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Wstêp
Rewitalizacja stanowi istotny, z³o¿ony i wielop³aszczyznowy proces zmian w polskiej przestrzeni, który najczêœciej dotyczy obszarów zurbanizowanych i poprzemys³owych, ale równie¿ powojskowych, pokolejowych. Zachodzi tak¿e na obszarach
wiejskich, które uleg³y degradacji. G³ównym celem rewitalizacji jest rozwój spo³eczno-gospodarczy terenów objêtych tym procesem, który ma doprowadziæ do rozwoju
miast, gmin, regionów.
Przygotowana monografia stanowi zbiór prac, zarówno pracowników Szko³y Wy¿szej im. Bogdana Jañskiego, jak i jej wspó³pracowników, którzy w zwi¹zku z realizacj¹
na Wydziale Zarz¹dzania w Warszawie tematyki dotycz¹cej przemian przestrzeni,
a przede wszystkim analizy zró¿nicowanej problematyki rewitalizacji, prezentuj¹ ró¿nego rodzaju rozwi¹zania w tym zakresie. Poszczególni autorzy w oparciu o wybrane
polskie miasta i gminy, jak i obszary spoza granic Polski, prezentuj¹ sytuacje i wzory
ró¿nego rodzaju rozwi¹zañ podejmowanych dzia³añ w zakresie rewitalizacji. Analizowane s¹ wystêpuj¹ce problemy w obszarach rewitalizowanych, zarówno terenów zamieszka³ych, jak i przestrzeni krajobrazu otwartego. Pokazane s¹ mo¿liwoœci realizacji
dzia³añ rewitalizacyjnych w ramach programów finansowanych ze œrodków UE.
Zwrócona uwaga na istotne znaczenie prawa – jego stabilnoœæ i spójnoœæ.
Publikacja przedstawia ró¿ne punkty widzenia specjalistów zajmuj¹cych siê na co
dzieñ kszta³towaniem form architektonicznych, jak i przestrzeni urbanistycznej. Pokazane s¹ ró¿ne formy i style w zmieniaj¹cej siê przestrzeni, zw³aszcza publicznej. Omówione zosta³y najwa¿niejsze pojêcia, wskazane standardy i zasady oraz mo¿liwoœci realizacji programów rewitalizacji. Pokazane ró¿ne sposoby rozpatrywania i patrzenia na
problematykê rewitalizacji. Znalezienie czêsto nowego zastosowania istniej¹cych obiektów wraz z ich remontem i modernizacj¹, wprowadzenie nowej funkcji dla przestrzeni,
która nie jest dostosowana do obecnych potrzeb czy te¿ poprawa zdegradowanego œrodowiska s¹ najczêœciej wystêpuj¹cymi dzia³aniami w zakresie tematyki rewitalizacji.
Realizuj¹c ró¿norodne zadania zwi¹zane z rewitalizacj¹ konieczna jest ochrona to¿samoœci kulturowej oraz wziêcie pod uwagê wartoœci krajobrazowych, kulturowych, zabytkowych, sakralnych, estetycznych. W ramach rewitalizacji prowadzony jest remont
i modernizacja zespo³ów architektonicznych lub urbanistycznych, zdegradowanej infrastruktury technicznej i gospodarczej, jak i ca³ej struktury miejskiej. Niekiedy dochodzi
do potrzeby rekonstrukcji zdegradowanych obiektów lub zespo³ów. Niejednokrotnie
nastêpuje zmiana przeznaczenia lub wprowadzenie nowych funkcji dla istniej¹cych
obiektów. Poszukuj¹c nowych rozwi¹zañ dla ró¿nych obiektów i wystêpuj¹cych form,
czêsto cennych architektonicznie, konieczna jest przebudowa lub adaptacja do nowych
potrzeb w nawi¹zaniu do starszej lub nowszej historii rewitalizowanego obszaru.
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Na terenach mieszkaniowych g³ównym celem jest poprawa jakoœci ¿ycia mieszkañców i spo³ecznoœci lokalnej. Niejednokrotnie to odnowa starych dzielnic miejskich jest
priorytetowym zadaniem dla wielu samorz¹dów lokalnych, jak i dla ich mieszkañców.
W g³ównej mierze dotyczy to np. osiedli z wielkiej p³yty, zdegradowanych terenów
œródmieœcia, obszarów peryferyjnych. Wed³ug Instytutu Rozwoju Miast oko³o 1/5 obszarów miast Polski wymaga kompleksowych dzia³añ rewitalizacyjnych i odnowy
tkanki miejskiej. Dotyczy to g³ównie rejonów historycznych œródmieœæ, osiedli domów wielorodzinnych, starych budynków komunalnych, jak i terenów poprzemys³owych. Wielu miastom niezbêdne jest nadanie nowych funkcji spo³ecznych i gospodarczych. Bardzo czêsto podkreœla siê, ¿e brak rewitalizacji miejskich obszarów zdegradowanych jest g³ówn¹ przyczyn¹ ekstensywnego, niekontrolowanego rozwoju aglomeracji miejskich, niszcz¹cego wartoœci przyrodnicze stref podmiejskich oraz
wymuszaj¹cego nieracjonalne wydatki na uzbrojenie terenów, zajmowanych chaotycznie pod zabudowê mieszkaniow¹.
Przy zmianie funkcji lub modernizacji obiektów niezbêdne jest osi¹gniêcie harmonii wprowadzonych nowych kszta³tów oraz doprowadzenie do harmonizacji oraz integracji nowej i pozosta³ej zabudowy oraz przestrzeni publicznej. Wraz z nimi konieczne
jest niejednokrotnie wprowadzenie nowego lub zmodernizowanego uk³adu komunikacyjnego. W wielu sytuacjach uk³ad komunikacyjny powinien byæ traktowany jako
element dostosowania obs³ugi obszaru do jego nowych funkcji. Jednoczeœnie to infrastruktura drogowa w znacznym stopniu umo¿liwia rozwój naszych ma³ych ojczyzn
oraz wp³ywa na tworzony ³ad przestrzenny oraz niejednokrotnie ograniczenie parali¿u
komunikacyjnego w godzinach szczytu.
W ka¿dym przypadku niezbêdne jest d¹¿enie do o¿ywienia podlegaj¹cych zmianie
stref miast, jak i innych obszarów rewitalizowanych, które czêsto utraci³y swoj¹ pierwotn¹ funkcjê. Nowa funkcja, powinna zapewniæ ekonomiczn¹ racjê bytu poszczególnym obiektom i otaczaj¹cym je przestrzeniom. Podejmowane dzia³ania powinny mieæ
charakter zintegrowany, a realizowane zadania powinny mieæ charakter priorytetowy
w dzia³aniach w³adz ró¿nych szczebli – od samorz¹du lokalnego, poprzez samorz¹d
województwa i politykê rz¹du.
Autorzy podkreœlaj¹ istotê dzia³añ rewitalizacyjnych dla rozwoju miast i gmin.
Przedstawiaj¹ ró¿nego rodzaju sytuacje, zarówno na obszarach zurbanizowanych, jak
i innych wymagaj¹cych zmian funkcji, modernizacji czy rekonstrukcji. Wskazuj¹ potrzebê tworzenia przede wszystkim przestrzeni przyjaznej cz³owiekowi, jak i przystosowanej dla u¿ytkowników o ró¿nych potrzebach. Podkreœlaj¹ koniecznoœæ wystêpowania pozytywnej, emocjonalnej wiêzi cz³owieka ze zmieniaj¹cym siê otoczeniem.
Dzia³ania te zwi¹zane z o¿ywieniem spo³eczno-gospodarczym powinny byæ realizowane zgodnie z zasad¹ rozwoju zrównowa¿onego oraz spowodowaæ poprawê stanu œrodowiska przyrodniczego wraz z likwidacj¹ lub ograniczeniem emisji zanieczyszczeñ.
Przedstawione sytuacje i wzorce mog¹ staæ siê inspiracj¹ dla wielu miast i gmin,
które s¹ odpowiedzialne za rewitalizacjê zdegradowanego obszaru na jej terenie, opracowanie programu rewitalizacji, jak i zarz¹dzanie jego realizacj¹.
Anna Dziewulska

Punkty widzenia

Jeremi T. Królikowski

Zwi¹zki rewitalizacji z kultur¹ przestrzeni
Kultura to jêzyk, wartoœci i wzorce. Jest to, spoœród wielu definicji kultury, jedna
z najbardziej zwiêz³ych a jednoczeœnie wskazuj¹ca na podstawowe jej elementy. Z kolei jedna z definicji genius loci mówi, i¿ jest on syntez¹ wartoœci i znaczeñ a wiêc miejsca, w których go odnajdujemy i mog¹ s³u¿yæ za wzorce. Dziœ obserwujemy w wielu
sytuacjach zwrot ku tradycji jako zbioru wartoœci. Jest to jedna z oznak braku satysfakcji ze wspó³czesnoœci, która wraz z has³em modernizacji nie przynosi zbyt wielu atrakcyjnych wzorców. Francuski fenomenolog Michel Henry pisze, i¿: „…od zacz¹tków
czasu wartoœci reguluj¹ ludzkie dzia³ania, determinuj¹ struktury i funkcjonowanie
spo³eczeñstw (…). ¯ycie jest uniwersaln¹ zasad¹ ewaluacji i jest to zasada jedyna”1.
Zarówno w marksizmie jak i we wspó³czesnym liberalistycznym kapitalizmie naczeln¹ wartoœci¹ jest ekonomia. Ekonomiczny i materialny wymiar rewitalizacji, choæ
nadal oczekiwany, nie jest ju¿ wystarczaj¹cy. W Warszawie obserwujemy rewitalizacjê pamiêci Powstania Warszawskiego. To ona jest Ÿród³em aktywnoœci i dzia³añ
zmieniaj¹cych oblicze miasta zarówno poprzez aktywnoœæ mieszkañców, jak i fakty
przestrzenne. Jest to jedno ze œwiadectw, i¿ coraz czêœciej problematyka rewitalizacji
pojawia siê nie tylko w technicznych czy nawet spo³ecznych wymiarach przestrzeni,
lecz tak¿e jako rewitalizacja postaw ludzkich i co najbardziej istotne, rewitalizacja to¿samoœci. Coraz wyraŸniej pojawia siê potrzeba rewitalizacji nie tylko lokalnej i europejskiej, ale te¿ polskiej to¿samoœci.
Dominuj¹cy dziœ prymat ekonomii nad ¿yciem dekonstruuje hierarchiê wartoœci, utrudnia jej odtwarzanie. Jan Pawe³ II powiedzia³, i¿ „ekonomia jest dla kultury”. Nie oznacza to, i¿ dla kultury trzeba poœwiêciæ ekonomiê, wprost odwrotnie to
kultura jest motorem ekonomii. Ksi¹dz Janusz St. Pasierb rozwija tê myœl w sposób
nastêpuj¹cy: „…ekonomia, jej rozwój jest niemo¿liwy bez kultury: kultury sumienia, kultury wspó³¿ycia i wspó³pracy, bez odpowiedzialnoœci, oszczêdnoœci, uczciwoœci – bez mnóstwa cnót, które nale¿¹ do kultury, bowiem z natury mo¿na byæ
leniwym i rozrzutnym”2. Równie¿ ekonomiœci widz¹ wymiar duchowy. Aleksandra
Jadach-Sepio³o w artykule „Ekonomia miejskiego genius loci – czy genius loci to
dobro publiczne?” zawar³a swoje refleksje z wieloletnich badañ prowadzonych
w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie3. Na przyk³adzie Sandomierza poka1

