nej w roz wi!za niach rewi ta li za cji jest fun k cja obs"ugi zago spoda ro wa nia prze strzen ne go i jed no cze œ nie two rze nia zago spoda ro wa nia dróg i ulic. Dzia"aniaw za kre sie po li ty ki trans po rto wej oraz or ga ni za cji i zarz!dza nia ru chem i po sto jempo win ny zmie rzaæ do eli mi na cji tran zy tu wzglê dem rewi tali zowa ne go ob sza ru, abytym sa mym daæ mo ¿ li woœæ roz wo ju fun kcji mie j skiej. Znacz!ce efe kty mo ¿ naosi!gn!æ przez kom p le kso we wpro wa dze nie kon ce pcji uspo ko je nia ru chu, któ ra mo -¿e byæ isto t nym ele men tem ca"oœci rewi tali zo wa nych dzia"añ. Ogra ni czaj!c do stê p -noœæ sa mo cho dem oso bo wym do da ne go ob sza ru, mu si my ofe ro waæ roz wi!za niaalte rna ty w ne – obs"ugê trans po rtem pu b li cz nym, ru chem ro we ro wym i pie szym.Sum ma ryTransport in urban renewalTrans po rta tion pro blems in the revi ta li za tion of ur ban are as is one of the mainis su es that sho uld be re so l ved to con ve r ted the area to fun c tion pro per ly. This pa per
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pre sents the sco pe of work of the trans po rta tion sy stem in the re vi ta li zed area,po li cies and trans port se r vi ces ta king into ac co unt the prin ci p les of su sta ina b lede ve lo p ment, as well as exa m p le of trans port se r vi ce re vi ta li zed ur ban cen ter ofDo uai in Fran ce, whe re the so lu tion of trans po rta tion sy stem had a de ci si ve in flu en ce on the ef fect of the action taken.Keywords: revi ta li za tion, trans po rta tion se r vi ce, su sta ina b le trans po rta tion po li cy,tram in Douai. Bi b lio gra fia [1] Bie da K., Rud ni cki A. i inni, Kszta!to wa nie stref ru chu pie sze go i ro we ro we go MR.I.6.– VI/A/3, In sty tut Ur ba ni sty ki i Pla no wa nia Prze strzen ne go Poli te ch ni ki Kra ko wskiej,Kra ków 1984, mps. nie pub liko wa ny. [2] Bo na no ni L., Le temps des rues vers un no u vel ame na ge ment de l’espace rue, La us -sa ne IREC EPL GCR, La us sa ne 1990.  [3] Bu cha nan C., Traf fic in the towns, Crown Edit. Lon don 1963. [4] Eu ro pe an Com mis sion, Whi te Pa per ; Eu ro pe an trans port po li cy for 2010: time to de ci -de, Eu ro pe an Com mis sion, Bru xel les 2010.  [5] Ga m bit – Zin te gro wa ny Pro gram Po pra wy Bez pie cze ñ stwa Ru chu Dro go we go w Pol -sce, ra port ko ñ co wy 1994–1996, Trans port Mie j ski 7–8/1996. [6] Ga w li ko wski A., Uli ca w stru ktu rze mia sta, IUPP PW, Wa r sza wa 1992. [7] Gun na r s son O., Pro je kto wa nie bez pie cz ne go œro do wi ska ru chu dro go we go, Ma te ria!yMiê dzyna rodo we go Se mi na rium GAMBIT’98, Poli te ch ni ka Gda ñ ska, s. 71–80. [8] Ka r ta Li p ska na rzecz zrów nowa ¿o ne go roz wo ju miast eu ro pe j skich, Lipsk 2007,http://www.mir.gov.pl/roz woj_re gio na l ny/Po li ty ka_re gio na l na/roz woj_miast/roz woj_miast_w_UE/Do cu ments/KL_PL.pdf [do stêp XI.2013]. [9] Ko mi sja Wspól not Eu ro pe j skich, Utrzy maæ Eu ro pê w ru chu – zrów no wa ¿o na mo bi l -noœæ dla na sze go kon ty nen tu, Przegl"d œred nio okre so wy Bia!ej Ksiê gi Ko mi sjiEu ro pe j skiej do tycz"cej trans po rtu z 2001 r. SEC(2006) 768, Bru kse la 2006. http://eu r -- lex.eu ro pa.eu/Le xU ri Serv/Le xU ri Serv.do?uri=CELEX:52011DC0144:EN:NOT,[do stêp XI.2013].[10] Ko mi sja Wspól not Eu ro pe j skich, Zie lo na Ksiê ga, W kie run ku no wej ku l tu ry mo bi l no œciw mie œcie, SEK(2007) 1209, Bru kse la 2007. [11] http://eu r - lex.eu ro pa.eu/Le xU ri Serv/Le xU ri Serv.do?uri=CELEX:52011DC0144:EN:NOT [do stêp: XI.2013].[12] Ko mi sja Wspól not Eu ro pe j skich, ko mu ni kat Ko mi sji do Pa r la men tu Euro pe j skie go,Rady, Euro pe j skie go Ko mi te tu Eko nomi czno - Spo!ecz ne go i Ko mi te tu Re gio nów, Plandzia!ania na rzecz mo bi l no œci w mia stach, SEK(2009) 1211 i 1212, Bru kse la 2006.http://eu r lex.eu ro pa.eu/Le xU ri Serv/Le xU ri Serv.do?uri=CELEX:52011DC0144:EN:NOT[do stêp: XI.2013]. [13] Ko mi sja Wspól not Eu ro pe j skich, Bia!a Ksiê ga, Plan utwo rze nia jed no li te go euro pe j -skie go ob sza ru trans po rtu – d"¿e nie do osi"gniê cia kon ku ren cyj ne go i za so bo-
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osz czêd ne go sy ste mu trans po rtu, SEK(2011) 358, 359, 391 KOM(2011) 144 wer sjaosta te cz na, Bru kse la 2011. [14] http://eu r - lex.eu ro pa.eu/Le xU ri Serv/Le xU ri Serv.do?uri=CELEX:52011DC0144:EN:NOT [do stêp: XI.2013].[15] Ostro wski W., Ze spo!y za by t ko we a ur ba ni sty ka, Ar ka dy, Wa r sza wa 1980.[16] Rud ni cki A., Ko p ta T., Za le wski A., Kon ce p cja obs!ugi trans po rto wej rewi tali zowa ne goob sza ru cen tra l ne go £odzi, Ma te ria!y V Kon fe ren cji nauko wo-te chni cz nej „Wspo ma ga -nie de cy zji w pro je kto wa niu i zarz"dza niu trans po rtem” (z cy klu Pro ble mykomu nika cy j ne miast w wa run kach zat!ocze nia moto ryza cyj ne go), Sto wa rzy sze nie In -¿y nie rów i Te ch ni ków Ko mu ni ka cji RP O/Po znañ, Poli te ch ni ka Kra ko wska i Poli te ch ni kaPo znañ ska, Po znañ – Ro s nów ko 2007, s. 247–266.[17] To wa rzy stwo Ur ba ni stów Pol skich, Nowa Ka r ta Ate ñ ska – Wi zja roz wo ju miast XXI w.,Wa r sza wa 2003.[18] Eu ro pe an Com mis sion, Whi te Pa per; Eu ro pe an trans port Po li cy for 2010: time to de ci -de. Brus sels 2001.[19] Za le wski A., Kon ce p cja obs!ugi trans po rto wej do pro gra mu rewi ta li za cji Œró d mie œciaTo ma szo wa Mazo wie c kie go, Cza so pi s mo Te ch ni cz ne, Ar chi te ktu ra 1-A/2010, ze szyt3, rok 107, str.323-334. Wyd. Poli te ch ni ki Kra ko wskie, Kra ków A-4 oraz B"!d! Nie pra -wid"owy odsy"acz typu hiper"!cze., [do stêp; XI.2013].[20] Za le wski A., Uspo ko je nie ru chu jako za gad nie nie urba ni sty cz ne, Ze szy ty Na uko wenr 1104, Roz pra wy Na uko we, Z. 414, £ódŸ 2011.Zród!a in ter ne to we[21] www.vil le dou ai. f r [do stêp: X.2007 i X.2010].
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Sta rze nie kon stru kcji in ¿y nie r skichjako przy czy na rewi ta li za cji
Ce lem pra cy jest wy ka za nie wp!ywu przy spie szo ne go i na tu ral ne go sta rze nia nazmia nê w!as no œci sta li kon stru kcy j nych, co po wo du je ob ni ¿e nie no œ no œci kon stru k -cji sta lo wych.Sta rze nie kon stru kcji in ¿y nie r skich zwi"zane jest z utrat" ich zdo l no œci dope!nego prze no sze nia obci"¿eñ za!o¿o nych w pro je kcie i do zmian wa r to œci pa ra me -trów okre œlaj"cych stan u¿yt kowa l no œci. Sta rze nie na tu ra l ne za cho dzi w cza sie eks -plo a ta cji kon stru kcji in ¿y nie r skich w spo sób bar dzo po wo l ny. Na to miastprzy spie szo ne sta rze nie za cho dzi na sku tek in ten syfi ka cji czyn ni ków od dzia!uj"cychna kon stru kcje, na przyk!ad przez pod wy ¿sze nie tem pe ra tu ry (do oko!o 250°C), cy -kli cz ne zmia ny tem pe ra tu ry, od kszta!ce nia pla sty cz ne, od dzia!ywa nie œro do wiskagre sy w nych1, 2. W efe kcie ko ñ co wym tych pro ce sów wy twa rza siê taka sy tu a cja kon -stru kcji bêd"cej w eks plo a ta cji, ¿e ko nie cz na jest jej na pra wa i czê sto mode r ni za cja, co z ko lei pro wa dzi do rewi ta li za cji.W opra co wa niu wy ja œ nio no, jak zmie ni" siê no œ no œci i od kszta!ca l noœæ ele men tukon stru kcji. Przed sta wio no ba da nia wy bra nych ma te ria!ów, tj. pró bek ze sta li kon -stru kcy j nej, pod da nych przy spie szo ne mu pro ce so wi ko ro zji oraz ele men tów kon -stru kcji, tj. kszta!to w ni ków sta lo wych pod da nych na tu ral ne mu sta rze niu. Prze pro-wa dzo no analizê i dyskusjê wyników badañ.Przyk!ad przy spie szo ne go pro ce su ko ro zji sta li nie sto po wejPrzy spie szo ny pro ces ko ro zji sta li nie sto po wej prze pro wa dzo no w la bo ra to riumw kwa sie so l nym. Ce lem ba dañ by!a oce na wp!ywu ko ro zji na w!aœci wo œci me cha ni -cz ne sta li.Ba da niom do œwia dcza l nym pod da no pró b ki wy ko na ne ze sta li nie sto po wej ga tun -ku S235JR3. Pró b ki uciê to z rur sta lo wych o œred ni cy ze w nê trz nej 20 mm i gru bo œci
1 Ba sz kie wicz J., Ka mi ñ ski M., Ko ro zja ma te ria!ów. Ofi cy na Wy da w ni cza PW, Wa r sza wa 2006.2 Bu cz ko wski W. (red.), Bu dow ni c two ogó l ne.Tom 4. Ar ka dy, Wa r sza wa 2010.3 Gli ni cka A., Kruk M., Wp!yw ko ro zji na w!aœci wo œci me cha ni cz ne sta li nie sto po wej. The o re ti cal Fo un -dations of Ci vil En gi ne e ring. Po lish – Ukra i nian – Li t hu a nian Trans ac tions 16, OW PW, Wa r saw, June 2008,s. 421–428.