Henry M., Wcielenie. Filozofia cia³a, Kraków 2012, s. 379–380.
Pasierb J.St., Obrót rzeczy: rok 1991, Poznañ 1993, s. 80.
Jadach-Sepio³o A., Ekonomia miejskiego genius loci – czy genius loci to dobro publiczne? [w:] Arche,
vol. 1(23)2013, s. 42–43.
2
3
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za³a, ¿e istnienie ducha miejsca nie jest abstrakcj¹ i magi¹, lecz uchwytnym konkretem.
Rewitalizacja w dos³ownym znaczeniu tego s³owa to przywracanie ¿ycia. Warto
przypominaæ pierwotne znaczenia, poniewa¿ czêsto s¹ wykorzystywane odmiennie.
Rewitalizacj¹ nazwano ostatnio propozycjê budowy dwu monstrualnych odbiegaj¹cych form¹ i skal¹ od bli¿szego i dalszego otoczenia szklanych bry³ na Osi Saskiej
w Warszawie w pobli¿u Hali Mirowskiej. Projekt biurowców ma przywróciæ ¿ycie
temu miejscu. Tu, tak jak i w wielu innych sytuacjach, brak pytañ o charakter formy
architektonicznej, podzia³y, proporcje, sylwetê, relacje do otoczenia, o kontekst, o t³o,
o jêzyk form architektonicznych i sposób wypowiedzi. Staj¹c wobec takich sytuacji
czêsto brakuje s³ów4. Trudne do wyobra¿enia prostactwo piramidalnych form
zaprojektowanych przez holendersk¹ pracowniê jest entuzjastycznie przedstawiane
na forach internetowych.
Warto wiêc skupiæ uwagê na pojêciach jak to uczyni³a Ewa Kipta, prezes stowarzyszenia Forum Rewitalizacji. Przypomnia³a, i¿ przywracanie przestrzeni do ¿ycia dotyczy terenów trudnych i zdegradowanych, przywracanych do ¿ycia w imiê interesów
indywidualnych, lecz tak¿e wspólnoty, która w ten sposób przywracana jest do istnienia5. Znakomitym przyk³adem jest rewitalizacja zabytkowego mostu neogotyckiego
na rzece Bystrzycy w Lublinie, który utraciwszy sw¹ pierwotn¹ funkcjê sta³ siê miejscem spotkañ i wydarzeñ kulturalnych. Ten przyk³ad pokazuje, i¿ rewitalizacja mo¿e
byæ gr¹ o sumie dodatniej, w której wszyscy uczestnicy zyskuj¹ a nikt nie traci.
Rewitalizacja, wed³ug Ewy Kipty, to:
1) wspó³praca z w³aœcicielami i u¿ytkownikami na zasadzie partnerstwa a nie tylko
partycypacji,
2) uczytelnianie historii, przywracanie i nadawanie znaczeñ,
3) ucieczka od monotonii przestrzeni, tworzenie czytelnych miejsc,
4) ustanawianie i korygowanie regu³ gry pomiêdzy partnerami w oparciu o wezwanie
do wspó³pracy i twórczego myœlenia o mieœcie.
Jest to model po¿¹dany, podwa¿aj¹cy stereotypy i zmuszaj¹cy do nowego spojrzenia na wiele spraw tak jak na partycypacjê, której formu³a czêsto staje siê powierzchowna i nieautentyczna.
Taka refleksja jest niezbêdna gdy¿, jak zauwa¿a Ewa Kipta, w praktyce zbyt czêsto
mo¿na zauwa¿yæ ucieczkê od myœlenia. Monotonia funkcjonalna jest op³acalna. Z logiki monotonii wynika ograniczenie ma³ej skali, fragmentacja miejsc i funkcji na jednorodne obszary funkcjonalne i bran¿owe strefy wp³ywów. Urbanistyka sta³a siê
sztuk¹ grodzenia ró¿norodnoœci ¿ycia miejskiego. Pojawiaj¹ siê przeciwstawne zjawiska – inflacja i amnezja znaczeñ. Zanika wspó³dzia³anie ró¿nych form ¿ycia, nastêpuje ich autonomizacja co najlepiej widaæ w komunikacji samochodowej i rowerowej.
Wspó³dzia³anie i dialog pomiêdzy mieszkañcami miasta, w³adzami, inwestorami, urzêdami, planistami, urbanistami, architektami, dziennikarzami, organizacja4

www.nowawarszawa.pl/szklane-piramidy-pod-halami/, pobr. 10.08.2014 godz. 11.35; www.thecity.com.pl/Rynek/.../Szklane-piramidy-przy-OgrodzieSaskim, pobr. 10.08.2014 godz. 11.39.
5
Kipta E., „Recykling” – kilka uwag o potrzebie rewitalizacji, [w:] Arche, vol. 1(23)2013, s. 8–14.
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mi i wszystkimi prowadzi Forum Kultury Przestrzeni w Lublinie (prowadzone
w Oœrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”), którego koordynatorem jest od 2007 roku
Marcin Skrzypek. Z wykszta³cenia anglista w swej pracy zawodowej zauwa¿y³, jak
trudno znaleŸæ wspólny jêzyk, jak ró¿nie rozumiane jest tak podstawowe pojêcie jak
przestrzeñ. Zgodnie z za³o¿eniami: „Forum upowszechnia kulturê przestrzeni publicznej oraz rozwija i porz¹dkuje wiedzê o niej poprzez spotkania, projekty i dzia³alnoœæ
medialn¹”6.
Marcin Skrzypek definiuje kulturê przestrzeni jako hierarchiê wartoœci „wed³ug
których cz³owiek przekszta³ca otaczaj¹c¹ go przestrzeñ lub które dostrzega w otoczeniu naturalnym.” Jego zdaniem „Kultura przestrzeni d¹¿y do rozwoju w cz³owieku
potrzeb wy¿szych i harmonijnego ich wspó³istnienia. Kultura przestrzeni odnosi siê
do znaków, które cz³owiek odciska w przestrzeni i do relacji, które nawi¹zuje poprzez
ró¿ne jej elementy – do relacji takich jak sacrum, podziw dla piêkna, szacunek dla
dziedzictwa czy troska o drugiego cz³owieka.” I to co niezwykle istotne: „Kultura
przestrzeni poprawia humor i jednoczy mieszkañców”7.
W roku 2011 powsta³a Rada Kultury Przestrzeni (RKP), która jest spo³ecznym
cia³em doradczym Prezydenta Miasta Lublin. Rada dzia³a na rzecz podniesienia jakoœci przestrzeni Lublina, poprzez wspieranie prezydenta opini¹ w sprawach zwi¹zanych z przestrzeni¹ oraz podejmowanie w³asnych inicjatyw w tym zakresie.
Pojêcie kultury przestrzeni zaproponowa³ w roku 2005 lubelski urbanista Romuald Dylewski. Oprócz powy¿ej wspomnianych dzia³añ w wymiarze spo³ecznym a nastêpnie instytucjonalnym, kultura przestrzeni sta³a siê przedmiotem akademickim
wyk³adanym na kierunku gospodarka przestrzenna na SGGW w latach 2007–2010.
W roku 2009 w gminie Mrozy odby³a siê konferencja naukowa pod tytu³em „Kultura
przestrzeni gminy” wspó³organizowana przez Urz¹d Gminy i SGGW w Warszawie8.
Od roku 2010 w Instytucie Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego istnieje Katedra Kultury Przestrzeni.
Te wszystkie œrodowiska stymuluj¹ rozwój kultury przestrzeni tak¿e poprzez
utrwalanie w jêzyku badañ nad przestrzeni¹ pojêæ oczywistych, lecz niezbyt powszechnie stosowanych, ze wzglêdu na dominacjê w nim s³ownictwa wywodz¹cego
siê z nauk technicznych i przyrodniczych. Chodzi o takie pojêcia jak „dobro wspólne”, „cz³owiek”, „obywatel”, „kultura przestrzeni”, „polityka architektoniczna” (dokumenty dotycz¹ce tej polityki s¹ przygotowane do legislacji, lecz rz¹d nie jest
zainteresowany, nawet nigdzie nie odes³ano bo nie wiedz¹, który minister ma siê tym
zajmowaæ), „polityka mieszkaniowa”, „sieæ osadnicza”, „model urbanizacji”, „wzorce
urbanizacji”, „cele urbanizacji”, „wartoœci przestrzenne”.
Problem ³adu przestrzeni wymaga ¿ywego jêzyka zwi¹zanego z rzeczywistoœci¹.
Jest mo¿liwe powi¹zanie wszystkich wymiarów przestrzeni o czym œwiadczy wiele
wypowiedzi ³¹cznie z tekstem Aleksandry Jadach-Sepio³o „Ekonomia genius loci”
6
7
8

www.tnn.pl/k_81_m_3.html, pobr. 8.08.2014, godz. 10.44.
www.tnn.pl/k_81_m_3.html, pobr. 8.08.2014, godz. 10.55.
Por. Królikowski J.T. (red.), Rothimel B., Juœkiewicz K., Kultura przestrzeni gminy, Warszawa 2010.
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zamieszczonym w „Arche”9. Jest to jeden z rezultatów wieloletnich badañ prowadzonych w SGH. Nie ma marksistowskiego dylematu ekonomia czy kultura. Jest pytanie
jaka ekonomia? Kultura nadaje sens ekonomii a jak wiadomo dzia³anie nie powinno
byæ pozbawione sensu.
Wiedeñski psychiatra Victor Frankl przez wolê sensu rozumie szczególny rodzaj
postrzegania: „cz³owiek nie tylko d¹¿y do tego aby postrzegaæ swoje otoczenie jako
sensown¹ ca³oœæ, ale tak¿e podejmuje próbê odnalezienia w³aœciwej interpretacji,
dziêki której on sam ujawnia siê jako jednostka zmierzaj¹ca w ¿yciu do konkretnego
celu, od którego zale¿y dope³nienie jego ca³oœciowej postaci (…) – d¹¿y do apologia pro
vita sua, usprawiedliwienia w³asnej egzystencji”10.
Nie wystarczy mówiæ o rewitalizacji i o kulturze przestrzeni. Trzeba pytaæ o sens
tych pojêæ, gdy¿ inaczej stan¹ siê pustymi s³owami.
Polski socjolog Florian Znaniecki podstawê kultury widzia³ w ³adzie wartoœci11.
Barbara Brukalska w swej ksi¹¿ce „Zasady budownictwa spo³ecznych osiedli
mieszkaniowych” wskaza³a, i¿ kszta³t i forma przestrzeni zale¿¹ od rodzaju stosunków miêdzyludzkich, z których ka¿dy inaczej konstruuje hierarchiê wartoœci12. Wyró¿ni³a trzy typy relacji: kolektywizm, indywidualizm i indywidualizm uspo³eczniony. Ka¿dy z nich ró¿ni siê koncepcj¹ cz³owieka i stosunku jednostki do
spo³eczeñstwa. W kolektywizmie jednostka jest elementem wiêkszej ca³oœci i nie ma
prawa poza ni¹ egzystowaæ. W indywidualizmie ka¿dy jest osobn¹ jednostk¹ a pojêcie
spo³eczeñstwa nie istnieje. W indywidualizmie uspo³ecznionym cz³owiek jest osob¹,
która bêd¹c wyodrêbnion¹ jednostk¹ rozwija siê we wspólnocie a wspólnota rozwija
siê dziêki wolnoœci jednostek. Te typy relacji miêdzyludzkich wytwarzaj¹ odmienne
formy kultury. W kolektywizmie, przybieraj¹cym formy totalitarne, jêzyk nie s³u¿y
porozumiewaniu siê, lecz jest nowomow¹ bez znaczeñ, maj¹c¹ na celu utrzymanie
zwartoœci grupy. W indywidualizmie, wspó³czeœnie okreœlanym jako liberalizm s¹ to
wypowiedzi bêd¹ce monologami wyra¿aj¹cymi sytuacjê w grze jednostek. W indywidualizmie uspo³ecznionym, który zgodnie z przekonaniami Brukalskiej mo¿na nazwaæ personalizmem, jêzyk s³u¿y do wyra¿ania myœli i uczuæ, do porozumiewania siê,
do budowania dobra wspólnego. W kolektywizmie wartoœci s¹ narzucane odgórnie.
Najwy¿sz¹ wartoœci¹ jest dobro ogó³u sformu³owane przez w³adzê, której musz¹ siê
wszyscy podporz¹dkowaæ. W indywidualizmie ka¿dy ma swoj¹ w³asn¹ hierarchiê
wartoœci lub ich nie ma. Jedynym wspólnym narzêdziem okreœlaj¹cym wartoœæ jest
pieni¹dz i zysk. W personalizmie istnieje wspólna hierarchia wartoœci oparta o prawo
naturalne. Formy jêzyka i wartoœci konkretyzuj¹ siê we wzorcach ³adu przestrzeni.
W kolektywizmie jest to ³ad narzucony odgórnie, któremu wszyscy musz¹ siê podporz¹dkowaæ. W indywidualizmie ³ad przestrzeni wynika z gry rynkowej i z regulacji
prawnych wykorzystywanych przez ka¿dego zgodnie ze swoimi mo¿liwoœciami.
W personalizmie przestrzeñ jest kszta³towana zgodnie z ³adem wolnoœci, w którego
9
10
11
12

Jadach-Sepio³o A., Ekonomia …, op. cit.
Frankl V., Bóg ukryty. W poszukiwaniu ostatecznego sensu, Warszawa 2012, s. 140.
Znaniecki F., Nauki o kulturze, Warszawa 1971.
Brukalska B., Zasady budownictwa spo³ecznych osiedli mieszkaniowych, Warszawa 1948.