œcian ki 2 mm. Wy ko na no 30 pró bek o d!ugo œci 30 mm oraz 6 pró bek o d!ugo œci158 mm. Przy go to wa ne pró b ki dok!ad nie zmie rzo no i zwa ¿o no. Pró b ki o d!ugo œci30 mm po dzie lo no na 5 grup po 6 sztuk. Pierwsz" gru pê sta no wi!y pró b ki, któ re nieby!y pod da ne pro ce so wi ko ro zji (se ria 1). Ko le j ne gru py pró bek pod da no pro ce so wiko ro zji w 5% roz two rze wod nym kwa su so l ne go. Ko ro zja w la bo ra to rium za cho dzi!aprzez okres 59 dób; tj. 1416 go dzin. Okre œlo no zmia ny, ja kie po wo du je to agre sy w neœro do wi sko na pró b kach po przez po mia ry pro wa dzo ne od 30 doby do 59 doby w rów -nych kro kach cza so wych, tzn. co 7 dób (2 se ria – 38 dób, 3 se ria – 45 dób, 4 se ria– 52 dób i 5 se ria – 59 dób). Ka¿ do ra zo wo po za ko ñ cze niu pro ce su ko ro zji pró b ki wy -su szo no, zmie rzo no i zwa ¿o no.Po do b nie, pró b ki o d!ugo œci 158 mm po dzie lo no na 2 gru py. Pró b ki pie r wszejgru py nie by!y ko ro do wa ne. Pró b ki dru giej gru py umie sz czo no na 38 dób w 5% HCl.Po wy jê ciu z roz two ru kwa su pró b ki zo sta!y wy su szo ne, zmie rzo ne i zwa ¿o ne. Prze -ana lizo wa no, w przy pa d ku pró bek kró t szych, wp!yw umie sz cze nia tych pró bekw œro do wi sku agre sy w nym na uby tek masy. Po ba da niach ko ro zy j nych prze pro wa -dzo no ba da nia me cha ni cz ne (ta k ¿e w la bo ra to rium). Kró t kie pró b ki sta lo we, za rów no sko ro do wa ne, jak i nie sko rodo wa ne, pod da nopró bie œci ska nia w ma szy nie In stron 3382, re je struj"c œcie ¿ ki rów no wa gi sta ty cz nejP-u (si!a œci skaj"ca – prze mie sz cze nie pio no we). Ana li zo wa no kszta!ty otrzy ma nychœcie ¿ek rów no wa gi sta ty cz nej i okre œlo no gra ni cê pla sty cz no œci sta li Re przy œci ska niu ba da nych pró bek. Pró b ki d!u¿ sze pod da no roz ci"ga niu osio we mu w celu wy zna cze -nia modu!u Yo un ga (E) sta li pod da nej i nie pod da nej pro ce so wi ko ro zji. Pró bê roz -ci"ga nia wy ko na no w ma szy nie In stron 3382 z za mo co wa nym ten so me trem o ba ziepo mia ro wej 50 mm.Prze pro wa dzo ny pro ces ko ro zji okre œlo no jako rów no mie r ny po przez ob se r wa cjênie uz bro jo nym okiem. Stwier dzo no brak w¿e rów, szcze lin i roz wa r stwieñ ma te ria!u.Stwier dzo no, ¿e pro ces ko ro zji spo wo do wa! uby tek masy ba da nych pró bek (ryc. 1).Ka ¿ dy punkt po mia ro wy na wy kre sie po cho dzi z po mia rów trzech pró bek. Gra ni cêpla sty cz no œci Re okre œlo no jako ilo raz si!y Pe do pola prze kro ju pie rwo t ne go pró b kioraz jako ilo raz tej sa mej si!y do pola prze kro ju pró b ki sko ro do wa nej. Wa r to œci œred nieokre œlo no na pod sta wie po mia rów po chodz"cych z 6 pró bek w da nym kro ku cza so wym (ryc. 2). Na le ¿y tu nad mie niæ, ¿e pro je ktant zna tê pierwsz" wa r toœæ pola prze kro ju. W prze pro wa dzo nej pró bie roz ci"ga nia pró bek sta lo wych wy zna czo no modu!Yo un ga E. Œred nia wa r toœæ modu!u E dla sta li wy nios!a185 000 MPa i nie zmie ni!asiê ona na sku tek ko ro zji. Na ryc. 3 zi lu stro wa no za le ¿ noœæ na prê ¿e nie œred nie – od -kszta!ce nie œred nie dla ba da nej sta li uzy skan" na pod sta wie po mia ru 3 pró bekw ma szy nie wy trzy ma!oœcio wej.W pod su mo wa niu ba dañ ko ro zy j nych i me cha ni cz nych prze pro wa dzo nych napró b kach ze sta li nie sto po wej w przy spie szo nym pro ce sie ko ro zji stwierdza siê conastêpuje:1. Pro ces ko ro zji spo wo do wa! uby tek masy ba da nych pró bek o oko!o 20%, a wiêc do -pro wa dzi! do zmnie j sze nia wy mia rów geo me try cz nych pró bek, co spo wo du jemniejsz" no œ noœæ ele men tu sko rodo wa ne go.
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2. Œcie ¿ ki rów no wa gi sta ty cz nej P-u, tzn. si!a œci skaj"ca – prze mie sz cze nie pio no wepró bek przed pro ce sem ko ro zji i po nim maj" w ogó l no œci taki sam cha ra kter.3. Wa r to œci na prê ¿e nia na gra ni cy pla sty cz no œci Re bar dzo nie wie le zma la!yz up!ywem cza su ko ro do wa nia. Mo ¿ na przyj"æ, ¿e Re po mi mo pro ce su ko ro zji jestna dal taka sama jak pocz"tkowo.4. Wartoœci przemieszczenia odpowiadaj"cego Re wzros!y dla wszystkich sko ro do -wa nych próbek w porównaniu z odpowiednimi wartoœciami dla próbek nie sko ro -do wa nych. W ogólnoœci mo¿na stwierdziæ, ¿e skorodowane próbki s" bardziejodkszta!calne od pierwotnych próbek, co ma wp!yw na parametr warunkuu¿ytkowalnoœci konstrukcji stalowej.5. Yo un ga E nie zmie ni! siê.
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Ryc. 1. Œred ni uby tek masy pró bek sko ro do wa nych w cza sie!ród!o – ba da nia w!asne.
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Ryc. 2. Wy kres za le ¿ no œci na prê ¿e nie œred nie na gra ni cy pla sty cz no œci sta li – czas ko ro do wa nia!ród!o – ba da nia w!asne.



W ogó l no œci prze pro wa dzo ny rów no mie r ny pro ces ko ro zji do pro wa dzi! do bar dzo nie wie l kich zmian w!as no œci ma te ria!owych ba da nych próbek stalowych. Ja kie jest od nie sie nie wy ni ków tych ba dañ labo rato ry j nych do rze czy wi sto œci kon -stru kcy j nej, to jest, do oce ny zmian no œ no œci roz ci"ga nych i œci ska nych sta lo wychprê tów ko ro duj"cych w warunkach naturalnych? Na pod sta wie po mia rów po chodz"cych z ba dañ ko ro zy j nych mo ¿ na wy zna czyæszy b koœæ ko ro zji. Szy b koœæ ko ro zji pró bek sta lo wych w 5% HCl za le ¿y od wy mia rówgeo me try cz nych pró bek i od wa run ków lo ka l nych (tj. mnie j sze go lub wiê ksze gooœwie t le nia na czy nia z ko ro duj"cymi pró b ka mi)4. Œred nia szy b koœæ ko ro zji sta liS235JR w 5% HCl wy no si!a 1,02 mm/rok5. Szy b koœæ ta mie œci siê w prze dzia le wa r to -œci szy b koœæ ko ro do wa nia sta li miêk kiej na wo l nym po wie trzu w at mo s fe rze prze -mys!owo - mo r skiej piê ciu miast, któ ra wy no si wed!ug6 1,09–1,73 mm/rok. Po zwo li topro je ktan to wi osza co waæ spa dek no œ no œci prê tów, po za da nym cza sie, bez ko nie cz no -œci wy ci na nia pró bek z konstrukcji.Sta rze nie na tu ra l ne kon stru kcji sta lo wychDok!adna oce na sta nu ma te ria!u (sta li eks ploa to wa nych od kil ku dzie siê ciu lat)ob li gu je in wes to ra do prze pro wa dze nia pe!nego za kre su ba dañ labo rato ry j nych, costwa rza po wa ¿ ne pro ble my z uwa gi na po trze bê wy ciê cia z kon stru kcji du ¿ej ilo œcista li, któ ra umo ¿ li wi!aby wy ko na nie pe!no wy mia ro wych pró bek nor ma ty w nych.Fakt ten na strê cza trud no œci ze wzglê du na du¿e ko szty oraz nie bez pie czeñ stwo zna -
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Ryc. 3. Za le ¿ noœæ na prê ¿e nie œred nie – od kszta!ce nie œred nie dla ba da nej sta li S235JR!ród!o: ba da nia w!asne.

4 Gli ni cka A., Kruk M., Wp!yw ko ro zji na w!aœci wo œci me cha ni cz ne sta li nie sto po wej. The o re ti cal Fo unda -tions of Ci vil En gi ne e ring. Po lish – Ukra i nian – Li t hu a nian Trans ac tions 16, OW PW, Wa r saw, June 2008,s. 421–428.5 Gli ni cka A., Koz!owska B., Przyk!ad mo de lo wa nia okre su utrzy ma nia wy bra nych ele men tów kon struk cjista lo wych pod da nych ko ro zji. Lo gi sty ka 3/2012, s. 623–627.6 Shre ir L.L., Ko ro zja. Wy daw ni c twa Nauko wo-Te chni cz ne, Wa r sza wa 1966.



cz ne go os!abie nia prze kro jów ele men tów, nie kie dy mo c no wy tê ¿o nych. Za cho dzi po -trze ba pos!ugi wa nia siê ta ki mi skró co ny mi me to da mi ba da w czy mi, któ re by!ybymo ¿ li we w za kre sie ba dañ nie niszcz"cych lub przy wy ko rzy sta niu pró bek z ma te ria -!u ba da w cze go o bar dzo nie wie l kich wy mia rach. Na tej pod sta wie mo ¿ na osza co waæli cz bo we wa r to œci w!aœci wo œci wy trzy ma!oœcio wych fy (Re) i fu (Rm). Prze pro wa dzo noba da nia na ki l ku sta rych obie ktach. Szcze gó!owy opis ba dañ za wie ra pra ca7.W pra cy wy ko na no na stê puj"ce ba da nia labo rato ry j ne:! pró by wy trzy ma!oœcio we, na pod sta wie któ rych okre œlo no gra ni cê pla sty cz no œci fy(Re), wy trzy ma!oœæ na roz ci"ga nie fu (Rm), wyd!u¿e nie jed no stko we A5 [%] (oce naplastycznoœci),! ba da nie twar do œci naj bar dziej roz po wszech nion" me tod" Bri nel la, dziê ki któ rejoce nio no za le ¿ noœæ HB – fy (Re) (z du ¿ym pra wdopo dobie ñ stwem),! ana li zê che miczn" me tod" „na mo kro” oraz za po moc" spe ktro la bu sta cjo nar ne go.Uzy ska ne wy ni ki z prób wy trzy ma!oœcio wych dla ki l ku obie któw opra co wa no sta -ty sty cz nie, wy ni ki prób zin ter pre towa no gra fi cz nie (ryc. 4 i 5). Pró b ki p!askie, wy ciê te z pó!ek kszta!to w ni ków, ob ro bio ne na fre za r ce, pod da noba da niu twar do œci me tod" Bri nel la, na jed nej z g!ówek przy go to wa nych do mo co wa -nia w ma szy nie wy trzy ma!oœcio wej. Po zba da niu twar do œci próbki poddano próbiezrywania.Przy opra co wa niu wy ni ków pos!u¿o no siê na stê puj"cymi wie l ko œcia mi losowymi:– wa r toœæ œred nia Re  ba da nej ce chyR n Re eii
n1

1 (1)
gdzie Re to wa r to œci gra ni cy pla sty cz no œci ba da nych pró bek.– wa r toœæ od chy le nia stan dar do we go SRe w pró bieS n R Reii

n eRe ( )1 1 1 2 (2)
– wspó!czyn nik zmien no œci Re

Re ReSRe
(3)

Do okre œle nia przy bli ¿o nej wy trzy ma!oœci na roz ci"ga nie fu (Rm) za sto so wa nowzór: f R HB HBu m( ) , [ ]3 40 103 MPa (4)
W li te ra tu rze mo ¿ na spo t kaæ oce nê wy trzy ma!oœci na pod sta wie za wa r to œci wê gla C.
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7 Sa w czuk F., Oce na w!aœci wo œci wy trzy ma!oœcio wych i tech nolo gi cz nych sta li w kon stru kcjach bu do w -la nych eks ploa to wa nych od ponad 80 lat. Roz pra wa do kto r ska. Poli te ch ni ka Wa r sza wska, Wy dzia! In ¿y nie riiL"do wej, Wa r sza wa 1998.



Wê giel jest pod sta wo wym sk!ad ni kiem de cy duj"cym o mi kro stru ktu rze i w!as no -œciach me cha ni cz nych sta li. Wraz ze wzro stem za wa r to œci wê gla od 0,0 do 0,8% na stê -pu je wzrost wy trzy ma!oœci na roz ci"ga nie o 500 MPa. Przy j muj"c li niow" za le ¿ noœæmo ¿ na okre œliæ orien ta cyjn" wy trzy ma!oœæ na roz ci"ga nie sta li wê glo wych w za le ¿ no -œci od zawartoœci wêgla z prostego wzoru:R Cm 300 600( % ) [ ]MPa (5)Wzór (5) po prze kszta!ce niu mo¿e pos!u¿yæ do okre œle nia przy bli ¿o nej twar do œciba da ne go ma te ria!u wg za le ¿ no œci (4).Za mie sz czo ne wy ni ki przed sta wiaj" za le ¿ no œci cech wy trzy ma!oœcio wych od za -wa r to œci wê gla oraz du¿e ró ¿ ni ce w od chy le niu stan dar do wym gra ni cy pla sty cz no œcii wy trzy ma!oœci na roz ci"ga nie. Wi do cz ny wp!yw za wa r to œci wê gla na ce chy me cha -ni cz ne mo¿e su ge ro waæ zna cz ny wp!yw po stê puj"cych pro ce sów sta rze nia na tu ral ne go.
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Ryc. 4. Wa r to œci œred nie i jed no stko we Re i Rm oraz pro cen to wa za wa r toœæ wê gla C [wg 5]



Osza co wa nia wa r to œci fy (Re) i fu (Rm) do ko na no z ba dañ twar do œci me tod" Bri nel la (HB). Gra ni cê pla sty cz no œci osza co wa no na pod sta wie no r my PN-78/H-04 350 orazdo œwia d czeñ w!as nych z opra co wy wa nia eks per tyz te ch ni cz nych obie któw sta lo wych eksploatowanych od kilkudziesiêciu lat. Bez po œred nia oce na wp!ywu wê gla na zja wi sko sta rze nia jest za gad nie niem z!o¿o -nym i nie kie dy na strê czaj"cym wie le trud no œci. Jed na z wyko rzy sty wa nych me todpo le ga na po rów na niu wy ni ków z ba dañ wy trzy ma!oœcio wych Rm i Rm, (HB) z wy ni ka -mi uzy ska ny mi ze wzo ru (5). W ta be li 1 ze sta wio no wy trzy ma!oœci na roz ci"ga niefu (Rm), Rm, (HB) i Rm, (C) otrzy ma ne wg trzech metod.Œred nie wa r to œci za wa r to œci wê gla oraz po rów na nie wa r to œci wy trzy ma!oœci naroz ci"ga nie Rm i Rm, (HB) i Rm, (C) wy ka zuj", ¿e sta le, któ re uleg!y sta rze niu cha ra kte ry -zuj" siê nisk" za wa r to œci" wê gla.
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Ryc. 5. Ce chy wy trzy ma!oœcio we Re i Rm oraz sk!ad che mi cz ny [wg 5]



Ta be la 1. Ze sta wie nie zbio r cze wa r to œci wy trzy ma!oœci na roz ci"ga nie Rm, Rm, (HB) i Rm, (C)oraz œred nia za wa r toœæ wê gla C [wg 5]
Nr zbio ru Œred nia za wa r toœæwê gla C w zbio rze Wy trzy ma!oœæ na roz ci"ga nie Rm[MPa] Roz stêpwy trzy ma!oœci naroz ci"ga nie(Rm – Rm, (C))

Wie l koœæpro cen to waroz stê pu[%]Rm Rm, (HB) Rm, (C)1 0,162 396 – 397,2 1,7 0,042 0,077 421 423 346 75 21,6
3 0,050 388 400 330 58 17,60,040 423 414 324 90 27,84 0,039 – 369 323 46 –5 0,090 376 413 354 22 6,26 0,124 381 – 374 7 1,97 0,100 362 380 360 2 0,68 0,078 374 – 368 6 1,63PodsumowanieW opra co wa niu przed sta wio no wy ni ki, okre œlo ne w la bo ra to rium, cech wy trzy -ma!oœcio wych ta kich sta li, któ re uleg!y przy spie szo nej ko ro zji i sta rze niu na tu ral ne -mu. Stwier dzo no, ¿e sta rze nie kon stru kcji sta lo wych po przez ko ro zjê nie ko nie cz niemusi byæ prze pro wa dzo ne na obie ktach rze czy wi s tych, mo ¿ na je prze pro wa dziæ napró b kach w la bo ra to rium. Ana lo gi cz nie sta rze nie na tu ra l ne kon stru kcji sta lo wychmo¿e byæ oce nio ne w wy ni ku skró co nych ba dañ labo rato ry j nych na próbkach.Wyniki badañ laboratoryjnych mo¿na adoptowaæ do konstrukcji rzeczywistej.SummaryAging of engineering structures as the cause of the revitalizationIn the work one pre sen ted the in flu en ce of the ac ce le ra ted and na tu ral age ing onme cha ni cal pro per ties cho sen stru c tu ral ste els. One pre sen ted re sults of tests ofsa m p les ste el stru c tu ral carried out in the laboratory:– sub jects to the ac ce le ra ted pro cess of the cor ro sion and – sub jects to the na tu ral age ing.On the ba sis tests 1. one de te r mi ned the yield po int and Young’s mo du lus ofma te rial. On the ba sis tests 2. one de te r mi ned the yield po int, the ten si le strength, the con tent of the car bon C and the har d ness HB ma te rial. Fin dings of la bo ra to ry can bead ap ted to the real construction approximately.Keywords: structural steel, corrosion, natural ageing.
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El¿bieta Szafranko

Mo¿liwoœci przeprowadzenia procesuinwestycyjno-budowlanegow ramach programów rewitalizacyjnych
Rewi ta li za cja to sze ro ko ro zu mia ny pro ces zmian prze strzen nych, te ch ni cz nych,spo!ecz nych i go spo da r czych, pod jê tych w in te re sie pu b li cz nym, któ rych ce lem jestwy pro wa dze nie okre œlo ne go ob sza ru z sy tu a cji kry zy so wej, przy wró ce nie mu da w -nych fun kcji lub stwo rze nie wa run ków do jego da l sze go roz wo ju z wy ko rzy sta niemjego cech endo ge ni cz nych1. Ce lem rewi ta li za cji jest ogra ni cze nie pro ble mów spo!ecz -nych, go spo da r czych i eko lo gi cz nych, na da nie ob sza rom zde gra do wa nym no wychfun kcji oraz sprzy ja nie ich zrów nowa ¿o ne mu roz wo jo wi. Po przez pro ce sy rewi ta li za -cji zwiê ksza siê bez pie cze ñ stwo spo!ecz ne oraz prze!amu je siê trud no œci go spo da r czewy stê puj"ce na zde gra do wa nych ob sza rach zur bani zo wa nych2. Prze pro wa dzaj"c rewi ta li za cjê mia sta osi"ga siê wie le ce lów (ryc. 1). Jed nym z nich jest o¿y wie nie spo!eczno -go spoda r cze po przez pod nie sie nie ja ko œci prze strze ni pu -bli cz nej, zgod nie z za sa da mi !adu prze strzen ne go i este ty ki oraz pro mo wa nie przed -siê bior czo œci. Cel ten mo ¿ na osi"gn"æ po przez porz"dko wa nie „sta rej tkan ki” ur ba -ni sty cz nej, od po wied nie zago spoda ro wa nie pu s tych prze strze ni w ha r mo nii z oto cze -niem, mode r ni za cjê, re mont, roz bu do wê ist niej"cej sub stan cji mie sz ka nio wej orazbu dyn ków u¿y te cz no œci pu b li cz nej. Uzu pe!nie niem tych dzia!añ po win na byæ od no -wa budowla no-ar chite ktonicz na wraz z mo de r ni zacj" urz"dzeñ sie cio wych in fra struk -tu ry te ch ni cz nej oraz po pra wa sy tu a cji w za kre sie dro gow ni c twa i trans po r tu mie j -skie go umo ¿ li wiaj"ca in te gra cjê ró ¿ nych ob sza rów mia sta. Dzia!ania te w efek cie zmie -rzaj" do u!atwie nia mo ¿ li wo œci in wes to wa nia na te re nach po prze mys!owych, po woj -sko wych czy ko le jo wych oraz stwo rze nia wa run ków dla in wes ty cji pod nosz"cychkon ku ren cyj noœæ te re nu3.Ce lem spo!ecz nym, sze ro ko ro zu mia nej rewi ta li za cji, jest in te gra cja mie sz ka ñ ców, za po bie ga nie i prze ciw dzia!anie wy klu cze niu. W wy ni ku dzia!añ rewi tali zacy j nychpo wstaj" pla ców ki dzia!aj"ce w sy ste mie po mo cy spo!ecz nej i edu ka cji dla osób za gro -¿o nych mar gi na li zacj", two rzo ne s" lo ka l ne cen tra akty wi za cji spo!ecz nej, wspie ra ne
1  Lo ka l ne stra te gie mie sz ka nio we (red.), Ale ksan dra Czy ¿e wska, Mu ni ci pium, Wa r sza wa 2000.2  Pod rê cz nik rewi ta li za cji. Za sa dy, pro ce du ry i me to dy dzia!ania wspó!cze s nych pro ce sów rewi ta li za cji, Urz"d Mie szka lni c twa i Roz wo ju Miast, Wa r sza wa 2003.3  Pro ble my rewi ta li za cji, [w:] Go spo dar ka prze strzen na gmin. Po rad nik T. III, Fun dusz Wspó!pra cy– Bry ty j ski Fun dusz Kno w - How, Kra ków 1998.



s" ini cja ty wy po zwa laj"ce na eli mi no wa nie ste reo ty pów dzie l ni co wych oraz wzma c -nia nie po czu cia to ¿ sa mo œci mie sz ka ñ ców. W celu wy two rze nia tych me cha ni z móww ra mach in wes ty cji na te re nach rewi tali zo wa nych bu do wa ne s" obie kty spo r to wei pro wa dzo na jest pro mo cja ku l tu ry fi zy cz nej. Po dej mo wa ne s" rów nie¿ dzia!aniazmie rzaj"ce do wspie ra nia ró ¿ nych form akty wi za cji za wo do wej wo bec mie sz ka ñ cówtych te re nów. Two rzo ne s" pro gra my akty wi za cji dla se nio rów, in te gra cji i akty wi za -cji dla osób nie pe!no spra w nych, dla m!od zie ¿y za gro ¿o nej mar gi na li zacj". Stwa rza nes" wa run ki do wy cho dze nia z bezdomnoœci.

Œci œle zwi"zane z po prze dni mi ce la mi jest zwiê ksze nie bez pie cze ñ stwa mie sz ka ñ -ców oraz po pra wa mo ¿ li wo œci komu nika cy j nych wewn"trz osie d li. W ra mach rewi ta -li za cji po dej mu je siê dzia!ania maj"ce na celu zwiê ksze nie li cz by oraz po pra wafun kcjo no wa nia ci"gów komu nika cy j nych wewn"trz osie d li, reku l ty wa cja i od no wate re nów miê dzyo sied lo wych oraz do sto so wa nie ist niej"cych uk!adów komu nika cy j -nych wewn"trz osie d li do po trzeb mie sz ka ñ ców. Dzia!ania mi uzu pe!niaj"cymia zna cz nie zwiê kszaj"cymi bez pie cze ñ stwo jest wpro wa dze nie sy ste mu mo ni to rin gui bu do wa oœwie t le nia na ob sza rach o zwiê kszo nej prze stê pczo œci, stwo rze nie wa run -ków do ini cjo wa nia form po mo cy s"sie dz kiej w celu eli mi no wa nia za gro ¿eñ na te re -nie osie d li oraz wspa r cie dzia!añ edu ka cy j nych w za kre sie info r mo wa nia o za gro ¿e-niach wy stê puj"cych na danym terenie.Dzia!ania zwi"zane z osi"gniê ciem wy mie nio nych ce lów s" spó j ne i uzu pe!niaj"siê na ka ¿ dym eta pie rewi ta li za cji. Na uwa gê zas!ugu je fakt, ¿e po pra wa wa run ków ¿y -cia, fun kcjo nal no œci i este ty ki oto cze nia sa mo ist nie wywo!uje me cha ni z my po pra -wiaj"ce sy tu a cjê spo!eczn" na ob sza rach rewi tali zo wa nych. Wiê kszoœæ in wes ty cjizwi"za nych z opi sa ny mi dzia!ania mi ma cha ra kter pu b li cz ny, a ich re a li za cja wy ma ga sto so wa nia odpowiednich procedur, przepisów i sposobów finansowania.Ca!oœæ po stê po wa nia jest wple cio na w pro ces inwes tycyj no-bu dowla ny, a za mó -wie nia pu b li cz ne po ja wiaj" siê na wszy stkich jego eta pach. Bu do w la ny pro ces in wes -tycy j ny to sze reg dzia!añ, któ re zmie rzaj" do za spo ko je nia okre œlo nych po trzebspo!ecz nych. Wszy stkie przy goto wa w cze dzia!ania w bu do w la nym pro ce sie in wes -tycy j nym, na stê puj" po so bie w okre œlo nej chro no lo gii, za czy naj"c od pod jê cia de cy -
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Cele rewitalizacji
Porz!dkowanie starej tkanki urbanistycznej Cele spo"eczne  Zwiêkszenie bezpieczeñstwa mieszkañców

Ryc. 1. Cele rewi ta li za cji!ród!o: opra co wa nie w!asne.