Zwi¹zki rewitalizacji z kultur¹ przestrzeni

15

regu³ach mieœci siê zarówno indywidualna ekspresja, jak i tworzenie zgodne z duchem miejsca. Tak zarysowane konsekwencje wyp³ywaj¹ce z okreœlonych relacji miêdzyludzkich nie s¹ rozwa¿ane w studiach nad rozwi¹zaniami planistycznymi
i projektowymi. Budowanie wspólnoty poprzez kszta³towanie przestrzeni jest s³usznym zamiarem, który w praktyce nieczêsto jest realizowany. Symbolicznym jest fakt,
¿e takimi miejscami sta³y siê mosty, wspomniany wy¿ej most w Lublinie i most
pomiêdzy Ostrowiem Tumskim a Œródk¹ w Poznaniu. Mo¿na znaleŸæ jeszcze inne przyk³ady, jak zrewitalizowane ulice: Krakowskie Przedmieœcie w Lublinie
i w Warszawie, Henryka Sienkiewicza w Kielcach, którym w mniejszym lub wiêkszym stopniu przywrócono charakter wspólnej przestrzeni publicznej, lecz nie jest to
jeszcze powszechna praktyka. Rewitalizacja rynku we W³oc³awku sprowadzi³a siê do
wybrukowania powierzchni placu, po uprzednim usuniêciu wiêkszoœci drzew i roœlinnoœci13.
Personalizacja przestrzeni jest wiêc zadaniem nie tylko w stosunku do pozosta³oœci po komunizmie, lecz te¿ postulatem, który powinien byæ wprowadzony do
wspó³czesnego planowania i projektowania, szczególnie na obszarach rewitalizowanych.
Powstaj¹ nowe zagro¿enia. W œrodowiskach naukowych i artystycznych lansowana jest koncepcja posthumanizmu. Oznacza ona œmieræ cz³owieka jako osoby ludzkiej
a powstanie nowej istoty sprzêgniêtej z technik¹, wyposa¿onej w bezpoœrednio zintegrowane z dotychczasowym cia³em ludzkim instrumentarium. Konsekwencj¹ rozwoju takiej tendencji mo¿e byæ nowy totalitaryzm14. Takie ujêcie przysz³oœci
ludzkoœci pomija wymiar duchowy niezbêdny dla ca³oœciowego ujêcia przestrzeni
a obecny w takich koncepcjach jak fenomenologia architektury15 czy teologia przestrzeni16.
Punktem wyjœcia do rewitalizacji jest reanimacja, identyfikacja, rozpoznanie, odkrycie ducha miejsca lub nadanie go rewitalizowanym obszarom. Nie jest to tylko
metafora gdy¿ do genius loci przybli¿a charakter, ³ad, porz¹dek i kompozycja, rytm
czasu, œwiat³o, rzeczy, ich struktura i relacje. Z³o¿onoœæ tych kategorii przestaje byæ
skomplikowana, gdy dziêki uwa¿nemu spojrzeniu dostrzec mo¿na niewidzialne wymiary przestrzeni. Stosowanie ich w praktyce projektowej sta³o siê metod¹ realizowan¹ w Katedrze Sztuki Krajobrazu SGGW17. Zosta³a równie¿ opracowana
koncepcja zastosowania kategorii genius loci w planowaniu przestrzennym18. Rozwiniêcie tego tematu jest zagadnieniem oddzielnym – tu jedynie nale¿y zwróciæ uwagê,
13

Por. www.natemat.pl/111527,w-internecie-burza-o-betonowy-rynek-we-W³oclawku…, pobr. 10.08.2914,
godz. 12.15.
14
Por. Wolfe C., Co to jest posthumanizm, t³umaczenie fragmentu ksi¹¿ki What is posthumanism, [w:]
Teksty drugie 1-2/2013.
15
Por. Norberg-Schulz Ch., Genius Loci, Towards a Phenomenology of Architecture, London 1980.
16
Por. Jêdrzejczak D., Teologia miasta, [w:] Humanistyczne oblicze miasta, Warszawa 2004, s. 137–156.
17
Por. Królikowski J.T. (red.), Wlazlo-Malinowska K., M³odoœæ nadziej¹ miasta, Warszawa 2013; Królikowski J.T. (red.), Wlazlo-Malinowska K., Plac w ma³ym mieœcie, Warszawa 2014.
18
Por. Po¿arowszczyk M., Metoda identyfikacji przestrzeni wyró¿nionych przy pomocy kategorii Genius
Loci jako narzêdzie w planowaniu przestrzennym, praca in¿ynierska na kierunku gospodarka przestrzenna
w SGGW w Warszawie, 2013.
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i¿ przywo³ane pojêcie charakteru, zwi¹zane z symbolizacj¹ i narracj¹, wskazuje na
zwi¹zek ducha miejsca, wskazujemy z osobowymi cechami przestrzeni. Znakomitym
przyk³adem s¹ zdania Janusza St. Pasierba: „…dziœ miasteczko ju¿ siê spatynowa³o…Pojawi³y siê niestety, tak¿e wysokie domy, zanik³a pierwotna, czu³a na krajobraz, gêsta tkanka urbanistyczna, gdzie ludzie i domy czuli wzajemnie swoje
³okcie”19.
Rewitalizacja ma sens, jeœli ma wymiar szerszy ni¿ doraŸna realizacja zadania, jeœli
œwiadomie jest osadzona w kulturze przestrzeni i d¹¿y do jej utrwalenia i przekazania.
Rewitalizacja potrzebuje kultury nie tylko jako instytucji, lecz równie¿ kultury wewnêtrznej i kodeksu relacji miêdzyludzkich. Kultura tak¿e potrzebuje rewitalizacji,
by nie zmieni³a siê w slogany o wielokulturowoœci i p³ynnoœci wspó³czesnej cywilizacji. Rewitalizacja w swej koñcowej fazie powinna nadaæ przestrzeni rozmytej, rozbitej,
p³ynnej, zdegradowanej czytelnie okreœlone formy znacz¹ce, czyni¹ce z niej w³aœciwe
miejsce ¿ycia cz³owieka. Nie jest to mo¿liwe bez kultury przestrzeni, tak jak kultura
przestrzeni nie jest mo¿liwa bez rewitalizacji jêzyka, wartoœci i wzorców.

Summary
Revitalisation and culture of humanspace
The language, values and patterns are basic elements of culture. Revitalization to
often is realized only in technic, economic, natural dimensions and social are treated
in limited shape. Revitalization must to have more deep basis in culture of human
space defined also in spiritual dimensions such as genius loci. This concept must be
crucial element of planning and designing. Authentic revitalization is not possible
without culture of human space, and culture of space need revitalization now.
Keywords: culture of human space, revitalization, genius loci, identity, spatial values.
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Piotr Lorens

Rola kultury w procesie rewitalizacji miast
Wspó³czesne procesy rozwoju miast – zarówno tych aspiruj¹cych do miana metropolii jak i mniejszych, pe³ni¹cych rozmaite funkcje w sieci osadniczej – coraz czêœciej
wi¹¿¹ siê z zagadnieniem rewitalizacji. Pojêcie to bywa nadu¿ywane, bardzo czêsto
okreœla siê bowiem za jego pomoc¹ procesy sanacji czy przywrócenia systemów miejskich do stanu pe³nej sprawnoœci. Niezale¿nie od tego, w³aœciwie rozumiane procesy
rewitalizacyjne – czyli kompleksowa odnowa, tak¿e w wymiarze spo³eczno-ekonomicznym, starych dzielnic miejskich – zyskuj¹ coraz wiêcej zainteresowania samorz¹dów lokalnych, spo³eczeñstwa, mediów. Dzieje siê tak m.in. z uwagi na fakt, i¿
procesy te – niezale¿nie od polepszenia stanu technicznego istniej¹cej starej zabudowy oraz sanacji spo³eczno-ekonomicznej – przyczyniaj¹ siê do ochrony to¿samoœci
kulturowej danego obszaru, dzielnicy, miejscowoœci – w tym poprzez ochronê istotnych wartoœci krajobrazu kulturowego1.

Pojêcie rewitalizacji
Bardzo czêsto pojêciem rewitalizacji okreœla siê dzia³ania, które nie maj¹ z ni¹ wiele wspólnego. Dlatego te¿, w œlad za systematyk¹ przyjêt¹ przez Forum Rewitalizacji
i ujêt¹ w licznych pracach K. Skalskiego, poni¿ej przytoczono podstawowe definicje
odnosz¹ce siê do procesów zachodz¹cych w budynkach, budowlach, ich zespo³ach,
wreszcie – w strukturach urbanistycznych:
– remonty – to przywrócenie takiego stanu budynku lub zespo³u zabudowy, jaki istnia³ na pocz¹tku poprzedniego cyklu jego eksploatacji;
– modernizacje – to remonty uzupe³nione wprowadzaniem nowych, lepszych,
sprawniejszych lub nawet dodatkowych, podnosz¹cych komfort, elementów wyposa¿enia;
– rewaloryzacja – to przywrócenie wartoœci, czyli remont lub modernizacja obiektów o szczególnej wartoœci zabytkowej – co wymaga przewa¿nie dodatkowych prac
badawczych i realizacyjnych, maj¹cych na celu wyeksponowanie wartoœci zabytkowych lub kulturowych budynków czy zespo³ów architektonicznych.
Natomiast rewitalizacja – to pojêcie odnosz¹ce siê do kompleksowych akcji podejmowanych w obszarach miast, w szczególnoœci – w dzielnicach starych i na obsza1
Wiêcej na ten temat [w:] Lorens P., 2004, Rewitalizacja urbanistyczna jako narzêdzie w ochronie krajobrazu kulturowego, [w:] I Konferencja Ekologia i Architektura Warsztaty „Inwestujemy w Juratê”, 4–5 czerwca, Wyd. Fundacja Twórców Architektury, Poznañ.
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rach wybranych, wi¹¿¹cych dzia³ania poprzednio wymienione z dzia³aniem zmierzaj¹cym do o¿ywienia spo³eczno-gospodarczego.
Jednoczeœnie nale¿y pamiêtaæ o koniecznoœci nieco innego rozumienia pojêcia
rewitalizacji w odniesieniu do terenów mieszkaniowych (gdzie poprawa struktury fizycznej wi¹¿e siê z dzia³aniami zmierzaj¹cymi do o¿ywienia spo³eczno-ekonomicznego ze szczególnym uwzglêdnieniem poprawy sytuacji spo³ecznoœci lokalnej) oraz
zdegradowanych struktur zwi¹zanych ze zdegradowan¹ infrastruktur¹ techniczn¹
i przemys³ow¹ (gdzie kreacja nowych struktur fizycznych wi¹¿e siê czasami z rewaloryzacj¹ historycznej zabudowy czy te¿ zabytków techniki, ale przede wszystkim
z wprowadzaniem na te tereny nowych aktywnoœci gospodarczych oraz kreacj¹ nowych spo³ecznoœci lokalnych)2.

Cele rewitalizacji
Cele podejmowania wysi³ku rewitalizacyjnego s¹ odmienne w ka¿dym z opisanych w literaturze przedmiotu przypadków. Wynika to z odmiennej sytuacji i problemów ka¿dego z miast i oœrodków, podejmuj¹cych tego typu dzia³ania. Bardzo czêsto
jednak cele te s¹ do siebie podobne, lub te¿ dotykaj¹ podobnych zagadnieñ. Mo¿na
wiêc je grupowaæ w odniesieniu do zagadnieñ, jakich procesy rewitalizacji dotycz¹.
I tak, wyró¿niæ mo¿na nastêpuj¹ce grupy celów rewitalizacji:
– urbanistyczno-architektoniczne – zwi¹zane z remontem i modernizacj¹ – lub czasami rewaloryzacj¹ – zespo³ów architektonicznych, w tym mieszkaniowych i poprzemys³owych, a tak¿e ze œwiadomym kszta³towaniem krajobrazu kulturowego
danego obszaru;3
– techniczne – zwi¹zane z popraw¹ jakoœci struktur miejskich – w tym infrastruktury technicznej i drogowej;
– spo³eczno-ekonomiczne – zwi¹zane z o¿ywieniem gospodarczym i odwróceniem
negatywnych tendencji spo³ecznych – w tym zahamowanie rozwoju patologii;
– œrodowiskowe – zwi¹zane z polepszeniem stanu œrodowiska naturalnego, likwidacj¹ zanieczyszczeñ i emisji.
Wymienione cztery grupy celów rewitalizacji s¹ wzajemnie ze sob¹ zwi¹zane.
Wynika to z wzajemnego wp³ywu na siebie, np. poprawy stanu struktur miejskich
i polepszenia jakoœci œrodowiska czy stworzeniem warunków dla o¿ywienia spo³eczno-ekonomicznego. Oznacza to, i¿ ka¿de z dzia³añ, podejmowanych w ramach procesu rewitalizacji, wi¹¿e siê z efektami w innej sferze, a tak¿e mo¿e negatywnie b¹dŸ
pozytywnie wp³ywaæ na ni¹. Klasycznym przyk³adem jest tu podejmowanie szeroko
2

Wiêcej na ten temat w: Zuziak Z.K., 1998, Strategie Rewitalizacji Przestrzeni Œródmiejskiej. Politechnika Krakowska, Kraków.
3
Cele urbanistyczno-architektoniczne procesów rewitalizacyjnych rozwa¿aæ mo¿na tak¿e w odniesieniu do kszta³towania ca³ej struktury miasta, w tym – ograniczania jego rozwoju przestrzennego na rzecz intensyfikacji istniej¹cych zespo³ów. Wiêcej na ten temat, w tym – o zasadach równowa¿enia rozwoju miast, [w:]
Lorens P., 2005, Gospodarowanie przestrzeni¹ a polityka równowa¿enia rozwoju, [w:] Studia Regionalne
i Lokalne Nr 4(22). Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. Sekcja Polska Regional
Studies Association. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
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zakrojonych dzia³añ urbanistyczno-architektonicznych, niepopartych dzia³aniami
w sferze spo³ecznej i ekonomicznej. Efektem tych programów – mimo ogromnych
iloœci pieniêdzy wydanych na remonty i modernizacje poszczególnych obiektów i ich
zespo³ów – sta³a siê ich ponowna szybka degradacja. Dlatego te¿ tak istotnym jest podejmowanie dzia³añ we wszystkich sferach procesów rewitalizacyjnych, a w szczególnoœci – w sferze spo³ecznej i ekonomicznej.