zji o in wes to wa niu, a ta k ¿e stu diów i ana li zy, wa run ków oraz wie l ko œci za mie rzo ne goprzed siê w ziê cia. Na stê p nie ko lejn" wa¿n" czyn no œci" jest wy bra nie mie j s ca lo ka li za -cji in wes ty cji pu b li cz nej, po czym za ma wiaj"cy przy stê puje do opra co wa nia do ku -men ta cji pro je kto wej, któ ra za akce pto wa na byæ musi przez or gan ad mi ni stra cjiarchite ktonicz no-budo wla nej. W do ku men ta cji pro je kto wej naj wiê ksze zna cze niema pro jekt bu do w la ny, któ re go opra co wa nie jest dzia!aniem nie zbêd nym, aby uzy -skaæ po zwo le nie na bu do wê, a jego fo r ma oraz za kres za wa r te s" w Roz porz!dze niu Mi -ni stra Spraw We wnê trz nych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r.Fi nan so wa nie in wes ty cji celu pub li cz ne go nie na le ¿y do naj pro stszych czyn no œciw bu do w la nym pro ce sie in wes tycy j nym. Przed siê w ziê cia pu b li cz ne mog" byæ fi nan -so wa ne ze œro d ków w!as nych in wes to ra, bu d¿e tu pa ñ stwa, pa ñ stwo wych fun du szyce lo wych, jak i œro d ków po mo co wych Unii Eu ro pe j skiej, oraz gwa ran to wa nych przez pa ñ stwo po ¿y czek ban ko wych. Fi nan so we zo bo wi"za nia, zaci"gane przez jed no stkise kto ra fi nan sów pu b li cz nych s" okre œlo ne w!aœci wy mi prze pi sa mi, i mog" od by waæsiê ty l ko w ra mach roku bu d¿e to we go. Dla te go bar dzo czê sto jed no stki sa morz"dutery to rial ne go wy ko rzy stuj" tak" in sty tu cjê jak" jest wie lo le t ni plan in wes tycy j ny,któ ry przed sta wia pla no wa nie wyda t ko wa nia œro d ków fi nan so wych, np. bu d¿e tugmi ny w roku obe cnym i la tach ko le j nych, a bez ta kie go pla nu rea li zo wa nie in wes ty -cji fi nan so wa nych ze œro d ków po mo co wych Unii Eu ro pe j skiej jest bar dzo ciê ¿ kie.Aby nie do pu œciæ mar no tra w stwa œro d ków pu b li cz nych powo!ana jest od po wied niakon tro la we wnê trz na, za któr" odpowiedzialny jest kierownik jednostki sektorafinansów publicznych.Uwa run ko wa nie for mal no- praw ne rewi ta li za cjijako in wes ty cji pu b li cz nychPo stê po wa nie zwi"zane z re a li zacj" ce lów pu b li cz nych re gu lu je Usta wa o za mó wie -niach pu b li cz nych4. W myœl usta wy w po stê po wa niu o udzie le nie za mó wie nia pub li cz -ne go za ma wiaj"cy, jak rów nie¿ wy ko na w ca zo bo wi"zani s" do pod jê cia okre œlo nychkro ków, zmie rzaj"cych do pod pi sa nia miê dzy nimi umo wy. Sze reg pro ce dur po stê po -wa nia zmie rzaj"cych do udzie le nia za mó wie nia pub li cz ne go roz po czy na siê od pub li -cz ne go og!osze nia. Na stê p nie za ma wiaj"cy usta la wa r toœæ za mó wie nia, któ ra bê dziemia!a wp!yw na wy bra nie sto so w nej pro ce du ry udzie le nia za mó wie nia pub li cz ne go,oraz czy ko nie cz ne bê dzie sto so wa nie usta wy o za mó wie niach pu b li cz nych. Obo -wi"zkiem za ma wiaj"cego jest, ta k ¿e opra co wa nie spe cy fi ka cji isto t nych wa run kówza mó wie nia (siwz), któ ra za wie ra in fo r ma cje nie zbêd ne dla wy ko na w cy na eta pieprzy goto wy wa nia ofe r ty5, a treœæ jej dok!ad nie opi sa na jest w art. 36 Usta wy o za mó -wie niach pu b li cz nych. Pod czas po stê po wa nia o udzie le nie za mó wie nia za ma wiaj"cymo¿e wy ma gaæ od wy ko na w ców wy!"cz nie do ku men tów i oœwia d czeñ nie zbêd nychdo jego prze pro wa dze nia, nie zmie niaj"c przy tym ich fo r my oraz okre su wy sta wia -nych do ku men tów. Do ku men ty i oœwia d cze nia po win ny byæ przed!o¿o ne wraz
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4  Usta wa z dnia 29 sty cz nia 2004 r. – Usta wa o za mó wie niach pu b li cz nych.5  Ol szo wska H., Co po win na za wie raæ spe cy fi ka cja, Prze ta r gi pu b li cz ne, 9/2010.



z ofert". Za bez pie cze niem in te re su za ma wiaj"cego w po stê po wa niu o udzie le nie za -mó wie nia pub li cz ne go jest wa dium. Jest to fo r ma za bez pie cze nia, któ ra ma uchro niæza ma wiaj"cego przed nie rze tel ny mi wy ko naw ca mi, a ta k ¿e przed oszu sta mi6.W sk!ad do ku men ta cji przed siê w ziêæ bu do w la nych, bêd"cych przed mio tem za -mó wieñ pu b li cz nych oprócz sze re gu ma te ria!ów i opra co wañ wy ni kaj"cych z wy ma -gañ Usta wy Pra wo bu do w la ne, dodatkowo powinny wchodziæ:– de cy zja o usta le niu lo ka li za cji in wes ty cji celu pub li cz ne go wy da wa na w przy pa d -ku bra ku mie js co we go pla nu zago spoda ro wa nia prze strzen ne go, zgod nie z prze pi -sa mi Usta wy o pla no wa niu i zago spoda ro wa niu prze strzen nym, nie zbêd na do uzy ska -nia po zwo le nia na bu do wê,– pro jekt wy ko na w czy re gu lo wa ny prze pi sa mi Roz porz!dze nia Mi ni stra In fra stru ktu -ry w spra wie szcze gó"owe go za kre su i fo r my do ku men ta cji pro je kto wej, spe cy fi ka cji te ch -ni cz nych wy ko na nia i od bio ru ro bót bu do w la nych oraz pro gra mu fun kcjona lno-u ¿ytko -wego, – spe cy fi ka cje te ch ni cz ne wy ko na nia i od bio ru ro bót bu do w la nych zgod nie z za pi -sa mi Roz porz"dze nia jak wy ¿ej,– pro gram fun kcjona lno-u ¿ytko wy ta k ¿e re gu lo wa ny prze pi sa mi Roz porz!dze niaMi ni stra In fra stru ktu ry w spra wie szcze gó"owe go za kre su i fo r my do ku men ta cji pro je kto -wej, spe cy fi ka cji te ch ni cz nych wy ko na nia i od bio ru ro bót bu do w la nych oraz pro gra mufun kcjona lno-u ¿ytko wego.– przed miar ro bót i ko szto rys in wes to r ski zgod nie z prze pi sa mi Roz porz"dze niaMi ni stra In fra stru ktu ry w spra wie okre œle nia me tod i pod staw sporz!dza nia ko szto ry suin wes tor skie go, ob li cza nia pla no wa nych ko sztów prac pro je kto wych oraz pla no wa nychko sztów ro bót bu do w la nych okre œlo nych w pro gra mie fun kcjona lno-u ¿ytko wym7. Pro ce du ra przy go to wa nia do ku men ta cji prze ta r go wejW po stê po wa niu o udzie le nie za mó wie nia pub li cz ne go za ma wiaj"cy wy ko nu jesze reg obo wi"zków. Re a li za cja ich jest cza sa mi skom pli ko wa na nie ty l ko dla nie go,ale rów nie¿ dla wy ko na w ców, któ rzy s" ad re sa ta mi czyn no œci po dej mo wa nych przezza ma wiaj"cego. Na le ¿y pa miê taæ, ¿e o ile z!o¿yæ ofe r tê mo¿e ka ¿ dy wy ko na w ca, to za -mó wie nie pu b li cz ne mo¿e uzy skaæ ty l ko ten wy ko na w ca, któ ry wy ka ¿e zdo l noœæ dojego re a li za cji. Za ma wiaj"cy po wi nien za tem zro biæ wszy stko, aby za pe w niæ w!aœciw"re a li za cjê za mó wie nia, a do tego nie zbêd ne bê dzie w!aœci we okre œle nie przez za ma -wiaj"cego w g!ów nej mie rze wa run ków wziê cia udzia!u w po stê po wa niu o udzie le nieza mó wie nia. Aby wy ko na w ca móg! wzi"æ udzia! w po stê po wa niu o udzie le nie za mó wie nia pu -bli cz ne go, naj pierw musi siê o nim do wie dzieæ. Spo œród oœmiu try bów udzie la niaza mó wieñ a¿ piêæ wy ma ga pub li cz ne go og!osze nia8, któ re jest wszczê ciem po stê po wa -nia. Na le ¿y pa miê taæ, ¿e pub li ko wa nie og!oszeñ o za mó wie niach pu b li cz nych ma nacelu za cho wa nie pod sta wo wych za sad udzie la nia za mó wieñ, tj. za sa dy ucz ci wej kon -
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6 Gaw roñ ska- Ba ran A., Za mó wie nia pu b li cz ne – Pra kty cz ne roz wi!za nia, 2008.7 Ol szo wska H., Co po win na za wie raæ spe cy fi ka cja, Prze ta r gi pu b li cz ne, 9/2010.8 Ol szo wska H., Naj pierw og"osze nie, Prze ta r gi pu b li cz ne, 8/2010.



ku ren cji, rów ne go tra kto wa nia ofe ren tów oraz ja w no œci po stê po wa nia. Dziê ki pub li -ko wa nym og!osze niom wszy s cy po ten cja l ni wy ko na w cy mog" na iden ty cz nychwa run kach i w tym sa mym cza sie uzy skaæ do stêp do klu czo wych in fo r ma cji do ty -cz"cych kon kre t nych pro ce dur, ale ta k ¿e i pla nów za ma wiaj"cych do tycz"cych za mó -wieñ o wiê kszej wa r to œci. Umo ¿ li wia to roz po czê cie ko nie cz nych dzia!añ z od po-wied nim wy prze dze niem, tj. ze bra nie wszy stkich po trze b nych do ku men tów, za wa r -cie umów z pod wyko naw ca mi itp. Pu b li ka cja og!oszeñ jest w in te re sie sa mych za ma -wiaj"cych, to dziê ki nim mog" oni do trzeæ z in fo r macj" o swo ich po trze bach dosze ro kie go krê gu od bio r ców. W za le ¿ no œci od tego, jaka jest wa r toœæ za mó wie niaog!osze nie po win no byæ za mie sz czo ne w Biu le ty nie Za mó wieñ Pu b li cz nych – do tzw. pro gu uni j ne go 4850 tys. euro oraz w Dzien ni ku Urzê do wym Unii Eu ro pe j skiej – po -wy ¿ej tzw. pro gu uni j ne go 4850 tys. euro. Wy móg ten do ty czy og!asza nia po stê po wa -nia w try bie prze ta r gu nie ogra niczo ne go, prze ta r gu ogra ni czo ne go, ne go cja cji z og!o -sze niem, dia lo gu kon ku ren cyj nego. W Biu le ty nie Za mó wieñ Pu b li cz nych poza og!o-sze niem w po wy ¿szych try bach, za mie sz cza ne jest ta k ¿e og!osze nie o li cy ta cji ele ktro -ni cz nej. Je ¿e li wa r toœæ za mó wie nia bê dzie rów na pro go wi uni j ne mu, tj. 4850 tys. euro, za ma wiaj"cemu nie wol no sto so waæ li cy ta cji ele ktro ni cz nej oraz za py ta nia o ce nê.W!aœci we usta le nie wa r to œci za mó wie nia jest istotn" czyn no œci" za rów no dla prze -s"dze nia o ko nie cz no œci sto so wa nia prze pi sów usta wy o za mó wie niach pu b li cz nych,jak rów nie¿ dla od po wied nie go wy bo ru pro ce du ry prze ta r go wej9. Za ma wiaj"cy do ko -nu je usta le nia wa r to œci ba zuj"c na opi sie przed mio tu za mó wie nia, a wiêc bie rze poduwa gê wszy stkie wy ma ga nia i oko li cz no œci, któ re mog" mieæ wp!yw na sporz"dze nieofe r ty przez wy ko na w cê. Szcze gó!y w tym za kre sie zo sta!y za wa r te w roz porz"dze niuMi ni stra In fra stru ktu ry z dnia 18 maja 2004 r. w spra wie okre œle nia me tod i pod stawsporz"dza nia ko szto ry su in wes tor skie go, ob li cza nia pla no wa nych ko sztów prac pro -je kto wych oraz pla no wa nych ko sztów ro bót bu do w la nych okre œlo nych w pro gra miefun kcjona lno-u ¿ytko wym.Spe cy fi ka cja isto t nych wa run ków za mó wie nia10 da lej na zy wa na siwz jest jed nymz naj wa¿ nie j szych do ku men tów two rzo nych przez za ma wiaj"cego w pro ce sie udzie la -nia za mó wieñ pu b li cz nych. Za wie ra ona nie zbêd ne in fo r ma cje do uw z glêd nie niaprzez wy ko na w cê w przy goto wy wa nej ofe r cie. Jest to do ku ment, któ ry jest two rzo nyod sa me go pocz"tku fun kcjo no wa nia sy ste mu za mó wieñ pu b li cz nych, tj. od co naj -mniej 15 lat. W wy ni ku ki l ku na stu no we li za cji Pzp prze cho dzi! wie le prze mian.Sporz"dze nie tego do ku men tu przez za ma wiaj"cego w spo sób ja s ny i po pra w ny wy -ma ga nie ma!ej wie dzy, a ta k ¿e ogro mne go do œwia d cze nia. Spe cy fi ka cje isto t nych wa -run ków za mó wie nia w myœl rów ne go tra kto wa nia wy ko na w ców umie sz cza siê nastro nie in ter ne to wej wraz ze wszy stki mi za!"czni ka mi, w tym rów nie¿ w przy pa d kuro bót bu do w la nych do ku men ta cjê pro je ktow", spe cy fi ka cjê te ch niczn" wy ko na niai o d bio ru. W za le ¿ no œci od wy bra ne go try bu pro wa dze nia po stê po wa nia o udzie le nieza mó wie nia jest wy zna czo ny kon kre t ny te r min umie sz cze nia siwz na stro nie in ter ne -