Wymiary procesu rewitalizacji
Niezale¿nie od przyjêtych celów rewitalizacji, przygotowanie tego procesu wi¹¿e
siê z koniecznoœci¹ podjêcia dzia³añ na wielu ró¿nych polach. Oznacza to, ¿e konieczne jest dzia³anie interdyscyplinarne, wielow¹tkowe i wielowymiarowe. Dzia³ania te
mo¿emy sklasyfikowaæ w obrêbie trzech podstawowych grup:
– planistyczno-projektowych – zwi¹zanych z opracowaniem stosownych planów
i strategii postêpowania;
– organizacyjno-finansowych – zwi¹zanych z ukszta³towaniem struktur organizacyjnych prowadz¹cychproces rewitalizacji oraz z zapewnieniem niezbêdnych funduszy;
– promocyjno-informacyjnych – zwi¹zanych z podjêciem wspó³pracy ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹ przy formu³owaniu celów i kierunków procesu rewitalizacji.
Niezbêdna jest integracja wszystkich wy¿ej wymienionych wymiarów podejmowanych dzia³añ. Zaniechanie podjêcia dzia³añ w którymkolwiek z nich mo¿e zagroziæ powodzeniu ca³ego projektu. Przyk³adowo – niepodejmowanie na czas konsultacji
spo³ecznych i zaniechanie autentycznej partycypacji spo³ecznoœci lokalnej (w szczególnoœci w przypadku rewitalizacji struktur mieszkaniowych) mo¿e prowadziæ do napiêæ i konfliktów, szybko przenoszonych na grunt lokalnej polityki, a efektem staæ siê
mo¿e parali¿ ca³ego procesu. Podobnie z dzia³aniami organizacyjno-finansowymi
– bardzo czêsto istniej¹ce struktury zarz¹dzaj¹ce nie s¹ w stanie zarz¹dzaæ tak skomplikowanymi, z³o¿onymi przedsiêwziêciami i programami. Powierzenie im zadañ
w tym zakresie mo¿e doprowadziæ do opóŸnienia we wdra¿aniu programu, a czasami
jego zaniechaniu lub jedynie wyrywkowej realizacji. To samo odnosi siê do kwestii
finansowych – operator procesu rewitalizacji musi posiadaæ umiejêtnoœæ ³¹czenia ró¿nych œrodków bud¿etowych, pomocowych, prywatnych w celu zapewnienia w³aœciwego poziomu finansowania poszczególnych przedsiêwziêæ. Tak¿e wymiar
planistyczno-projektowy nie jest tu bez znaczenia – jedynie okreœlenie w³aœciwej strategii postêpowania, a nastêpnie umiejêtne prze³o¿enie jej na programy i projekty operacyjne, doprowadziæ mo¿e do ostatecznego sukcesu podejmowanego procesu4.
4
Zagadnienie to bywa czêsto niedoceniane w procesie planowania procesów rewitalizacyjnych. Tymczasem w³aœciwe opracowanie systemu zarz¹dzania realizacj¹ procesów stanowi o szansach na osi¹gniêcie
sukcesu i realizacjê zamierzonych celów. Przyk³adowe rozwi¹zania w tym zakresie omówiono m.in. w: Lorens P., 2005, Planowanie procesów rewitalizacyjnych – od planowania przestrzennego do zarz¹dzania strategicznego. Doœwiadczenia gdañskie, [w:] Planowanie przestrzenne a wyrównywanie szans w obszarach rozszerzonej Unii Europejskiej. Czasopismo Techniczne Seria Architektura pod red. E. Wêc³awowicz-Bilskiej
i Z. Zuziaka. Politechnika Krakowska, Kraków.
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Typologia obszarów poddawanych procesom rewitalizacji
Procesy rewitalizacyjne podejmowane s¹ w odniesieniu do ca³ego szeregu obszarów i struktur miejskich. Jak zaznaczono we wstêpie do niniejszego artyku³u, rewitalizacja istniej¹cych struktur czêstokroæ stanowi alternatywê dla rozwoju miasta
prowadzonego na zewn¹trz istniej¹cych struktur. Jednoczeœnie mówiæ mo¿na o specyfice tych procesów, prowadzonych w odniesieniu do ró¿nych typów obszarów. Ka¿dy z nich charakteryzuje siê odmiennymi problemami, cechami struktury fizycznej
i stopniem ich degradacji, wreszcie – odmiennymi celami (tak¿e omówionymi powy¿ej). Obszary te podzieliæ mo¿na na wiele ró¿nych grup. Najw³aœciwszym kryterium
podzia³u – przyjmowanym tak¿e w literaturze przedmiotu – wydaje siê byæ podzia³ ze
wzglêdu na pe³nion¹ poprzednio funkcjê oraz – w drugiej kolejnoœci – ze wzglêdu na
okres historyczny ukszta³towania struktur. Drugie istotne kryterium stanowiæ mo¿e
ich wielkoœæ i znaczenie w strukturze miejskiej. Obie te klasyfikacje przytoczono
poni¿ej.

Typologia obszarów w odniesieniu do pierwotnego
przeznaczenia i genezy powstania
W odniesieniu do pierwszego z zaproponowanych kryteriów wyró¿niæ mo¿na
cztery zasadnicze grupy obszarów zdegradowanych:
1) mieszkaniowe,
2) kompleksy wielofunkcyjne,
3) tereny zwi¹zane z infrastruktur¹ techniczn¹ i przemys³ow¹ miast,
4) obszary nazywane czêsto „nieu¿ytkami miejskimi”.
Ka¿de z nich dzieli siê na szereg podgrup, omówionych poni¿ej.
Obszary mieszkaniowe posiadaj¹ bardzo zró¿nicowan¹ charakterystykê, zarówno co do typu struktury, stanu w³asnoœciowego, stanu technicznego, jak i natê¿enia
problemów technicznych, spo³ecznych i ekonomicznych. Wyró¿niæ tu mo¿na cztery
ich g³ówne grupy:
– o genezie XVIII-wiecznej i wczeœniejszej (datuj¹ce siê sprzed okresu industrialnego) – s¹ to przewa¿nie struktury œródmiejskie, niezniszczone przez dzia³ania wojenne czy klêski ¿ywio³owe, o bardzo drobnej a jednoczeœnie gêstej strukturze zabudowy, wymagaj¹ce czêstokroæ kosztownych dzia³añ rewaloryzacyjnych. Maj¹c
du¿y walor zabytkowy – i dziêki temu potencja³ rozwoju funkcji turystycznej
– czêstokroæ wymagaj¹ wprowadzenia podstawowych elementów infrastruktury
technicznej jak kanalizacja czy sieæ gazowa. Przyk³adem tego typu struktur mog¹
byæ historyczne zespo³y staromiejskie, w tym – czêsto zachowane w miastach œrednich i ma³ych,
– o genezie XIX-wiecznej i wczesno-XX-wiecznej (relikty miasta epoki wczesnoindustrialnej) – czyli przewa¿nie struktury kamienicowe, czasami willowe, stanowi¹ce esencjê miasta koñca XIX wieku. Struktura zabudowy jest tu przewa¿nie
znacznie bardziej uporz¹dkowana, choæ zdarzaj¹ siê sytuacje wyj¹tkowe – jak zachowane i wymagaj¹ce podjêcia kompleksowych dzia³añ wnêtrza kwarta³ów
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wype³nione zabudow¹ oficynow¹, o niskim standardzie i niewielkich walorach
kulturowych. Jednoczeœnie obecnie stanowi¹ one przedmiot zainteresowania
„klasy metropolitalnej”5 jako atrakcyjne miejsce zamieszkania b¹dŸ lokalizacji
rozmaitych funkcji – jak siedziby firm czy wyspecjalizowane us³ugi. Przyk³adem
tego typu struktur mog¹ byæ zachowane zespo³y, lokowane przewa¿nie w miastach
du¿ych i œredniej wielkoœci, na obrze¿ach zespo³ów staromiejskich lub w s¹siedztwie powstaj¹cej infrastruktury przemys³owej,
– o genezie miêdzywojennej – maj¹ce ró¿ny charakter zespo³y miejskie i o wyraŸnie
podmiejskim charakterze, stanowi¹ce element dziedzictwa wczesnego modernizmu i towarzysz¹cej mu myœli socjalnej. Dziedzictwo to rzadko bywa jeszcze dostrzegane, tym bardziej ¿e architektura modernistyczna jest doceniana g³ównie
poprzez swoje sztandarowe realizacje, nie zaœ za kompleksowoœæ myœli spo³ecznej,
z któr¹ siê wi¹za³a. Jednoczeœnie wiele z tych obiektów – w szczególnoœci dotyczy
to zabudowy jednorodzinnej – jest obecnie przedmiotem zainteresowania jako
atrakcyjne miejsce zamieszkania. Wi¹¿e siê to z ca³kowit¹ zmian¹ ich pierwotnego, socjalnego charakteru6. Przyk³adem tego typu struktur mog¹ byæ zarówno pojedyncze osiedla jak i ca³e dzielnice, lokowane przewa¿nie w miastach przemys³owych, gdzie wystêpowa³y problemy z zapewnieniem godziwych warunków
zamieszkania dla najubo¿szych grup spo³ecznych. Ale zespo³y tego typu odnaleŸæ
mo¿emy tak¿e w miastach œrednich i ma³ych, choæ wówczas skala tych zespo³ów
jest równie¿ kameralna. W odniesieniu do przyk³adów polskich przyk³ady te wystêpuj¹ g³ównie na terenach nieznajduj¹cych siê w granicach naszego kraju przed
wybuchem II wojny œwiatowej7,
– o genezie powojennej – przewa¿nie s¹ to zespo³y wykonywane w ró¿nych systemach prefabrykacji8, czêsto w technologii wielkop³ytowej9, tworz¹ce zwarte, wielkie dzielnice mieszkaniowe, choæ i w tym przypadku mamy do czynienia z ca³ym
szeregiem grup i podgrup, posiadaj¹cych odrêbn¹ charakterystykê (jak np. zespo³y urbanistyczne okresu socrealizmu). Wydaje siê, ¿e grupa ta ma najmniejszy
5
Jako „klasê metropolitaln¹” okreœla siê grupê ludzi – mieszkañców metropolii – o szczególnych zasobach kapita³u finansowego i kulturowego, luksusowym typie konsumpcji oraz globalnej i europejskiej identyfikacji kulturowej. Patrz: Ja³owiecki B., 1999, Wspó³czesne przekszta³cenia struktury osadniczej i przestrzeni
miejskiej, [w]: Ko³odziejski J., Parteka T. (red.) Cywilizacja informacyjna a przekszta³cenia przestrzeni. Zmiany strukturalne metropolii polskich, Biuletyn KPZK PAN, zesz. 186, Warszawa.
6
Wiêcej na ten temat m.in. w: Ciel¹tkowska R., Lorens P., 2000, Architektura i urbanistyka osiedli socjalnych Gdañska okresu miêdzywojennego, Wydzia³ Architektury Politechniki Gdañskiej, Gdañsk.
7
Na terenie przedwojennych Niemiec, a tak¿e Wolnego Miasta Gdañska, w okresie miêdzywojennym
prowadzono zakrojon¹ na szerok¹ skalê akcjê budowlan¹. W jej efekcie takie miasta jak Berlin, Frankfurt,
a tak¿e Wroc³aw, Szczecin czy Gdañsk wzbogaci³y siê o ca³e nowe dzielnice zabudowy mieszkaniowej o charakterze socjalnym. Patrz tak¿e: Schwan B. (red.), 1935, Town Planning and Housing Throughout the World.
Verlag Ernst Wasmuth G.M.B.H., Berlin.
8
Takich jak wielki blok, wielka p³yta i in. Patrz tak¿e: Rembarz G., 2004, Jakoœæ przestrzeni publicznej
w procesie reurbanizacji wielkich osiedli mieszkaniowych na przyk³adach niemieckich, rozprawa doktorska
(masz. powielany), Wydzia³ Architektury Politechniki Gdañskiej, Gdañsk, oraz: Rembarz G., 2005, Jakoœæ
przestrzeni publicznych w procesie reurbanizacji wielkich osiedli mieszkaniowych, [w]: Kochanowski M.
(red.) Przestrzeñ publiczna miasta postindustrialnego, Wyd. Urbanista, Warszawa.
9
Nie dotyczy to osiedli i zespo³ów realizowanych przed pocz¹tkiem lat 70.
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z ww. potencja³ metropolitalny. Jednak¿e ekstensywny sposób zabudowy owych
zespo³ów, a tak¿e ich czêsto centralna lokalizacja w strukturach obecnych metropolii10 predestynuj¹ je do przyjêcia nowych funkcji, wœród których nie mo¿na wykluczyæ tak¿e i tych o znaczeniu dla rozwoju ca³ej metropolii. Przyk³adem tego
typu struktur mog¹ byæ dzielnice mieszkaniowe lokowane praktycznie w ka¿dym
polskim œrednim i du¿ym mieœcie, jako ¿e w okresie powojennym (z wyj¹tkiem
okresu socrealizmu oraz koñca lat 80.) praktycznie nie realizowano nowej zabudowy mieszkaniowej w formie zwartych kwarta³ów11.
Osobn¹ du¿¹ grup¹ terenów zdegradowanych s¹ kompleksy wielofunkcyjne. Wyró¿niæ tu mo¿na dwie zasadnicze grupy:
– obszary œródmiejskie – przewa¿nie s¹ to obszary centralnie po³o¿one w strukturach miast, o bardzo zró¿nicowanej strukturze urbanistycznej. Zazwyczaj s¹ one
siedzib¹ rozmaitych wyspecjalizowanych funkcji, w tym – o znaczeniu metropolitalnym. Jednoczeœnie rzadko siê zdarza, aby ca³e tego typu obszary nosi³y cechy
degradacji – zazwyczaj w ich granicach wystêpuj¹ ró¿nego rodzaju fragmenty
wymagaj¹ce podjêcia dzia³añ rewitalizacyjnych czy tylko renowacyjnych. Wi¹¿¹
siê one przede wszystkim z o¿ywieniem gospodarczym i z kreowaniem obszaru
centralnego w mieœcie. Przyk³adem tego typu struktur mog¹ byæ zarówno obszary odbudowane ze zniszczeñ wojennych, jak i zachowane zespo³y o genezie wczeœniejszej.
– zespo³y krajobrazowe (w tym sportowe, rekreacyjne, dawne cmentarze i in.)
– obejmuj¹ce obszary o bardzo ró¿nej charakterystyce, zazwyczaj ogromnie zró¿nicowane wewnêtrznie, ale po³¹czone lokalizacj¹ w obrêbie szczególnie ukszta³towanego zespo³u krajobrazowego – jak np. doliny morenowej czy rzecznej.
Przyk³adem tego typu struktur mog¹ byæ uk³ady zwi¹zane z przebiegiem cieków
wodnych, których poszczególne fragmenty by³y zagospodarowywane w ró¿nym
okresie i na ró¿ne cele. Tym samym stanowi¹ one konglomeraty obszarów o bardzo ró¿nej charakterystyce, czêstokroæ tak¿e uzupe³niane o rozmaite funkcje tymczasowe jak ogrody dzia³kowe.
Kolejn¹ grup¹ s¹ obszary zwi¹zane z infrastruktur¹ techniczn¹ i przemys³ow¹
miast. Zasadnicz¹ cech¹, odró¿niaj¹c¹ je od poprzednio omówionych, jest ich czêstokroæ ca³kowite opuszczenie przez dotychczasowych u¿ytkowników oraz rezygnacja
z ich aktywnego wykorzystywania na cele techniczne czy przemys³owe, a co za tym
idzie – ca³kowita utrata dotychczasowego znaczenia. Wyró¿niæ mo¿emy cztery ich
podstawowe kategorie:
– obszary poprzemys³owe – w tym relikty tzw. przemys³u ciê¿kiego, stanowi¹ce niegdyœ o bycie ekonomicznym danego miasta lub o znacznej czêœci jego potencja³u
gospodarczego, a dziœ pozostawione na uboczu przemian spo³ecznych i ekonomicznych. W grupie tej mieszcz¹ siê obiekty i tereny likwidowanych urz¹dzeñ
zwi¹zanych z gospodark¹ komunaln¹. Zazwyczaj s¹ to du¿e kompleksy terenów
10