Mo¿liwoœci przeprowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego w ramach... 387

9  Wa r was A., Bu do w la ny pro ces in wes tycy j ny w sy ste mie za mó wieñ pu b li cz nych, Za mó wie nia pu b li cz ne – Do ra d ca, 10/2003.10  Ol szo wska H., Co po win na za wie raæ spe cy fi ka cja, Prze ta r gi pu b li cz ne, 9/2010.



to wej. W przy pa d ku po stê po wa nia pro wa dzo ne go w try bie prze ta r gu nie ogra niczo ne -go za mie sz cze nie siwz na stro nie in ter ne to wej za ma wiaj"cy ma obo wi"zek w dniu,w któ rym og!osze nie zo sta!o za mie sz czo ne w Biu le ty nie Za mó wieñ Pu b li cz nych lubw pu b li ka cji Dzien ni ka Urzê do we go Unii Eu ro pe j skiej, gdzie bê dzie umie sz czo ne do dnia, w któ rym up!ynie te r min sk!ada nia ofert. W in nych try bach udzie la nia za mó -wieñ pu b li cz nych za ma wiaj"cy nie ma ta kie go obo wi"zku, na to miast usta wa w ka ¿ -dym przy pa d ku do pu sz cza umie sz cze nie siwz na stro nie in ter ne to wej w ka ¿ dymprzy pa d ku.Ist nie je mo ¿ li woœæ sk!ada nia przez wy ko na w cê wnio sku o wy ja œ nie nie tre œci Spe -cy fi ka cji isto t nych wa run ków za mó wie nia, do ko ñ ca dnia, w któ rym up!ywa po!owawy zna czo ne go przez za ma wiaj"cego te r mi nu sk!ada nia ofert. Udzie le nie wy ja œ nieñtre œci do tycz"cych siwz tele fo ni cz nie ty l ko jed ne mu wy ko na w cy jest na ru sze niem za -sa dy rów ne go tra kto wa nia wy ko na w ców i za cho wa nia ucz ci wej kon ku ren cji oraz ja w -no œci i pi se mno œci po stê po wa nia. Wnio sek o udzie le nie wy ja œ nieñ wy ko na w ca mo¿ez!o¿yæ w jed nej z form ko mu ni ka cji przy jê tej przez za ma wiaj"cego, tj. drog" ele ktro -niczn", fa ksem, a za wsze jest to mo ¿ li we w fo r mie pi se mnej. W za le ¿ no œci od wy bra ne go try bu za ma wiaj"cy zob li go wa ny jest do pro wa dze niapo stê po wa nia wed!ug pro ce dur okre œlo nych w usta wie Pra wo za mó wieñ pu b li cz -nych11. O ile w prze ta r gu ogra ni czo nym i nie ogra ni czo nym nie wol no pro wa dziæ ¿ad -nych ne go cja cji, o tyle w try bach: ne go cja cje z og!osze niem, ne go cja cje bez og!osze -nia, dia log kon ku ren cyj ny czy za mó wie nia z wo l nej rêki s" obo wi"zko we, a ich za kres i prze bieg za le ¿y od wy bra ne go przez za ma wiaj"cego try bu. Wy bór try bu ne go cja cjibez og!osze nia lub za mó wie nia z wo l nej rêki musi byæ uza sa d nio ny w fa kty cz ny i praw -ny spo sób, a brak uza sad nie nia upo wa ¿ nia wy ko na w cê do z!o¿e nia odwo!ania od tejczyn no œci za ma wiaj"cego w ci"gu 1 mie si"ca, a je ¿e li wa r toœæ za mó wie nia w przy pa d -ku ro bót bu do w la nych prze kra cza próg uni j ny tj. 4850 tys. euro 6 mie siê cy po za wa r -ciu umo wy w wy ni ku pro wa dzo ne go po stê po wa nia w ta kim try bie. Gdy przed mio tem za mó wie nia s" ro bo ty bu do w la ne, któ re s" rea li zo wa ne w opa r ciu o do ku men ta cjêpro je ktow" po sia dan" przez za ma wiaj"cego po win no siê sto so waæ try by nie do pu sz -czaj"ce ne go cja cji. W tym przy pa d ku przed miot za mó wie nia jest okre œlo ny na tylepre cy zy j nie, ¿e przed z!o¿e niem ofe r ty nie ma po wo dów i przes!anek do ne go cja cjimiê dzy za ma wiaj"cym a wy ko nawc". Je œli przed mio tem za mó wie nia bê dzie wy bórwy ko na w cy ro bót „pod klucz”, tzn. w opa r ciu o do ku men ta cjê pro je ktow" opra co -wan" przez wy ko na w cê w ra mach jed nej umo wy o ro bo ty bu do w la ne, za ma wiaj"cymo¿e zde cy do waæ siê na prze pro wa dze nie po stê po wa nia o udzie le nie za mó wie niaw try bie nego cja cy j nym. Do ko na nie opi su przed mio tu za mó wie nia12 jest pod sta wow" czyn no œci" za ma -wiaj"cego, któ ry za mie rza udzie liæ za mó wie nia pub li cz ne go. Opis przed mio tu za mó -wie nia wp!ywa na przed mio to wy za kres umo wy w spra wie za mó wie nia pub li cz ne gooraz na treœæ ofert. Opis jest sporz"dza ny nie ty l ko z uwa gi na in te res za ma wiaj"cego,
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11  Usta wa z dnia 29 sty cz nia 2004 r. – Usta wa o za mó wie niach pu b li cz nych.12  Usta wa z 12.05.2000 r. o za sa dach wspie ra nia roz wo ju re gio nal ne go (Dz.U. Nr 95 z 2000 r., poz. 1041,z póŸn. zm.).



ale ma prze de wszy stkim za za da nie okre œle nie regu! nie zbêd nych dla oce ny ofert.W za mó wie niach pu b li cz nych wy!"cz nie za ma wiaj"cy jest pod mio tem upo wa ¿ nio -nym do okre œle nia przed mio tu dane go za mó wie nia. To za ma wiaj"cy de cy du je, jakiprzed miot za mó wie nia spe!ni jego ocze ki wa nia, i przy tym jest zobowi"zany dodo!o¿enia ze swojej strony nale¿ytej starannoœci w dzia!aniu.W ob sza rze opi su przed mio tu za mó wie nia za ma wiaj"cy pope!nia naj wiê cejb!êdów, co za zwy czaj jest dla wy ko na w ców bar dzo do tkli we, szcze gó l nie w za mó wie -niach po ni ¿ej pro gów uni j nych, gdzie wy ko na w ca nie ma mo ¿ li wo œci z!o¿e nia w tejspra wie odwo!ania. Opi su przed mio tu za mó wie nia na ro bo ty bu do w la ne za ma -wiaj"cy po wi nien do ko naæ za po moc" do ku men ta cji pro je kto wej, spe cy fi ka cji te ch ni -cz nej wy ko na nia oraz od bio ru ro bót bu do w la nych. Ele men ty od bio ru ro bótbu do w la nych i spe cy fi ka cji te ch ni cz nej wy ko na nia s" wy mie nio ne w roz porz"dze niuMi ni stra In fra stru ktu ry z 2.09.2004 r. w spra wie szcze gó!owe go za kre su i fo r my do -ku men ta cji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robótbudowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego.Opi sa nie za mó wie nia na ro bo ty bu do w la ne bez opa r cia o spe cy fi ka cjê te ch niczn"wy ko na nia i od bio ru ro bót bu do w la nych sku t ko wa!oby nie mo¿ li wo œci" z!o¿e niaofert przez wy ko na w ców, któ re mog!yby zo staæ pra wid!owo oce nio ne i prze ana lizo -wa ne. Maj"c na wzglê dzie spe cy fi kê, sto pieñ skom pli ko wa nia ro bót bu do w la nych,cha ra kter obie ktu bu dow la ne go, a ta k ¿e fo r mê wy na gro dze nia wy ko na w cy, za ma -wiaj"cy usta la za kres do ku men ta cji pro je kto wej. Czêœæ do ku men ta cji pro je kto wej,któr" sta no wi" przed mia ry ro bót po win na za wie raæ ze sta wie nie prze wi dy wa nych dowy ko na nia ro bót pod sta wo wych wraz ze szcze gó!owym opi sem, jak rów nie¿ wy li cze -niem i ze sta wie niem ilo œci jed no stek przed mia ro wych tych ro bót. Opis przed mio tuza mó wie nia jest nie zgod ny z art. 29 ust. 1 i art. 31 ust. 1 je ¿e li przed mia ry prze ka za newy ko na w com ubie gaj"cym siê o za mó wie nie nie za wie raj" pe!nego wy mia ru ro bótprze wi dzia nych w pro je kcie bu do w la nym do re a li za cji. Ta kie na ru sze nie po wo du je,¿e postêpowanie obarczone jest b!êdem, który uniemo¿liwia zawarcie wa¿nej umowyw sprawie zamówienia publicznego, a tak¿e który ma wp!yw na sporz"dzenie ofertyi wy nik postêpowania.Za ma wiaj"cy opi su je przed miot za mó wie nia za po moc" pro gra mu fun kcjo na l no- -u ¿yt ko we go, któ re go prze pi sy s" okre œlo ne w ww. roz porz"dze niu Mi ni stra In fra -stru ktu ry w przy pa d ku, je œli przed mio tem za mó wie nia jest za pro je kto wanie i wy ko -na nie ro bót bu do w la nych. Pro gram przy da t ny bê dzie do przy go to wa nia ofe r tyw za kre sie ob li cze nia ceny i wy ko na nia prac pro je kto wych. Opi suj"c przed miot za -mó wie nia za ma wiaj"cy po wi nien po daæ nie ty l ko na zwê ale i kod CPV, któ ry to kodjest Wspó l nym S!ow ni kiem Za mó wieñ.Dziê ki CPV wy ko na w cy mog" w spo sób jed noz na cz ny, nie za le ¿ nie od kra ju, z któ -re go po chodz" oraz jê zy ka, któ rym siê pos!uguj", zi den tyfi ko waæ przed miot za mó -wie nia. Czêœæ info rma cy j na pro gra mu fun kcjona lno-u ¿ytko wego obe j mu je no r myi prze pi sy pra wa zwi"zane z pro je kto wa niem i wy ko na niem za mie rze nia oraz nie -zbêd ne dokumenty potrzebne do za pro je kto wania robót budowlanych.
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Do œwia d cze nia rewi tali zacy j ne w pol skich mia stachDzia!ania rewi tali zacy j ne pro wa dzo ne od ko ñ ca lat 80. zmie rzaj"ce do rea kty wo -wa nia zni sz czo nych oœro d ków sta ro mie j skich obe j mo wa!y swym za siê giem zde gra -do wa ne hi sto ry cz ne cen tra mie j skie13. Po dej mo wa no rów nie¿ rewi ta li za cjê ob sza rówsta re go bu dow ni c twa. Po roku 1990 ta kie in wes ty cje objê!y ta kie mia sta jak: Szcze cin, So pot, Gdañsk, Gdy nia, Kra ków, Dzie r ¿o niów, Ta r nów, P!ock, Bielsko-Bia!a,Lublin (dzielnice: Stare Bronowice i Koœminek).Dla re a li za cji za bie gów rewi tali zacy j nych two rzo no in stru men ty pra wa lo ka l ne goi opra co wy wa no pro gra my przy goto wa w cze. Ce lem wspie ra nia re a li za cji przed siê-wziêæ budowla no-rewi taliza cyj nych ko rzy sta no z pu b li cz nych œro d ków fi nan so wych14.Od bu do wa oœro d ków sta ro mie j skich sta no wi!a w pie r wszej fa zie (przed 1989 r.) do -me nê in wes ty cji spó!dzie l czych (Ko!ob rzeg, G!ogów, Elbl"g). Po roku 1990 in wes ty -cje ta kie rea li zo wa ne by!y rów nie¿ przez in wes to rów pry wa t nych. Bu do wa li onipo wie rz ch nie mie sz ka l ne i u¿y t ko we na sprze da¿ lub – rza dziej – na u¿y tek w!asny(Elbl"g). Ucze st nicz"ce w tych in wes ty cjach spó!dzie l nie re a li zo wa!y po roku 1990rów nie¿ po wie rz ch nie prze zna czo ne na sprze da¿ (Szcze cin- Do l ne Sta re Mia sto,Ko!ob rzeg, G!ogów, Elbl"g). Wyj"tkiem by!y Pol ko wi ce, gdzie in wes ty cje s!u¿"ceod bu do wie Cen trum Sta ro miej skie go rea li zo wa ne by!y wy!"cz nie za po moc" œro d -ków gmin nych. Wy mie niæ te¿ na le ¿y po je dyn cze in wes ty cje rewi tali zacy j ne, któ rerea li zo wa ne by!y i s" na dal przez pry wa t nych w!aœci cie li bu dyn ków. W nie któ rychwy pa d kach (np. So pot, Szcze cin, Gdañsk, Gdy nia) by!y one wspie ra ne fi nan so woprzez gmi ny, czê œciej jed nak nie sta no wi!y ele men tu kom p le kso wych pro gra mówrewi tali zacy j nych. Gmi ny de kla ruj" mo ¿ li woœæ po mo cy tym w!aœci cie lom, któ rzy go -to wi s" wyjœæ z ini cja tyw" in wes ty cyjn". S" one przy tym szcze gó l nie zain tere so wa nerea li za cja mi maj"cymi isto t ny wp!yw na po pra wê wa r to œci prze strzen nych i usu niê cie de fi cy tów bu do w la nych mia sta. Tak po stê po wa no np. w Lu ba niu Œl"skim15.Sto sun ko wo du¿o kon kre t nych przed siê w ziêæ w tym za kre sie zdo!ano zre a li zo waæ w Szcze ci nie, a ta k ¿e w So po cie, w in nych zaœ mia stach uda!o siê sfo r mu!owaæ od po -wied nie stra te gie i kon ce pcje, akty pra wa lo ka l ne go, czy na wet powo!aæ stru ktu ryorga niza cy j ne w ra mach ad mi ni stra cji gmin nej dla ko or dy na cji za dañ rewi tali zacy j -nych. Pol skie do œwia d cze nia rewi tali zacy j ne obe j muj" tak¿e restrukturyzacjêterenów poprzemys!owych i powojskowych.In wes ty cje pod mio tów pry wa t nychMo del ten – szcze gó l nie w wer sji pry wa t nie fi nan so wa nych po wie rz ch ni na sprze -da¿ – opie ra siê na sto sun ko wo pro stej za sa dzie: mia sto przy go to wy wa!o dla te re nu
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13  Pod rê cz nik rewi ta li za cji. Za sa dy, pro ce du ry i me to dy dzia"ania wspó"cze s nych pro ce sów rewi ta li za cji, Urz!d Mie szka lni c twa i Roz wo ju Miast, Wa r sza wa 2003.14  Pro ble my rewi ta li za cji, [w:] Go spo dar ka prze strzen na gmin. Po rad nik T. III, Fun dusz Wspó!pra cy– Bry ty j ski Fun dusz Kno w - How, Kra ków 1998.15  Po rad nik mie sz ka nio wy, t. 1 – Stra te gia mie sz ka nio wa i pro gra my rewi ta li za cji, Ha l c row Fox, Kon sul -tin go we Biu ro Us!ug Ha bi tat, Bry ty j ski Fun dusz Kno w - How i Pro gram Wspie ra nia Sa morz"dów Lo ka l nych,wyd. II, Wa r sza wa 2000.