Wynika ona m.in. z faktu, i¿ zespo³y te lokowano na obszarach zniszczonych w trakcie dzia³añ wojennych, lub te¿ wczeœniej niezagospodarowanych a ulokowanych stosunkowo blisko centrum miasta.
11
Wynik³o to z przyjêtej wówczas doktryny urbanistycznej, opartej na za³o¿eniach „Karty Ateñskiej”.
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o ró¿norodnej zabudowie, czêstokroæ o walorach historycznych. Nierzadko te¿ na
ich terenie znajduj¹ siê relikty instalacji przemys³owych i liczne zanieczyszczenia,
bêd¹ce efektem prowadzonych przez wiele lat – a czasem nawet stuleci – procesów
produkcyjnych. Jednoczeœnie – co istotne – odnowa tych terenów prawie zawsze
wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ kompleksowej realizacji nowej infrastruktury technicznej, jako ¿e dotychczas funkcjonuj¹ce sieci projektowane by³y na cele przemys³owe i czêstokroæ nie jest mo¿liwe ich wykorzystanie do nowych celów12. Wymieniæ tu mo¿na szereg podstawowych kategorii tych obszarów:
! pe³ni¹ce funkcje sk³adowe i magazynowe – s¹ to tereny przewa¿nie niezabudowane
lub te¿ zabudowane obiektami tymczasowymi. S¹ one stosunkowo ³atwo podatne na procesy przekszta³ceñ z uwagi na brak znacz¹cych zanieczyszczeñ oraz
koniecznoœci prowadzenia skomplikowanych procesów likwidacji infrastruktury przemys³owej. Przyk³adem tego typu struktur mog¹ byæ zespo³y dawnych
spichlerzy i magazynów, a tak¿e tereny sk³adowe, np. zwi¹zane z funkcjami
portowymi lub infrastruktur¹ kolejow¹,
! zwi¹zane z przemys³em lekkim (w tym obiekty i obszary zwi¹zane z gospodark¹ komunaln¹) – a wiêc przewa¿nie zabudowane obiektami wielkopowierzchniowymi, czêsto wielopiêtrowymi, pozbawione jednak znacz¹cych zanieczyszczeñ
œrodowiskowych. Równie¿ s¹ one stosunkowo ³atwe w adaptacji na cele nowych
funkcji, jednak¿e koszty tej operacji (zwi¹zane z rewaloryzacj¹ i przystosowaniem do nowych funkcji dawnej zabudowy przemys³owej) s¹ ju¿ znacznie
wy¿sze. Przyk³adem tego typu struktur mog¹ byæ zespo³y dawnych fabryk
w³ókienniczych, stanowi¹cych du¿e, zwarte zespo³y w strukturach miast
przemys³owych,
! zwi¹zane z przemys³em ciê¿kim – o zró¿nicowanej strukturze, czêsto wymagaj¹ce
kosztownej likwidacji instalacji przemys³owych i zanieczyszczeñ œrodowiskowych. Tereny te wymagaj¹ bardzo kosztownych zabiegów rekultywacyjnych,
odnosz¹cych siê do samej zabudowy jak i gruntu. Jednoczeœnie przewa¿nie s¹ to
tereny o znacznych powierzchniach, umo¿liwiaj¹cych kompleksow¹ realizacjê
nowych funkcji o znaczeniu metropolitalnym. Przyk³adem tego typu struktur
mog¹ byæ dawne kopalnie, koksownie, huty czy te¿ rafinerie,
– obszary poportowe – tereny dawnych struktur portowych i zwi¹zanych z nimi
przemys³ów „morskich” jak stocznie, sk³ady i in. Wa¿n¹ ich cech¹ jest silny
zwi¹zek z to¿samoœci¹ morsk¹ miast (choæ obszary te wystêpowaæ mog¹ tak¿e
w postaci dawnych portów rzecznych). Ich restrukturyzacja napotyka podobne
problemy jak w przypadku omówionych powy¿ej terenów poprzemys³owych. Jednoczeœnie tereny te s¹ szczególnie podatne na przyjêcie nowych funkcji o znaczeniu metropolitalnym z uwagi na ich zazwyczaj centralne po³o¿enie w strukturach
miast oraz mo¿liwoœæ kreacji wyj¹tkowego œrodowiska miejskiego zwi¹zanego
12
Wiêcej na ten temat: Za³uski D. (2001), Przekszta³canie terenów poprzemys³owych na funkcje œródmiejskie w miastach polskich, rozprawa doktorska (masz. powielany), Wydzia³ Architektury Politechniki
Gdañskiej, Gdañsk.
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z frontem wodnym i jego atrakcyjnoœci¹. W grupie obszarów poportowych wyró¿niæ mo¿na dwie zasadnicze kategorie13:
! obszary o genezie œredniowiecznej – stanowi¹ce pozosta³oœci struktur portowych
I generacji (portów œredniowiecznych). Do podstawowych ich cech zaliczyæ nale¿y: niewielki obszar, œciœle powi¹zany z miastem (jego historycznym centrum), niewielka iloœæ wielkokubaturowych obiektów sk³adowych (spichlerze),
ma³a iloœæ pozosta³oœci dawnych urz¹dzeñ prze³adunkowych. Z uwagi na swoj¹
lokalizacjê tereny te s¹ przewa¿nie atrakcyjne dla rozwoju przystani ¿eglarskich, programu komercyjnego – handlowego, us³ugowego, hotelowego – a tak¿e funkcji rekreacyjnych. Przyk³adem tego typu struktur mog¹ byæ porty
rzeczne, ulokowane w miejscach stanowi¹cych zal¹¿ki rozwoju ówczesnych
oœrodków handlu morskiego.
! obszary o genezie XIX-wiecznej i wczesno-XX-wiecznej – stanowi¹ce pozosta³oœci
struktur portowych II generacji (portów XIX-wiecznych lub wczesno-XX-wiecznych). Do podstawowych ich cech zaliczyæ nale¿y: du¿y obszar, s³abo
powi¹zany z historycznym centrum miasta, niejednorodnoœæ obszaru (przemieszanie terenów portowych z przemys³owymi, w tym – np. stoczniowymi),
stosunkowo du¿a iloœæ pozosta³ych struktur i obiektów, w tym urz¹dzeñ technicznych, magazynów itp. Z uwagi na ww. cechy tereny te s¹ atrakcyjne dla rozwoju funkcji mieszkaniowych, komercyjnych (lecz rzadko o charakterze
centrotwórczym), rekreacyjnych czy przemys³owych. Przyk³adem tego typu
struktur mog¹ byæ ró¿nego rodzaju uk³ady o charakterze nabrze¿owym, pirsowym lub dokowym, a tak¿e – dawne stocznie.
– obszary powojskowe – opuszczane przez rozmaite funkcje militarne, ulokowane
m.in. w centrach miast lub na ich bezpoœrednim obrze¿u. Zazwyczaj s¹ to obszary
o znacznej wielkoœci, nierzadko zabudowane wielokondygnacyjnymi obiektami
koszarowymi. Wyró¿niæ tu jednak mo¿na trzy ich podstawowe grupy, z których
ka¿da ma odmienn¹ charakterystykê:
! kompleksy dawnych fortyfikacji miejskich – w tym o genezie renesansowej i póŸniejszej – stanowi¹ przypadek szczególny. Zazwyczaj s¹siaduj¹ ze œcis³ymi centrami miast, i traktowane s¹ jako ich naturalne zaplecze rekreacyjne. Bywaj¹
wyposa¿one w rozmaite dzie³a obronne, w tym np. dawne kazamaty czy sk³adnice materia³ów bojowych. Obiekty te – czêsto lokowane w podziemiach lub
wewn¹trz ziemnych bastionów – z trudnoœci¹ przyjmuj¹ nowy program funkcjonalny (k³opoty z oœwietleniem, doprowadzeniem infrastruktury, czêsto tak¿e nisk¹ wysokoœci¹ pomieszczeñ itp.). Jednoczeœnie stanowi¹ du¿¹ atrakcjê
turystyczn¹ i przyrodnicz¹14, i staj¹ siê przedmiotem zainteresowania ró¿nych
podmiotów zainteresowanych ulokowaniem na ich terenie swojej dzia³alnoœci.
Przyk³adem tego typu struktur mog¹ byæ zachowane kompleksy fortyfikacji
13