od bu do wy od po wied nie pod sta wy plani stycz no- praw ne (pla ny mie j s co we), a in wes -to rzy pry wa t ni re a li zuj" wed!ug nich swe przed siê w ziê cia bu do w la ne. Wie le wska zu -je na to, ¿e w fi nan so wa niu tych przed siê w ziêæ nie sto su je siê zbyt czê sto kre dy tówban ko wych, dla te go te¿ ry zy ko tych in wes ty cji – le¿"ce wy!"cz nie po stro nie pry wa t -nych in wes to rów – nie jest z regu!y wy so kie. Dla te go pro ces sprze da ¿y two rzo nychpo wie rz ch ni nie musi na stê po waæ na ty ch miast. W wy pa d ku po wie rz ch ni prze zna -czo nych na sprze da¿ rea li zo wa ne in wes ty cje ogra ni czaj" siê czê sto do tzw. „sta nu su -ro we go za mkniê te go”, co ob ni ¿a ich ko szty i ko rzy st nie wp!ywa na szan se sprze da ¿yobie któw i po wie rz ch ni16. In wes ty cje gmin nePro je kty rewi ta li za cji sta re go bu dow ni c twa objê!y w Pol sce ki l ka na œcie miasti rea li zo wa ne by!y na ob sza rach sta ro mie j skich b"dŸ w dzie l ni cach po chodz"cychz XIX i pocz"tków XX wie ku, po!o¿o nych w cen tra l nych ob sza rach mia sta. Naj czê -œciej mia sta po no si!y wiêksz" czêœæ ko sztów przy go to wa nia tych pro je któw17. Opra co -wy wa!y te¿ w!asne, lo ka l ne in stru men ty pra w ne i po zy ski wa!y œro d ki z fun du szyw!as nych i krajo wych. Dla re a li za cji pro ce sów rewi tali zacy j nych gmi ny sto so wa!yró ¿ ne sy ste my wspie ra nia fi nan so we go. W su mie w rea li zo wa nych pro je ktach ko rzy -sta no w la tach 1994–1999 z fun du szy18:! pa ñ stwo wych:" Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Œro do wi ska," Mi ni ste r stwa Ku l tu ry i Sztu ki – Ge ne ral ne go Kon ser wa to ra Za by t ków," Pa ñ stwo we go Fun du szu Reha bi li ta cji Osób Nie pe!no spra w nych," Agen cji Po sza no wa nia Ene r gii," Krajo we go Fun du szu Mie szka nio we go,! gmin nych, w opa r ciu o œro d ki two rzo ne w ra mach:" agen cji rewi ta li za cji miast," emi sji ob li ga cji w ra mach po ¿y czek ko mu na l nych," re mon to wych fun du szy gwa ran cy j nych," fun du szy akty wi za cji win dy ka cji na le ¿ no œci czyn szo wych," œro d ków pry wa t nych.Pro gra my rewi ta li za cji w ró ¿ nych mia stach mia!y ró ¿ ny za kres i ró ¿ ny cha ra kter.Prze bie ga!y wg in nych pro ce dur i by!y fi nan so wa ne z ró ¿ nych Ÿró de!19. W Bie l sku - Bia!ej na przyk!ad, uda!o siê wy ko naæ ob szern" do ku men ta cjê i wy pra -co waæ ra mow" kon ce pcjê rewi ta li za cyjn", a ta k ¿e przy go to waæ sze reg aktów pra wa lo -
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16  Lo ka l ne stra te gie mie sz ka nio we, red. Ale ksan dra Czy ¿e wska, Mu ni ci pium, Wa r sza wa 2000.17  Pod rê cz nik rewi ta li za cji. Za sa dy, pro ce du ry i me to dy dzia"ania wspó"cze s nych pro ce sów rewi ta li za cji, Urz!d Mie szka lni c twa i Roz wo ju Miast, Wa r sza wa 2003.18  Rewi ta li za cja te re nów mie sz ka nio wych. Do œwia d cze nia pol skie i nie mie c kie (Ma te ria!y se mi na riumzorg. przez Urz"d Mie szka lni c twa i Roz wo ju Miast oraz De ut s che Ge sel l s chaft für Te ch ni s che Zu sam me nar -beit (GTZ) GmbH w Wa r sza wie 18–19.XII.2001).19  Po rad nik mie sz ka nio wy, t. 1 – Stra te gia mie sz ka nio wa i pro gra my rewi ta li za cji, Ha l c row Fox, Kon sul -tin go we Biu ro Us!ug Ha bi tat, Bry ty j ski Fun dusz Kno w - How i Pro gram Wspie ra nia Sa morz"dów Lo ka l nych,wyd. II, Wa r sza wa 2000.



ka l ne go dla wspa r cia pro ce sów rewi ta li za cji Sta re go Mia sta. Urz"d Mia sta opra co wa!ob sze r ny do ku ment „Pro gram rewi ta li za cji Sta rów ki bie l skiej. Przes!anki do stra te -gii ope ra cy j nej w la tach 1997–2004”. Dla re a li za cji pro gra mu powo!ano Ze spó! Koor -dyna cy j ny ds. Rewi ta li za cji Sta rów ki. Przy go to wa! on we wspó!pra cy z Urzê demMie j skim sze reg uchwa!, do tycz"cych: powo!ania Pe!no mo c ni ka ds. Rewi ta li za cji,przy jê cia za!o¿eñ w spra wie rewi ta li za cji, ustalenia zadañ zespo!u koordynacyjnego,planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta. W toku da l szych dzia!añ stwo rzo no Fun dusz Rewi ta li za cji. Wœród zdo by tych do -œwia d czeñ na szcze góln" wagê zas!uguj" na stê puj"ce wnio ski:! ko nie cz noœæ opty ma li za cji wspó!pra cy miê dzy in sty tu cja mi i urzê da mi ucze st -nicz"cymi w rewi ta li za cji,! zwiê ksze nie sku te cz no œci zarz"dza nia pro ce sem rewi ta li za cji i ko or dy na cjidzia!añ in nych se kto rów, zw!asz cza na ob sza rze roz wo ju i in wes ty cji,! uspra w nie nie re la cji miê dzy ob sza rem po li ty cz nym i fi nan so wym,! zwiê ksze nie ko or dy na cji w ra mach dzia!añ pla ni sty cz nych gmi ny, zw!asz cza po -miê dzy pla na mi zago spoda ro wa nia prze strzen ne go i ob sza rem ur ba ni sty ki ope ra -cy j nej (rewi ta li za cji),! ko nie cz noœæ skute cznie j sze go mo ni to rin gu dzia!añ i eli mi na cji efe któw ne ga ty w -nych.Fi nan so wa nie rewi ta li za cji w Bie l sku - Bia!ej20 opie ra!o siê o:" œro d ki gmin ne (fi nan so wa nie po mo cy so cja l nej dla osób prze sie d la nych do in -nych mie sz kañ w zwi"zku z re a li zacj" rewi ta li za cji, wspie ra nie ko sztów wy ni -kaj"cych z re mon tu obie któw za by t ko wych (sztu ka te rie, z!oce nia itp.), ulgiw czyn szu, wzglêd nie re fun da cja czê œci od se tek od kre dy tów dla dro b nych in -wes to rów re mon tuj"cych i tworz"cych po¿"dane po wie rz ch nie." emi sje ob li ga cji w celu (wspie ra nia pry wa t nych in wes to rów za mie rzaj"cychprze nieœæ siê na Sta rów kê (za chê ty), two rze nia lo ka l ne go Pro gra mu Ma!ychUle p szeñ, udzie la nia po ¿y czek ko mu na l nych dla m!odych ma!¿eñstw w ce lachre mon tu mie sz kañ na by tych na Sta rym Mie œcie, wspie ra nia re mon tów pry wa t -nych w!aœci cie li do mów wie lo ro dzin nych." Re mon to wy Fun dusz Gwa ran cy j ny (An ga ¿uj"c sto sun ko wo nie wie l kie œro d kiz bu d¿e tu mia sta, po zwa la! po zy skaæ mniej wiê cej dzie siê cio krot nie wiê kszeœro d ki od w!aœci cie li wy ku pio nych mie sz kañ na fi nan so wa nie prac re mon to -wych we wspó l nych czê œciach bu dyn ku. Z fun du szu udzie la no: gwa ran cji kre -dy to wych dla ban ku na po ¿y cz ki dla w!aœci cie li wy ku pio nych mie sz kañ,po mo cy przy sp!acie od se tek." Fun dusz akty wi za cji win dy ka cji na le ¿ no œci czyn szo wych. Jego za da niem jestakty wi zo wa nie wp!ywów œro d ków od ubo ¿ szych na je m ców mie sz kañ oraz sty -mu lo wa nie urzêd ni ków win dy kuj"cych na le ¿ no œci. Fun dusz jest prze zna czo ny na okre so we ob ni ¿ ki czê œci op!at za mie sz ka nia po bie ra ne od ubo ¿ szych lo ka to -rów. Czêœæ œro d ków s!u¿y dla wyp!aca nia pre mii dla win dy kuj"cych na le ¿ noœæ.
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20  Pod rê cz nik rewi ta li za cji. Za sa dy, pro ce du ry i me to dy dzia"ania wspó"cze s nych pro ce sów rewi ta li za cji, Urz"d Mie szka lni c twa i Roz wo ju Miast, Wa r sza wa 2003.



In nym przyk!adem mo¿e byæ prze pro wa dze nie rewi ta li za cji cen trum G!ogo wa21.Tam, nie za le ¿ nie od od bu do wy cen trum sta ro miej skie go przez in wes to rów pry wa t -nych, gmi na re a li zo wa!a opra co wan" w 1998 roku stra te giê roz wo ju mia sta w od nie -sie niu do takich problemów przestrzennych, jak:! two rze nie prze strzen nych wa run ków ja ko œcio we go roz wo ju mia sta,! po pra wa sta nu œro do wi ska przy rod ni cze go,! ochro na krajo bra zu kul tu ro we go,! po pra wa wa run ków mie szka lni c twa i œro do wi ska ¿y cia mie sz ka ñ ców,! za pe w nie nie wa run ków bez pie cze ñ stwa mie sz ka ñ ców.W ra mach re a li za cji tych za!o¿eñ uporz"dko wa no stru ktu rê w!as no œci grun tu. Wy -zna czo no rów nie¿ te re ny pod in wes ty cje, do zbra jaj"c je i re a li zuj"c nowe sy ste mykomu nika cy j ne. Pro wa dzo no rów nie¿ mode r ni za cjê sta rych za so bów mie sz ka nio wychw opa r ciu o opra co wan" dla tego celu do ku men ta cjê. W jej ra mach sporz"dzo no m.in. li sty obie któw prze zna czo nych do roz biór ki, do re mon tów i do sprze da ¿y, uw z glêd -niaj"c ich stan te ch ni cz ny. W bu d¿e cie gmi ny utwo rzo no fun du sze ce lo we s!u¿"ce za -ku po wi lub sca la niu grun tów, rea li zo wa niu pra wa pie r wo ku pu oraz na by wa niute re nów pa ñ stwo wych. Pro ble my !adu prze strzen ne go, jego za bez pie cze nia pla ni sty -czne go i fi nan so we go w po li ty ce roz wo ju mia sta G!ogo wa od gry waj" szcze góln" rolê. W dzie dzi nie mode r ni za cji sta rych za so bów gmi na ko rzy sta z w!as nych – gmin -nych – œro d ków fi nan so wych. W przy pa d ku wiê kszych in wes ty cji mie j skich, któ rychfi nan so wa nie prze kra cza mo ¿ li wo œci gmi ny, gmi na sta ra siê o wspa r cie z fun du szy ze -w nê trz nych. Przy bu do wie i mode r ni za cji oczy sz cza l ni œcie ków sko rzy sta no ze œro d -ków Na ro do we go i Woje wó dz kie go Fun du szu Ochro ny Œro do wi ska i Go spo dar kiWod nej oraz œro d ków kre dy to wych Wiel kopo l skie go Ban ku Kre dy to we go S.A. Naod bu do wê i rewi ta li za cjê hi sto rycz ne go Ra tu sza na te re nie Sta re go Mia sta œro d kiuzy ska no z fun du szy Fun da cji Wspó!pra cy Pol sko- Nie miec kiej. Mode r ni za cjêoœwie t le nia uli cz ne go sfi nan so wa no kre dy tem po chodz"cym z Ban ku Go spo da r stwaKrajo we go.W By to miu22 du¿e zna cze nie dla rewi ta li za cji mia sta mia!o pod pi sa nie na prze!o -mie lat 1992/1993 po ro zu mie nia z IBA Em s cher Park (Miê dzy naro do wa Wy sta waBu do w la na poœwiê co na re stru ktury za cji ob sza rów po prze mys!owych w Zag!êbiu Ru -hry). Po wsta!a wów czas do ku men ta cja pro je kto wa dla mode r ni za cji ko lo nii ro bo t ni -czej „Ko lo nia Zgo rze lec” po chodz"cej z prze!omu XIX i XX wie ku. Po up!ywiesze œciu lat od roz po czê cia pro je ktu uda!o siê wy re mon to waæ 9 z 37 za cho wa nych bu -dyn ków ko lo nii. Po wsta!e w ten spo sób 34 nie wie l kie, ale kom fo r to we mie sz ka nia za -sie d lo ne zo sta!y przez doty ch cza so wych mie sz ka ñ ców. Prze pro wa dzo no rów nie¿pra ce nad od now" in fra stru ktu ry. W ich ra mach zrea li zo wa no 2,8 km wo do ci"gu,4,4 km ka na li za cji, sta cjê redu kcyj no-po mia row" gazu, li niê ene r ge tyczn" ze stacj"trans for ma to row" oraz ga zo ci"g. Do ko na no rów nie¿ od no wy i ukszta!to wa nia ob sza -rów wokó! bu dyn ków, zrea li zo wa no dro gi do ja z do we i doj œcia do bu dyn ków. W sa -mych bu dyn kach in sta lo wa no !azien ki, wy mie nia no po kry cie da chów i nie któ rych
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21  Ibi dem, s. 379.22  Ibi dem, s. 379.



ele men tów kon stru kcy j nych, wy mie nio no sto lar kê drzwi i okien, oraz wy ko na noocie p le nie œcian. Fi nan so wa nie dzia!añ rewi tali zacy j nych na stê po wa!o ze œro d kówmia sta Rec klin gha u sen, ucze st nicz"cego we wspo mnia nym pro je kcie IBA Em s cherPark (ok. 1 mln DM) oraz ze œro d ków gmi ny, prze zna czo nych g!ów nie na roz bu do wêin fra stru ktu ry (ok. 5 PLN). Czêœæ bu dyn ków re mon to wa na by!a ze œro d ków po zy ska -nych przez mie sz ka ñ ców w ra mach nie wie l kich, ni sko opro cen to wa nych kre dy tów.Mie sz ka ñ cy ucze st ni czy li w ca!ym pro je kcie, za rów no w fa zie jego kon stru o wa niai uz gad nia nia, jak i przy wy ko ny wa niu prac wyko ñ cze nio wych w mie sz ka niach. Dru -gim wa ¿ nym pro je ktem rewi tali zacy j nym w By to miu by!a rewi ta li za cja blo ków przy -ryn ko wych na Sta rym Mie œcie. Wy ko na ne pra ce objê!y re no wa cjê in fra stru ktu ry,mode r ni za cjê ulic i po wie rz ch ni pu b li cz nych oraz re mon ty bu dyn ków i mie sz kañ ko -mu na l nych. In wes ty cjê sfi nan so wa no wy daj"c ob li ga cje na sumê ok. 15 mln PLN,z cze go 1/3 prze zna czo no na re mont bu dyn ków, re sztê na in fra stru ktu rê i re montp!yty ryn ko wej. Ob li ga cje zo sta!y na stê p nie sp!aco ne z bu d¿e tu gmi ny.Proces inwestycyjny a proces rewitalizacjiPro ces in wes tycy j ny w budo w ni c twie jest ró ¿ nie de fi nio wa ny. Z jed nej stro ny jestto ci"g czyn no œci i dzia!añ nie zbêd nych do osi"gniê cia wcze œ niej za pla no wa nych ce -lów. Z dru giej zaœ stro ny jest to po no sze nie nak!adów fi nan so wych w celu za spo ko je -nia okre œlo nych po trzeb. Re a l ny mi prze ja wa mi dzia!al no œci in wes tycy j nejw budo w ni c twie jest bu do wa no wych obie któw, prze bu do wa, mode r ni za cja i ad ap ta -cja ju¿ ist niej"cych. In wes ty cje w budo w ni c twie przy czy niaj" siê do po mna ¿a nia ka -pi ta!u. Prze pro wa dze nie pro ce su in wes tycy jne go zwi"zane jest z wy ko na niem wie luczyn no œci o ró ¿ no rod nym cha ra kte rze23. Wœród nich wy ró ¿ niæ mo ¿ na:– czyn no œci admini stracy jno- praw ne (pro ces uzy ska nia wy ma ga nych pra wem de cy -zji i po zwo leñ, prze pro wa dze nie pro ce dur forma lno- pra w nych),– pla ni sty cz ne (obe j muj" ró ¿ ne go ro dza ju ana li zy wstê p ne oraz czyn no œci pla ni sty -cz ne),– technolo giczno-o rganiza cyj ne (przy jê cie te ch no lo gii wy ko na nia i zor gani zo wa nie prze bie gu ca!ego pro ce su),– zwi"zane z re a li zacj" ro bót (zle ce nie wy ko na nia pro je któw, czyn no œci przy goto -wa w czych oraz sa mych ro bót bu do w la nych oraz za pe w nie nie spra w ne go wy ko na -nia). Zwi"zek miê dzy czyn no œcia mi przed sta wia sche mat (ryc. 2).Wszy stkie te czyn no œci po zo staj" ze sob" w okre œlo nym zwi"zku. Wy ko na niejed nych z nich jest uza le ¿ nio ne od prze pro wa dze nia in nych, po prze dzaj"cych. Zewzglê dów orga niza cy j nych oraz dla wy go dy orga niza cy j nej czyn no œci pro ce su in wes -tycy jne go !"czy siê w fazy i eta py. Po dzia! pro ce su in wes tycy jne go bywa ró ¿ ny w za le ¿ no œci od po trzeb oraz wy ma -gañ in wes tycy j nych. Li te ra tu ra naj czê œciej przedstawia dwa etapy:– etap przy go to wa nia in wes ty cji,– etap re a li za cji in wes ty cji.
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23 Ko rze nie wski W., Przy go to wa nie in wes ty cji bu do w la nych – Sta dium przed pro je kto we, Wa r sza wa 2004.



W re a li za cjê pro ce su in wes tycy jne go zaan ga ¿o wa nych jest wie le osób i in sty tu cji.Zgod nie z pra wem bu do w la nym24 s" to in wes tor, pro je ktant, kie ro w nik bu do wy i kie -ro w nik ro bót. Poza tym sze reg in sty tu cji to wa rzy szy re a li za cji ka ¿ dej in wes ty cji. S" to urzê dy sta no wi"ce or ga ny ad mi ni stra cji archite ktonicz no-budo wla nej na ró ¿ nychszcze b lach. Pod po jê ciem ucze st ni ków pro ce su in wes tycy jne go wy mie nio nych przezpra wo bu do w la ne kryj" siê te¿ ró ¿ no rod ne instytucje. W przypadku rewitalizacjistarych zasobów miejskich inwestorem mog" byæ np.:! To wa rzy stwa Od no wy,! wspól no ty mie sz ka nio we,! spó!dzie l nie mie sz ka nio we,! To wa rzy stwa Bu dow ni c twa Spo!ecz ne go,! po je dyn czych in wes to rów pry wa t nych (w!aœci cie li ka mie nic),! ob cych in wes to rów kome r cy j nych (de ve lo pe rów),! „ama to rów” b"dŸ gru py ini cja ty w ne spo!ecz no œci lo ka l nej.Ze wzglê du na cha ra kter in wes ty cji rewi tali zacy j nych i ich za siêg obie kta mi ob jê -ty mi pro ce sem in wes tycy j nym mog" byæ ró ¿ ne grupy obiektów. W roz wa ¿a niach na le ¿y od ró ¿ niæ gmi nê w jej roli w!aœci cie la nie ru cho mo œci odgmi ny jako w!aœci cie la obie któw i ob sza rów u¿y te cz no œci pu b li cz nej25. Do pie r wsze go ro dza ju w!as no œci za li czyæ na le ¿y m.in.: mie sz ka nia ko mu na l ne, po wie rz ch nie u¿y t -ko we w nie ru cho mo œciach ko mu na l nych, prze strze nie oraz grun ty z isto ty swej nie -pub li cz ne, jak np. wnê trza kwa r ta!ów po zo sta!e po akcjach pry wa ty za cji mie sz kañprzy gmi nach b"dŸ na le¿"ce do mie sz kañ czy do mów ko mu na l nych. Do dru gie go ro -dza ju w!as no œci za li cza my: in fra stru ktu rê, uli ce, pla ce, pu b li cz ne te re ny zie lo ne, pu -b li cz ne pla ce za baw, bu dyn ki u¿y te cz no œci pu b li cz nej. Roz ró ¿ nie nie obu tych form
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Czynnoœciplanistyczne
Czynnoœcizwi!zanez realizacj! robót

Czynnoœciadministracyjno--prawne
Czynnoœcitechnologiczno--organizacyjne

Ryc. 2. Sche mat czyn no œci pro ce su in wes tycy jne go!ród!o: opra co wa nie w!asne.