Wiêcej na ten temat: Lorens P., 2001, Rewitalizacja frontów wodnych nadmorskich miast portowych,
rozprawa doktorska (masz. powielany), Wydzia³ Architektury Politechniki Gdañskiej, Gdañsk.
14
Co wynika z faktu zasiedlenia dawnych zespo³ów fortyfikacyjnych przez np. populacje nietoperzy czy
te¿ pojawienia siê na ich terenie rzadkich roœlin.
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nowo¿ytnych, stanowi¹cych niegdyœ elementy systemu fortecznego. OdnaleŸæ
je mo¿na zarówno na terenach du¿ych miast, w XIX wieku uznanych za twierdze, jak i w oœrodkach znacznie mniejszych, a niegdyœ tak¿e stanowi¹cych wa¿ne ogniwo w systemie obronnym ca³ych pañstw,
! kompleksy koszarowe – to najbardziej rozpowszechniony typ obszarów powojskowych, i jednoczeœnie najlepiej nadaj¹cy siê do przyjêcia nowego programu
funkcjonalnego. Zazwyczaj ulokowane na sporym obszarze, sk³adaj¹ siê z du¿ych powierzchni terenów otwartych (dawne place æwiczeñ) oraz zabudowy
o charakterze koszarowym, ³atwo daj¹cej siê adaptowaæ do nowych funkcji.
Czêstokroæ zabudowa ta ma charakter zabytkowy, a jej architektura nosi cechy
monumentalizmu. Czêstym uzupe³nieniem tych kompleksów s¹ parterowe
obiekty gospodarcze, w tym – o charakterze tymczasowym. Zespo³y koszarowe
bywaj¹ przekszta³cane na rozmaite funkcje, w tym mieszkaniowe, centrotwórcze, a tak¿e – przemys³owe (odnosi siê to do przemys³ów wysokiej technologii).
Przyk³adem tego typu struktur mog¹ byæ zarówno kompleksy garnizonowe jak
i stanowi¹ce ich niegdysiejsze zaplecze techniczne i logistyczne zespo³y gara¿y,
stajni czy magazyny uzbrojenia i innych materia³ów,
! tereny poligonów – s¹ grup¹ stosunkowo rzadko wystêpuj¹cych obszarów powojskowych w strukturach metropolii. Charakteryzuj¹ siê one stosunkowo du¿¹ powierzchni¹, brakiem uzbrojenia w infrastrukturê techniczn¹, a tak¿e pewnym
oddaleniem od innych terenów zainwestowanych. Jednoczeœnie czêsto s¹ to tereny o du¿ych walorach przyrodniczych, zalesione, i przez to stanowi¹ce atrakcyjn¹
lokalizacjê dla programu mieszkaniowego lub komercyjnych funkcji miejskich.
Przyk³adem tego typu struktur mog¹ byæ zespo³y leœne, dawnych strzelnic czy terenów æwiczeñ, stanowi¹cych obecnie czêstokroæ wartoœciowe przyrodniczo enklawy,
– obszary pokolejowe – stanowi¹ce elementy likwidowanych elementów infrastruktury kolejowej, przewa¿nie zwi¹zane z lokalizacj¹ wci¹¿ pozostaj¹cych w u¿yciu linii i stacji kolejowych:
! towarzysz¹ce dzia³aj¹cym dworcom kolejowym – s¹ zwi¹zane z ograniczaniem
zapotrzebowania kolei na rozmaite urz¹dzenia obs³uguj¹ce, co wi¹¿e siê zarówno ze zmianami w technologii transportu kolejowego jak i ze zmniejszaniem siê
liczby samych przewozów. Przekszta³canie tego typu obszarów jest u³atwione
ich korzystnym po³o¿eniem w strukturze miasta (przewa¿nie charakteryzuj¹
siê one lokalizacj¹ œródmiejsk¹) oraz s¹siedztwem aktywnie wykorzystywanych
kompleksów dworcowych i zazwyczaj towarzysz¹cych im wêz³ów komunikacji
indywidualnej i zbiorowej. Przyk³adem tego typu struktur mog¹ byæ obiekty
dawnych stacji kolejowych, magazynów, tereny zajête dotychczas przez perony,
tory odstawcze itp.,
! tereny stacji postojowych, towarowych i rozrz¹dowych oraz infrastruktury kolejowej
– lokowanych na obrze¿ach struktur œródmiejskich i przemys³owych, a obecnie
likwidowanych z uwagi na zmiany technologiczne w transporcie. Przewa¿nie s¹
to du¿e kompleksy zdegradowanych technicznie torowisk, obs³uguj¹cych niegdyœ ca³e dzielnice przemys³owe czy portowe, wci¹¿ jeszcze s¹siaduj¹ce z aktyw-
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nie wykorzystywanymi liniami kolejowymi. Mimo swojej lokalizacji na
peryferiach intensywnie u¿ytkowanych struktur poprzez swoj¹ zazwyczaj
znaczn¹ wielkoœæ s¹ wygodnym miejscem dla rozwoju nowego, znacz¹cego programu miejskiego o charakterze zintegrowanym. Przyk³adem tego typu struktur mog¹ byæ rozmaite kompleksy lokomotywowni, wagonowni, kompleksy
„magazynów na ko³ach” itp.,
! tereny likwidowanych linii i dworców kolejowych – stanowi¹cych ca³e uk³ady przestrzenne wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ jak stacje i dworce, tereny torowisk
itp. Ich transformacja jest przewa¿nie u³atwiona ca³kowit¹ likwidacj¹ utrudnieñ dla rozwoju nowego programu miejskiego p³yn¹cych z eksploatacji linii
kolejowych, choæ obiekty i obszary te zlokalizowane s¹ przewa¿nie z dala od
g³ównych centrów ¿ycia miejskiego. Mimo to – podobnie jak tereny stacji postojowych i towarowych – poprzez swoj¹ wielkoœæ s¹ w sposób naturalny predestynowane do przyjêcia nowego, znacz¹cego programu funkcjonalnego.
Przyk³adem tego typu struktur mog¹ byæ likwidowane lokalnie linie kolejowe
wraz z ca³ymi kompleksami stacyjnymi, a tak¿e – nielicznie co prawda w Polsce
wystêpuj¹ce – dworce czo³owe.
Ostatni¹ wreszcie kategori¹ obszarów zdegradowanych s¹ ró¿nego rodzaju nieu¿ytki miejskie. Generalnie tereny te mo¿na scharakteryzowaæ jako zagospodarowane
tymczasowo lub niezagospodarowane w ogóle, a ich geneza wynikaæ mo¿e z ca³ego
szeregu sytuacji. W oparciu o ich analizê wyró¿niæ mo¿na nastêpuj¹ce ich grupy:
– tereny zniszczone w trakcie dzia³añ wojennych i nieodbudowane – które s¹ charakterystyczne dla miast dotkniêtych znacz¹cymi zniszczeniami w trakcie ostatniej wojny œwiatowej. Ich obecny stan wynika nie tyle z niechêci do podjêcia procesów ich rozwoju, co raczej z braku pomys³u lub inwestorów. Jednoczeœnie stanowi¹ one obecnie bardzo atrakcyjn¹ ofertê lokalizacyjn¹, jako ¿e ulokowane s¹ zazwyczaj w obrêbie obszarów historycznych œródmieœæ miast lub na ich obrze¿ach
i przewa¿nie (choæ nie jest to regu³¹) posiadaj¹ dostêp do miejskiej infrastruktury
technicznej. Przyk³adem tego typu struktur mog¹ byæ pozostaj¹ce w ruinie lub
niezagospodarowane fragmenty historycznych struktur œródmiejskich lub relikty
zabudowy przemys³owej.
– tereny pozostawione samymi sobie w trakcie procesów wspó³czesnego rozwoju
miast – kategoria ta obejmuje ró¿nego rodzaju „resztówki” przewidywane do
zagospodarowania na tereny zielone lub jako rezerwy dla dalszego rozwoju, np.
funkcji mieszkaniowych i przemys³owych, który to rozwój nigdy nie nast¹pi³.
Wi¹¿¹ siê one z obszarami wielkich dzielnic mieszkaniowych i przemys³owych,
realizowanych w okresie powojennym. Równie¿ i one posiadaj¹ zazwyczaj dostêp
do miejskiej infrastruktury technicznej i stanowiæ mog¹ atrakcyjn¹ propozycjê lokalizacyjn¹ dla rozmaitych nowych funkcji o znaczeniu metropolitalnym.
Przyk³adem tego typu struktur mog¹ byæ obszary planowanych niegdyœ – w epoce
realizacji wielkich dzielnic mieszkaniowych – obiektów i za³o¿eñ o charakterze
publicznym, na które przez ca³e dziesiêciolecia rezerwowano w planach zagospodarowania przestrzennego stosowne lokalizacje, a które nigdy nie powsta³y.
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Zaprezentowana powy¿ej typologia ma charakter uniwersalny, co oznacza ¿e mo¿e
nie uwzglêdniaæ ró¿nego rodzaju specyficznych obszarów wystêpuj¹cych w danym
oœrodku.

Typologia obszarów w odniesieniu do wielkoœci i znaczenia
w strukturze miejskiej
Wszystkie z wymienionych powy¿ej grup obszarów podzieliæ mo¿na wed³ug drugiego z przyjêtych kryteriów – czyli skali i znaczenia w strukturze miast. Wyró¿niæ tu
mo¿na trzy podstawowe kategorie:
– pojedyncze budynki i zwi¹zane z nimi dzia³ki, stanowi¹ce element tkanki miasta
– a wiêc zespo³y stanowi¹ce element ci¹g³ej tkanki miejskiej, i niebêd¹ce samodzielnym elementem struktury miejskiej;
– wyodrêbniaj¹ce siê za³o¿enia i zespo³y urbanistyczne, sk³adaj¹ce siê z wielu typów
struktury, bêd¹ce jednak¿e elementem ci¹g³ej tkanki miasta, w tym – obejmuj¹ce
ca³e kwarta³y miejskie;
– z³o¿one kompleksy, obejmuj¹ce szereg rozmaitych za³o¿eñ o ró¿nej kompozycji
i pierwotnym przeznaczeniu, tworz¹ce ca³e dzielnice miejskie.
Ka¿dy z tych typów stanowiæ mo¿e przedmiot zainteresowania rozmaitych instytucji kulturalnych, a tak¿e instytucje te przyczyniæ siê mog¹ do powodzenia realizowanych w ich obrêbie programów przekszta³ceñ.

Dzia³ania i projekty kulturalne bêd¹ce elementem procesów
rewitalizacji
Dzia³ania ze sfery kultury – w tym wi¹¿¹ce siê z rozmaitymi przedsiêwziêciami artystycznymi – s¹ doœæ czêstym elementem programów rewitalizacji zdegradowanych
struktur miejskich. W wielu przypadkach realizacja tych dzia³añ wi¹¿e siê z kreacj¹ nowych elementów programu miejskiego – w tym centrów kultury, sal koncertowych
i widowiskowych, muzeów, centrów dzia³alnoœci artystycznej i wielu innych. Maj¹ one
ogromne znaczenie dla powodzenia ca³ych procesów rewitalizacji, jako ¿e przyczyniaj¹
siê do budowania ró¿norodnoœci programowej i spo³ecznej przekszta³canych terenów.
Wynika to m.in. z faktu, i¿ obiekty te – a w szczególnoœci adaptowane na potrzeby dzia³alnoœci artystycznej historyczne acz czêstokroæ zdegradowane obiekty na terenach rewitalizowanych – czêsto gromadz¹ osoby zajmuj¹ce siê ró¿nymi rodzajami dzia³alnoœci
– w tym np. grupy awangardowe. Jednoczeœnie – z uwagi na wspó³czesne tendencje
w dzia³alnoœci artystycznej wymagaj¹ce aktywnego zaanga¿owania widza – do realizacji
tych projektów anga¿owana jest spo³ecznoœæ lokalna. Dotyczyæ to mo¿e zarówno osób
zamieszkuj¹cych te obszary, jak i np. pracowników likwidowanych b¹dŸ restrukturyzowanych zak³adów przemys³owych. Projekty te przyczyniaæ siê tak¿e mog¹ do o¿ywienia lokalnych tradycji, nadaj¹cych rewitalizowanym obszarom szczególn¹ to¿samoœæ15.
15

Patrz tak¿e: Lorens P. (2006), Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta. Wydawnictwo Politechniki
Gdañskiej, Gdañsk.
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Wœród projektów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ kulturaln¹ i artystyczn¹, realizowanych na terenach zdegradowanych, wyró¿niæ mo¿na dwie podstawowe grupy: tzw.
projekty „twarde” oraz „miêkkie”. Podzia³ ten wynika z rodzaju przedsiêwziêæ, jakie
s¹ w ich ramach realizowane. I tak, projekty „twarde” zwi¹zane s¹ zazwyczaj z realizacj¹ jakiejœ nowej infrastruktury s³u¿¹cej prowadzeniu dzia³alnoœci artystycznej.
W ich ramach odnaleŸæ mo¿emy takie dzia³ania jak, np. kreacja nowych przestrzeni
wystawowych, przestrzeni pracowni, audytoriów i sal widowiskowych. W efekcie
tworzone s¹ nowe przestrzenie dla dzia³alnoœci ró¿norakich osób i instytucji na terenach rewitalizowanych, co przyczynia siê do wzrostu atrakcyjnoœci terenów poddawanych procesom rewitalizacji. Natomiast pod pojêciem projektów „miêkkich” kryje
siê realizacja ró¿norodnych dzia³añ artystycznych na terenach zdegradowanych – takich jak festiwale, spektakle ró¿nego rodzaju, plenery itp. Dzia³ania te przyczyniaj¹
siê do „oswojenia” przez spo³ecznoœæ miejsk¹ obszarów rewitalizowanych, których
czêstym problemem jest alienacja ze struktury miejskiej. Jednoczeœnie dzia³ania takie
stanowi¹ czêsto forpocztê opisanych powy¿ej projektów „twardych” lub inwestycji
o charakterze komercyjnym.

Przyk³ady wi¹zania programów rewitalizacji struktur miejskich
z dzia³aniami w sferze kultury
Programy rewitalizacji urbanistycznej s¹ w miastach polskich dopiero na etapie
przygotowania lub zaczynaj¹ byæ wdra¿ane. Dlatego te¿ – omawiaj¹c zagadnienie roli
kultury w procesie rewitalizacji miast – wypada siê odwo³aæ do realizacji z krajów Europy Zachodniej16. Dopiero na tym tle mo¿liwym jest opisanie przyk³adów realizowanych w Polsce oraz opisanie mo¿liwego znaczenia projektów ze sfery kultury
w powodzeniu ich realizacji.
Realizacja praktycznie ka¿dego wiêkszego projektu rewitalizacyjnego w krajach
Europy Zachodniej wi¹za³a siê z przygotowaniem dzia³añ w sferze kultury. Dotyczy
to zarówno dzia³añ o zasiêgu regionalnym jak i zwi¹zanych z odnow¹ pojedynczych
obiektów.
Jednym z najbardziej znanych programów kompleksowej rewitalizacji w skali
wrêcz regionalnej jest dzia³anie podjête w odniesieniu do restrukturyzacji zag³êbia
przemys³owego Niemiec – tzw. Zag³êbia Ruhry. W ramach tego zakrojonego na wiele
lat przedsiêwziêcia zrealizowano ca³y szereg projektów, wœród których wymieniæ
nale¿y adaptacjê kompleksu dawnej kopalni Zeche Zollverein w Essen na centrum
design-u i muzeum historii regionu, jak i projekt LandschaftsPark Duisburg Nord
w Duisburgu. Ten ostatni projekt zwi¹zany jest z kreacj¹ parku kulturowego na bazie
dawnej huty, adaptowanej w ca³oœci na potrzeby kultury i rekreacji.
16

Odwo³aæ siê tu mo¿na do bogatej literatury przedmiotu. Patrz m.in.: Colquhoun I., 1995, Urban Regeneration. An International Perspective, B.T. Batsford Ltd., London, a tak¿e: van den Berg L., van der Meer J.,
Otgaar A., 1999, The Attractive City. Catalyst for Economic Development and Social Revitalization. European
Institute for Comparative Urban Research, Rotterdam.
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W odniesieniu do pojedynczych obiektów wymieniæ mo¿na ca³y szereg
przyk³adów, z których najwiêksze znaczenie dla o¿ywienia przyleg³ych terenów mog¹
mieæ m.in.:
– kompleks Tate Modern Gallery w Londynie – czyli adaptacje dawnej elektrowni
na centrum wystawiennicze, stanowi¹ce jednoczeœnie element programu o¿ywienia po³udniowego wybrze¿a Tamizy;
– sala koncertowa Harborlights Center w Bostonie – czyli obiekt widowiskowy,
o charakterze czasowym, stanowi¹cy element procesu przekszta³ceñ dawnych terenów portowych w Bostonie (tzw. South Boston Project);
– realizacja sali koncertowej Kaiserspeicher w Hamburgu – czyli planowana nowa
sala koncertowa nadbudowana na zachowanym historycznym spichlerzu portowym, stanowi¹ca element rewitalizacji obszaru HafenCity.
Przyk³adów tego typu wymieniæ mo¿na wiele. Dowodz¹ one istotnoœci zagadnienia obecnoœci dzia³añ w sferze kultury w procesie rewitalizacji urbanistycznej miast.
Stanowi¹ one tak¿e dobr¹ bazê dla budowy podobnych projektów w odniesieniu do
miast polskich, w których znacz¹ce przedsiêwziêcia rewitalizacyjne s¹ dopiero na etapie przygotowania. Rzadko te¿ myœli siê o kompleksowych przekszta³ceniach ca³ych
zespo³ów urbanistycznych, znacznie czêœciej zaœ – o pojedynczych obiektach i niewielkich ich zespo³ach.

Przyk³ady dzia³añ planowanych i realizowanych w Polsce
W odniesieniu do zidentyfikowanych w Polsce przyk³adów wymieniæ mo¿na ju¿
parê projektów o charakterze pilotowym, w ramach których przewidziano realizacjê
dzia³añ w sferze kultury – w tym zarówno projektów „twardych” jak i „miêkkich”.
Wiele z nich realizowanych jest w Gdañsku. Obok Galerii Zewnêtrznej wymieniæ tu
nale¿y transformacjê dawnych terenów stoczniowych („M³ode Miasto”) oraz fortyfikacji miejskich (tzw. „Hewelianum”).
Pierwszy z nich – to realizowany w Gdañsku projekt „M³ode Miasto”, obejmuj¹cy
rewitalizacjê kompleksu terenów postoczniowych (³¹cznie ponad 70 ha). Zgodnie
z przyjêtymi za³o¿eniami obszar ten staæ siê ma nowym centrum ca³ej metropolii trójmiejskiej, obejmuj¹c ca³e spektrum rozmaitych nowych propozycji programowych,
g³ównie o charakterze komercyjnym17. Co jednak interesuj¹ce, w jego ramach przewidziano realizacjê ca³ego szeregu przedsiêwziêæ zwi¹zanych z kultur¹, w tym
– z dzia³aniami artystycznymi. Projekty i przedsiêwziêcia te przygotowywane s¹ ju¿
teraz, zanim jeszcze proces komercyjnego inwestowania siê na dobre rozpocz¹³. Na liœcie realizowanych projektów znaleŸæ mo¿emy m.in. budowê Europejskiego Centrum Solidarnoœci oraz rozbudowê istniej¹cego ju¿ uk³adu Drogi do Wolnoœci
– za³o¿enia publicznego o charakterze symbolicznym, maj¹cego upamiêtniaæ wydarzenia zwi¹zane z obaleniem komunizmu i odzyskaniem wolnoœci. Ale tym bardzo
istotnym dla ca³ej metropolii trójmiejskiej dzia³aniom towarzysz¹ tak¿e realizacje
17

Patrz tak¿e: Kochanowski M., Kochanowska D., 2005, M³ode Miasto jako kluczowy obszar rozwojowy
Œródmieœcia Gdañska, [w]: M³ode Miasto z. 1. Wyd. Synergia 99 Sp. z o.o., Gdañsk.
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zwi¹zane z kreowaniem nowego wizerunku przestrzeni postoczniowej o wymiarze
czysto artystycznym. Wymieniæ tu mo¿na m.in. powstanie tzw. „kolonii artystów”,
grupuj¹cej rozmaitych twórców oraz ulokowanie siê w budynku dawnej szko³y zawodowej Instytutu Sztuki Wyspa. Jednoczeœnie na terenie M³odego Miasta realizowanych jest wiele imprez o charakterze ogólnodostêpnym, w tym koncerty i przedstawienia plenerowe. Najbardziej znacz¹cym by³ tu koncert Jean Michela Jarre’a
w 25. rocznicê powstania „Solidarnoœci”. Jednak¿e – z punktu widzenia sukcesu
ca³ego programu rewitalizacji – s¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do anga¿owania spo³ecznoœci lokalnej, zamieszkuj¹cej tereny bezpoœrednio s¹siaduj¹ce z terenem stoczni, w rozmaite dzia³ania artystyczne. Tym samym osi¹gane s¹ rozmaite cele spo³eczne, wa¿ne
z uwagi na sukces ca³ego procesu18.
Drugim wa¿nym gdañskim projektem rewitalizacyjnym jest kompleks dawnych
fortyfikacji miejskich tzw. Grodziska, ulokowanego w bezpoœrednim s¹siedztwie
Dworca G³ównego PKP. Obejmuje on ok. 20 ha terenu, z czego lwi¹ czêœæ stanowi¹
dawne fortyfikacje z okresu pruskiego, obecnie poddawane procesowi odnowy19. Jednoczeœnie s¹ one adaptowane (przy wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej) na
Pomorskie Centrum Prezentacji Nauki i Techniki „Hewelianum”, maj¹ce staæ siê
pierwszym na Pomorzu tzw. Science parkiem. Integralnym elementem projektu s¹
dzia³ania zmierzaj¹ce do prezentacji „¿ywej historii”, zwi¹zane g³ównie ze szczególn¹
histori¹ tego miejsca. Jednoczeœnie obszar fortu jest siedzib¹ m.in. stowarzyszeñ kultywuj¹cych tradycje wojskowe ró¿nych epok – m.in. rycerskie oraz napoleoñskie.
Równoczeœnie postêpuje odnowa kubatur dawnych fortyfikacji, objêta – niezale¿nie
od finansowania ze Ÿróde³ pozabud¿etowych – programem „Promesa Ministra
Kultury”.
Podobne projekty i przedsiêwziêcia realizowane s¹ tak¿e w innych miastach Polski. Wymieniæ tu nale¿y m.in. takie przypadki jak warszawska „Fabryka Trzciny”
(centrum dzia³añ kulturalnych i artystycznych ulokowane w odnowionej dawnej fabryce na Pradze), poznañski „Stary Browar” (centrum handlowe wykreowane na
miejscu dawnego browaru, obejmuj¹ce m.in. szereg instytucji zwi¹zanych z kultur¹)
czy ³ódzk¹ „Manufakturê” (w za³o¿eniach podobn¹ do projektu poznañskiego, choæ
realizowan¹ na wiêksz¹ skalê).

Podsumowanie
Jak wynika z prezentowanej pracy, programowanie procesów rewitalizacji urbanistycznej wymaga podejœcia wielow¹tkowego. Wielkie znaczenie dla ich powodzenia
ma zaanga¿owanie spo³ecznoœci lokalnej, „oswajanie terenu” i przyci¹gniêcie zainteresowania innych mieszkañców miasta i przyjezdnych, a w konsekwencji – inwesto18

Wiêcej na ten temat m.in. w: Sebastyañski R. (2005), Kolonia artystów w M³odym Mieœcie. Dzia³ania
kulturalne i artystyczne, [w]: M³ode Miasto z. 1. Wyd. Synergia 99 Sp. z o.o., Gdañsk.
19
Wiêcej na ten temat: Lorens P. (2005), Planowanie procesu rewitalizacji Kwarta³u Grodzisko w Gdañsku (studium przypadku), [w]: Parteka T. (red.), Transformacja zdegradowanych struktur przestrzennych metropolii polskich. Biuletyn KPZK PAN, z. 223, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
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rów komercyjnych gotowych zainwestowaæ w projekty trwale odmieniaj¹ce
wizerunek miejsca. W procesie tym nieocenion¹ pomoc¹ staæ siê mog¹ ró¿nie zakrojone projekty kulturalne i artystyczne, w tym zarówno zwi¹zane z kreacj¹ nowych
instytucji i miejsc jak i o bardziej efemerycznym charakterze. Jednoczeœnie zdegradowane obszary, obiekty, dzielnice, udostêpniane na cele dzia³alnoœci artystycznej,
s¹ czêstokroæ jedyn¹ mo¿liw¹ przestrzeni¹ realizacji ró¿norakich projektów – w szczególnoœci o charakterze awangardowym.