24 Usta wa z dnia 7 li pca 1994 r. Pra wo bu do w la ne, Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1623.25  Ibi dem, s. 379.



w!as no œci – nie za le ¿ nie od tego, czy od po wia da mu od po wied nia re gu la cja pra w na,czy te¿ nie – isto t ne jest dla za sad fi nan so wa nia rewi ta li za cji przez se ktor pu b li cz ny.W dru giej gru pie za so bów zna j duj" siê ta kie, któ re wy ma gaj" bez wzglêd ne go sto so -wa nia prze pi sów usta wy o za mó wie niach pu b li cz nych. Gmi ny mog" sku te cz nie ini -cjo waæ pro ce sy rewi tali zacy j ne26 g!ównie w obszarze w!asnoœci publicznej. Ichinicjatywy najczêœciej obejmuj":! re mon ty obie któw ko mu na l nych i u¿y te cz no œci pu b li cz nej,! od no wê in fra stru ktu ry pod zie mnej i na zie mnej,! in wes ty cje w ra mach po pra wy ja ko œci prze strze ni pu b li cz nej – pla ców, ulic, pla -ców za baw, czy te¿ te re nów zie lo nych,! opty ma li za cjê roz wi"zañ komu nika cy j nych.Dzia!ania ta kie mog" byæ roz wi ja ne przez gmi ny rów nie¿ w od nie sie niu do ob sza -rów w!as no œci pry wa t nej, przy czym rewi ta li za cja tych ob sza rów musi le ¿eæ w in te re -sie pu b li cz nym. Bêd" to np.:! pro gra my wspie ra nia od no wy obie któw za by t ko wych,! pro gra my wspie ra nia od no wy fa sad, da chów czy pry wa t nych te re nów zie lo nych,jak rów nie¿ ogro dzeñ, isto t nych dla ob ra zu mia sta,! uza sa d nio ne wzglê da mi so cja l ny mi pro gra my wspie ra nia u¿yt ko w ni ków mie sz -kañ.Ini cja ty wy gmi ny, maj"ce na celu akty wi za cjê ob sza ru pry wa t ne go, rea li zo wa new ra mach eko no mi cz nych za dañ rewi ta li za cji, obejmowaæ mog" równie¿:! akcje pod has!em „po pie ra nia han d lu w dzie l ni cy” (do ra dz two spe cja li stów dladro b ne go han d lu, po moc organi zacyj no-fa cho wa przy zak!ada niu no wych skle -pów czy pun któw us!ugo wych),! akcje skie ro wa ne na pro mo cjê po ten cja!ów maj"cych zna cze nie dla tu ry sty ki, ku l -tu ry, czy te¿ ochro ny za by t ków,! akcje ukie run ko wa ne na ob szar in fra stru ktu ry so cja l nej, np. ini cjo wa nie i pro mo -wa nie dzia!añ skie ro wa nych na kszta!ce nie i do sko na le nie za wo do we.Nie za le ¿ nie od tego, przez kogo s" rea li zo wa ne dzia!ania rewi tali zacy j ne regu!yfi nan so wa nia s" dla wszy stkich iden ty cz ne. Pod sta wow" za sad" jest par ty cy pa cja lo -ka to rów, wzglêd nie w!aœci cie li w fi nan so wa niu in wes ty cji rewi tali zacy j nych bu dow -ni c twa. Zak!ada siê rów nie¿ w!"cze nie na je m ców mie sz kañ w fi nan so wa nierewi ta li za cji, obe j muj"cych re mon ty i ule p sze nia w wy naj mo wa nych mie sz ka niach,bêd"ce in wes tycj" na je m ców we w!asny ko m fort za mie szki wa nia oraz wspó!fi nan so -wa nie re mon tu/mode r ni za cji bu dyn ku na za sa dach uz go d nio nych w pro gra mie rewi -ta li za cji. Uza sad nie niem tego jest fakt, ¿e lo ka to rzy, tak jak w!aœci cie le mie sz kañbêd"cy ich u¿yt kow ni ka mi, s" tymi ad re sa ta mi pro gra mu rewi ta li za cji, wzglêd niew!aœci cie le mie sz kañ s" tymi pod mio ta mi, któ rym in wes ty cje rewi ta li za cji przy nosz"bez po œred ni" ko rzyœæ. In wes tor pry wa t ny, fi nan suj"cy przed siê w ziê cie rewi tali zacy j -ne ze œro d ków w!as nych lub po zy ska nych z ban ku, zmie rza do od zy ska nia ich na
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26  Usta wa z 12.05.2000 r. o za sa dach wspie ra nia roz wo ju re gio nal ne go (Dz.U. Nr 95 z 2000 r., poz. 1041,z póŸn. zm.).



przyk!ad z czyn szu27. Pra g nie on rów nie¿ osi"gn"æ zysk ze swej in wes ty cji. Sche matprzep!ywów fi nan so wych przed sta wio no na sche ma cie (ryc. 3).

Gmi na, pro wadz"ca pro ces rewi tali zacy j ny, zna j dzie siê w nie co in nej sy tu a cji, alenie mo¿e ona roz da waæ pie niê dzy za da r mo. Jed nak w sy tu a cji po ko ny wa nia ta kichpro ble mów jak: sy tu a cja kry zy so wa, de gra da cja prze strze ni, luka re mon to wa, za ha -mo wa nie lub brak roz wo ju spo!eczno -eko nomi czne go, ni skie do cho dy lud no œci, ba -rie ry fi nan so we i psy cho logi cz ne w od nie sie niu do pro ble mu czyn szu, ko nie cz noœæzna cz nej mo bi li za cji ze w nê trz nych po ten cja!ów in wes tycy j nych czy ne ga ty w ne sku t -ki spo!eczno -eko nomi cz ne trans fo r ma cji i glo ba li za cji, in wes ty cje zmie rzaj"ce dorewi ta li za cji sub stan cji bu do w la nej, gmi na nie bê dzie mog!a w kró t kim cza sieosi"gn"æ spo dzie wa nej ren to w no œci, a z pe w no œci" nie mo¿e ocze ki waæ zy sku. Mimoto, nie mo ¿ na zre zy g no waæ z za sa dy par ty cy pa cji lo ka to r skiej w ko sztach rewi ta li za -cji28. Dla re a li za cji so cja l nie zo rien to wa nej rewi ta li za cji trze ba wy pra co waæ sy stem,w któ rym obci"¿e nie lo ka to rów czyn szem po rewi ta li za cji nie bê dzie pro wa dzi!o dowy pie ra nia mie sz ka ñ ców z doty ch cza so wych ob sza rów ich za mie sz ka nia. Oz na cza to, ¿e pro je kty inwes tycyj no-bu dowla ne musz" byæ fi nan so wa ne w opa r ciu o zró¿ ni co -wa ne sy ste my par ty cy pa cji lo ka to rów i przy udzia le œro d ków pu b li cz nych (sub we n -cji). Nie trud no prze wi dzieæ, ¿e pro gram rewi ta li za cji powinien oferowaæ ró¿ne zasady finansowania dla ró¿nych zadañ inwestycyjnych. Istotne jest te¿ stosowanie w pro je k -tach inwestycyjnych takich rozwi"zañ, które przynosiæ bêd" zarówno oszczêdnoœcikosztów budowy, jak i energii (koszty eksploatacji).Pod su mo wa nieRewi ta li za cja za nie dba nych dzie l nic miast i mia ste czek jest niew"tpli wie bar dzowa ¿ nym za da niem prze de wszy stkim dla gmin bêd"cych w!aœci cie lem wiê kszo œcitych te re nów. Ze wzglê du na sze reg ko rzy œci wy ni kaj"cych z rewi ta li za cji ko nie cz ne
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Inwestycja

Dochód Œrodki na realizacjê
Ryc. 3. Sche mat przep"ywów fi nan so wych w pro ce sie in wes tycy j nym

27  Pro ble my rewi ta li za cji, [w:] Go spo dar ka prze strzen na gmin. Po rad nik, T. III, Fun dusz Wspó!pra cy– Bry ty j ski Fun dusz Kno w - How, Kra ków 1998.28  Po rad nik mie sz ka nio wy, t. 1 – Stra te gia mie sz ka nio wa i pro gra my rewi ta li za cji, Ha l c row Fox, Kon sul -tin go we Biu ro Us!ug Ha bi tat, Bry ty j ski Fun dusz Kno w - How i Pro gram Wspie ra nia Sa morz"dów Lo ka l nych,wyd. II, Wa r sza wa 2000.



jest pro wa dze nie ich z uw z glêd nie niem za rów no od bu do wy obie któw bu do w la nych– czê sto sta no wi"cych œwia de c two ku l tu ro we, jak i wpro wa dze nia roz wi"zañ no wo -cze s nych po pra wiaj"cych ja koœæ ¿y cia spo!ecz no œci lo ka l nych. Po jê cie rewi ta li za cjispo!ecz nej jest tu taj bar dzo isto t ne. Na le ¿y pa miê taæ, ¿e wiê kszoœæ in wes ty cji pro wa -dzo nych w ra mach rewi ta li za cji to s" za da nia pod le gaj"ce prze pi som usta wy o za mó -wie niach pu b li cz nych. In sty tu cje po dej muj"ce siê prze pro wa dze nia rewi ta li za cjimusz" pa miê taæ o prze strze ga niu wszy stkich wy mo gów i pro ce dur prze wi dzia nychprzez tê usta wê. Bar dzo wa ¿ nym i jed no cze œ nie trud nym do re a li za cji za da niem jestza pe w nie nie fi nan so wa nia dla przed siê w ziêæ rewi tali zacy j nych. Przed sta wio new pra cy przyk!ady po ka zuj" jak ró ¿ no rod ne mog" byæ Ÿród!a œro d ków prze zna czo -nych na te cele. In fo r ma cja ta jest bar dzo isto t na dla gmin pla nuj"cych ta kie przed siê -w ziê cia. Isto t ny jest fakt, ¿e roz wi"zania i Ÿród!a finansowania mog" byæ ró¿norodne.Tak naprawdê brak œrodków nie powinien byæ przeszkod" w realizacji zamierzeñ,które mog" przynosiæ korzyœci i zadowolenie spo!eczeñstwu przez kolejne lata.SummaryAble to do the investment and construction revitalizationprogramsIn or der to achie ve the go als de fi ned in the fra me work of ur ban revi ta li za tion andho u sing ne eds to be ta ken and car ry out a se ries of ope ra tions, wi t ho ut which thein ten ded ta r get will not be achie ved. The in vo l ve ment of many pe o p le andin sti tu tions is ne ces sa ry and to car ry out all the ac ti vi ties re fer red to in the pro cessof in ve st ment and con stru c tion. Due to the fact that stocks sub ject to therevi ta li za tion of the ci ties are mo st ly ow ned by the city or muni ci pa li ty must co m p lywith the procedures laid down by the Law on Public Procurement.Of ten, the muni ci pa li ty acts as the ini tia tor of the pro cess, as su me re spon sibi li tyfor the smo oth run ning of its fun ding and con du c ting. This ar ti c le will ap pro xi ma tepro ce du res re la ting to the pre pa ra tion and imp le men ta tion of in ve st ment pro cess– con struc tion- rela ted tasks revitalization.Keywords: revitalization, investment process, financing of public purposeinvestment. Bibliografia [1] Gaw roñ ska- Ba ran A., Za mó wie nia pu b li cz ne – Pra kty cz ne roz wi!za nia, 2008. [2] Gaw roñ ska- Ba ran A., Za mó wie nia pu b li cz ne – po rad nik dla wy ko na w cy, 2010. [3] Ko rze nie wski W., Przy go to wa nie in wes ty cji bu do w la nych – Sta dium przed pro je kto we,Wa r sza wa 2004. [4] Ol szo wska H., Co po win na za wie raæ spe cy fi ka cja, Prze ta r gi pu b li cz ne, 9/2010. [5] Ol szo wska H., Naj pierw og"osze nie, Prze ta r gi pu b li cz ne, 8/2010.
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 [6] Wa r was A., Bu do w la ny pro ces in wes tycy j ny w sy ste mie za mó wieñ pu b li cz nych, Za -mó wie nia pu b li cz ne – Do ra d ca, 10/2003. [7] Lo ka l ne stra te gie mie sz ka nio we, red. Ale ksan dra Czy ¿e wska, Mu ni ci pium, Wa r sza wa2000. [8] Pro ble my rewi ta li za cji [w:] Go spo dar ka prze strzen na gmin. Po rad nik T. III, Fun duszWspó"pra cy – Bry ty j ski Fun dusz Kno w - How, Kra ków 1998. [9] Po rad nik mie sz ka nio wy, t. 1 – Stra te gia mie sz ka nio wa i pro gra my rewi ta li za cji, Ha l c -row Fox, Kon sul tin go we Biu ro Us"ug Ha bi tat, Bry ty j ski Fun dusz Kno w - How i Pro gramWspie ra nia Sa morz!dów Lo ka l nych, wyd. II, Wa r sza wa 2000.[10] Pod rê cz nik rewi ta li za cji. Za sa dy, pro ce du ry i me to dy dzia"ania wspó"cze s nych pro ce -sów rewi ta li za cji, Urz!d Mie szka lni c twa i Roz wo ju Miast, Wa r sza wa 2003.[11] Rewi ta li za cja te re nów mie sz ka nio wych. Do œwia d cze nia pol skie i nie mie c kie (Ma te ria"yse mi na rium zorg. przez Urz!d Mie szka lni c twa i Roz wo ju Miast oraz De ut s che Ge sel l s -chaft für Te ch ni s che Zu sam me nar beit (GTZ) GmbH w Wa r sza wie 18–19.XII.2001).[12] Usta wa z 12.05.2000 r. o za sa dach wspie ra nia roz wo ju re gio nal ne go (Dz.U. Nr 95z 2000 r., poz. 1041, z póŸn. zm.).[13] Usta wa z dnia 29 sty cz nia 2004 r. – usta wa o za mó wie niach pu b li cz nych.[14] Usta wa z dnia 7 li pca 1994 r. Pra wo bu do w la ne, Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1623.
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