Summary

The role of culture in the process of urban
regeneration
The article deals with the role of culture and culture-related projects within the
scope of urban regeneration programs. This topic was presented within the
framework of the typology of distressed urban areas and opportunities of their
transformation. It concludes with presentation of the possible influence of cultural
projects on the process of shaping the cultural landscape of the city.
Keywords: revitalization, culture, cultural landscape, public spaces.
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Marek Budzyñski

Konflikt pomiêdzy reprywatyzacj¹ a u¿ytecznoœci¹
publiczn¹ i kultur¹ przestrzeni
Odzyskiwanie terenów skomunalizowanych oparte jest o ca³kiem now¹ interpretacjê prawn¹ celu publicznego – jest nim obiekt kubaturowy i dojazd do niego. Dom
i droga.
Odzyskiwanie terenów skomunalizowanych, a nastêpnie zabudowanych wg okreœlonych zasad urbanistycznych, w których obok domu i drogi wystêpuj¹ tereny „zieleni”, sportu, oœwiaty, wypoczynku itp. opiera siê o tê sam¹ interpretacjê.
W zwi¹zku z czym nasze prawo interpretuje, ¿e one zosta³y skomunalizowane bezprawnie, bo nie s³u¿¹ celowi publicznemu. S¹d wg opinii wa¿nego urzêdnika Miasta
Sto³ecznego Warszawy we wszystkich wypadkach przyznaje prawo w³asnoœci by³ym
w³aœcicielom. Miasto nie mo¿e ich ponownie wykupiæ, bo s¹d uzna³, ¿e nie jest to
teren celu publicznego.
Nie potrafiê w to uwierzyæ, ale na Ursynowie P³n. w Warszawie znam dwa takie
przypadki. Burmistrz tej dzielnicy mówi, ¿e jest ich kilkadziesi¹t. I choæ jest burmistrzem sto kilkadziesi¹t tysiêcznego miasta, wybranym w wolnych wyborach, nie jest
stron¹ w tych sprawach. Pierwsza czêœæ dzielnicy Ursynów – Ursynów P³n. zwanej
równie¿ starówk¹, posiada wyrazist¹ strukturê miejsk¹ opart¹ o zasadê trzech krzy¿uj¹cych siê ci¹gów – pieszego obudowanego obustronnie domami (tzw. „uliczkê”),
drogi jezdnej z parkingami oraz pieszego obudowanego obustronnie domami (tzw.
„uliczkê”), drogi jezdnej z parkingami oraz ci¹gu zieleni (ryc. 1).
Uk³ad tych trzech ci¹gów krzy¿uj¹c siê pod ró¿nymi k¹tami tworzy charakterystyczn¹ strukturê przestrzeni miejskiej Ursynowa P³n. Jej intensywnoœæ jest oko³o
15 razy wiêksza od œredniej warszawskiej tzn., ¿e gdyby Warszawa by³a tak intensywnie
zabudowana jak Ursynów P³n. to jej szerokoœæ wynosi³aby 1,5 km, a nie 25 km (ryc. 2).
Poœrodku takiego ci¹gu zieleni firma W³odarzewska wykupi³a teren od w³aœcicieli
i po uzyskaniu pozwolenia z Urzêdu Miasta Sto³ecznego Warszawy buduje zabudowê
mieszkaniow¹ o wiêkszej intensywnoœci ni¿ zabudowa otaczaj¹ca. Na parkingu podziemnym na 300 samochodów. Brak drogi dojazdowej. Mieszkañcy protestuj¹. Ja te¿.
Burmistrz te¿. S¹d nie zmienia decyzji. Prezydent rozpocz¹³ negocjacje. DŸwigi i ciê¿arówki je¿d¿¹ (ryc. 3).
Powstaje pytanie, jak to mo¿liwe by s¹d (Polska jest podobno pañstwem prawa)
móg³ wydaæ decyzjê reprywatyzacyjn¹ dla terenów zieleni, które by³y czêœci¹ funkcjonaln¹ osiedla mieszkaniowego z ca³¹ pewnoœci¹ bêd¹cego celem publicznym?
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Ryc. 1. System terenów zielonych Ursynowa Pó³nocnego

Sposób u¿ytkowania tych terenów by³ zdeterminowany w roku 1974 projektem
za³o¿eñ techniczno-ekonomicznych (odpowiednik aktualnego projektu budowlanego). Na jakiej podstawie Miasto Sto³eczne Warszawa wyda³o pozwolenie na budowê, zmieniaj¹ce zasadniczo warunki zamieszkiwania ludziom w otaczaj¹cej
zabudowie, a nastêpnie wykona³o plan miejscowy sankcjonuj¹cy zabudowê na tym
terenie?
To szokuj¹ce, ale naprawdê szokuje i wprowadza w nastrój pe³nego przera¿enia
konstatacja, ¿e interpretacja prawna tzw. œwiêtego prawa w³asnoœci stosowana przez
s¹dy administracyjne w Polsce powoduje mo¿liwoœæ destruowania i tak s³abo funkcjonuj¹cego systemu oœwiaty. Ten drugi przypadek ursynowski to reprywatyzacja terenu
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Ryc. 2. Ursynów Pó³nocny

Ryc. 3. Budowa nowego zespo³u mieszkaniowego na terenach zielonych Ursynowa
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szko³y nr 319 przy ul. ZWM. Funkcjonuj¹cy ju¿ 40 lat teren sportowy szko³y mo¿e
w ka¿dym momencie zostaæ zabudowany. Zale¿y to tylko od nowego w³aœciciela. Podobno Miasto nie mo¿e nic zrobiæ. A mo¿e Sejm móg³by ustanowiæ racjonaln¹ interpretacjê prawa w³asnoœci? Przecie¿ w³asnoœæ w krajach tzw. Zachodniej Europy
równie¿ zobowi¹zuje do postaw prospo³ecznych.
¯ycie opiera siê na niezwykle subtelnych zale¿noœciach czynników je tworz¹cych. Œwiêta w³asnoœæ musi podlegaæ tym kosmicznym zale¿noœciom, inaczej niszczy ¿ycie.
Niedawno zosta³a wydana ksi¹¿ka prof. zw. dr. hab. Huberta Izdebskiego pt. „Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni”. Zgadzam siê, ¿e powinna byæ obowi¹zkow¹
lektur¹ polityków, prawników, urbanistów, architektów i wszystkich zajmuj¹cych siê
przekszta³caniem (gospodark¹) przestrzeni.
Koñcowa czêœæ mojego wyst¹pienia to cytat z ksi¹¿ki H. Izdebskiego „Ideologia
i zagospodarowanie przestrzeni” ze str. 147:
Wreszcie spotyka siê takie konstytucyjne sformu³owania w przedmiocie w³asnoœci prywatnej, które nakazuj¹ korzystanie z prawa w³asnoœci w sposób zgodny z interesem publicznym
(art. 17 ust. 1 konstytucji Grecji, art. 105 konstytucji £otwy, § 32 konstytucji Estonii). Tego
typu sformu³owanie („korzystanie z mienia mo¿e podlegaæ regulacji ustawowej w zakresie,
w jakim jest to konieczne ze wzglêdu na interes ogólny”) zawiera te¿ karta praw podstawowych Unii Europejskiej (art. 17 ust. 1 zdanie trzecie).
Na tym tle sformu³owania Konstytucji RP dotycz¹ce w³asnoœci (w szczególnoœci, „w³asnoœæ mo¿e byæ ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona
istoty prawa w³asnoœci” – art. 64 ust. 3, który wi¹¿e siê z, deklaruj¹cym ogólnie tê ostatni¹ zasadê, art. 31 ust. 3, zgodnie z którym ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych
praw mog¹ byæ ustanawiane tylko wtedy, gdy s¹ konieczne w demokratycznym pañstwie
dla jego bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego, b¹dŸ dla ochrony œrodowiska, zdrowia
i moralnoœci publicznej albo wolnoœci i praw innych osób) mog¹ wydaæ siê ma³o wyraziste
i bli¿sze bardziej tradycyjnym rozwi¹zaniom odpowiadaj¹cym pierwszemu z analizowanych
podejœæ do istoty w³asnoœci.
Przepisy Konstytucji RP nie umo¿liwiaj¹ wprost odniesienia siê na ich podstawie do sfery
planowania i zagospodarowania przestrzennego. Tym niemniej tak¿e z nich mo¿na zdekodowaæ okreœlony sposób podchodzenia tak¿e do tej sfery. By³a ju¿ mowa o tym, ¿e wyw³aszczenie (rozumiane szerzej ni¿ klasyczna instytucja prawa administracyjnego, oznacza ono
bowiem w ramach dyspozycji art. 21 Konstytucji RP zasadniczo wszelk¹ postaæ pozbawienia
w³asnoœci, w tym mo¿liwoœci korzystania z istoty prawa w³asnoœci) jest dopuszczalna za
„s³usznym odszkodowaniem”, a zatem jak ju¿ by³o zasygnalizowane, niekoniecznie ekwiwalentnym (art. 21 ust. 2 Konstytucji RP). Przede wszystkim jednak w³asnoœæ prywatna jest
zakwalifikowana jako jeden z trzech filarów spo³ecznej gospodarki rynkowej (art. 20 Konstytucji RP), a to, zw³aszcza w kontekœcie zasady sprawiedliwoœci spo³ecznej wskazanej w art. 2
Konstytucji RP, musi oznaczaæ odes³anie do, zrodzonej w RFN nie bez zwi¹zku ze spo³ecznym nauczaniem Koœcio³a katolickiego, konstytucyjnej koncepcji w³asnoœci jako funkcji
spo³ecznej – w³asnoœci, która „zobowi¹zuje”.
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Summary
The conflict between the re-privatization of the public interest
and culture space
Recovering of municipalized grounds is based on completely new legal
interpretation of public goal. This is object cubature and access to it. House and way.
This is shocking, very shocking and introduce the impression of horror of legal
interpretation so called sacred law of property used by Administrative Courts result
in possibility of destruction city’s structure and education’s system which is working
so weakly. In opinion of City’s officials is not possible to do anything with it. May be
Parliament can establish rational legal interpretation. Property in Western Europe
countries is obligated for common attitudes. Life is dependent on extremely subtle
relation between his elements. So called sacred property must depend on this cosmic
relations, otherwise destroys life.
Keywords: re-privatization, public space, culture of human space, ownership, city.

Waldemar Siemiñski

Stan regulacji rewitalizacji w prawie polskim
Skala degradacji miast w Polsce
Ustawowe regulacje prawne ustanawia siê zwykle w wypadkach problemów, które
przez powszechnoœæ wystêpowania na szczeblu lokalnym nabieraj¹ znaczenia ogólnokrajowego. Do takich problemów zaliczyæ nale¿y degradacjê spo³eczno-gospodarcz¹
i przestrzenn¹ du¿ej czêœci skupisk miejskich w Polsce. W podsumowaniu swych badañ zakoñczonych w 2010 roku krakowski Instytut Rozwoju Miast zidentyfikowa³
,,… w Polsce ok. 120 tys. ha terenów wymagaj¹cych rewitalizacji, tj. ok. 22% ogó³u terenów zainwestowanych w polskich miastach. Najwiêkszy udzia³ maj¹ tereny historycznych œródmieœæ (ok. 52%), a nastêpnie tereny poprzemys³owe (ok. 20%)
i blokowiska (ok. 12%). Najwiêkszy poziom degradacji zasobów zosta³ zanotowany
w woj. dolnoœl¹skim i lubuskim, a tak¿e w województwach Polski Pó³nocnej. Jeœli
chodzi o miasta, to najwy¿szy poziom ich degradacji obserwuje siê w woj. œl¹skim
i dolnoœl¹skim, ale tak¿e w woj. zachodniopomorskim, ³ódzkim, mazowieckim i lubelskim. Najwiêksze nagromadzenie problemów spo³ecznych obserwuje siê na obszarach œródmieœæ”1.
To samo Ÿród³o szacuje, ¿e: ,,Szczególnie groŸnie wygl¹da degradacja zasobów
mieszkaniowych. W zastraszaj¹co szybkim tempie rosn¹ potrzeby remontowe starych
budynków komunalnych. Problem ten dotyczy g³ównie województw zachodnich.
Najwiêcej, bo ok. 39% starych wielorodzinnych budynków, znajduje siê w woj. dolnoœl¹skim, 36% w opolskim, 30% w wielkopolskim, 26% w œl¹skim, 24% w pomorskim
i 23% w kujawsko-pomorskim. W woj. podlaskim stare zasoby wielorodzinne stanowi¹ zaledwie 4%, w œwiêtokrzyskim 7%, w lubelskim 8%, a w podkarpackim 9%”2.
Po zainicjowaniu programu rewitalizacji w Warszawie (pierwszy uproszczony
program rewitalizacji powsta³ tu w 2005 roku): ,,Procesem rewitalizacji objête jest dotychczas 11,6% powierzchni stolicy, na którym to obszarze zamieszkuje blisko 38%
ludnoœci miasta”3.

1

Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz
czynnik zrównowa¿onego rozwoju. Podsumowanie projektu; IRM; Kraków 2010; rozdz. 1 autorstwa Z. Ziobrowskiego.
2
Ziobrowski Z., … op. cit.
3
Warszawskie spojrzenie na rewitalizacjê; Urz¹d m.st. Warszawy 2009 r.
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Miejskie obszary zdegradowane jeszcze do niedawna nie by³y w Polsce postrzegane jako dotkliwa bariera rozwoju miast. Problem ten próbowa³y rozwi¹zaæ tylko niektóre, nieliczne miasta, co zanalizowano w opracowanym w 2005 roku w Instytucie
Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie studium ,,Rewitalizacja
miast – dzia³ania samorz¹dów lokalnych”4. Pod wp³ywem akcesji Polski do UE i stopniowego inicjowania w naszym kraju polityki miejskiej zaczyna siê dostrzegaæ brak
rewitalizacji miejskich obszarów zdegradowanych jako g³ówn¹ przyczynê ekstensywnego, niekontrolowanego rozwoju aglomeracji miejskich (urban sprawl) niszcz¹cego
wartoœci przyrodnicze stref podmiejskich, wymuszaj¹cego nieracjonalnie wielkie wydatki na uzbrojenie terenów zajmowanych chaotycznie pod zabudowê mieszkaniow¹
na terenie suburbii. Zjawiska te s¹ zwi¹zane z parali¿em transportu (w godzinach
„szczytów”), pog³êbianiem siê wymiaru przestrzennego nierównoœci spo³ecznych na
terenach metropolitalnych i z wielu innymi patologiami. Bêd¹c demonstracj¹ ekstensywn¹ stylu rozrostu tkanki miejskiej s¹ one tym samym zaprzeczeniem modelu
intensywnego (skierowanego do wewn¹trz) rozwoju miasta, traktowanego jako
najbardziej po¿¹dany w koncepcjach rozwoju zrównowa¿onego.
„Istotnym warunkiem sukcesu w dziedzinie rewitalizacji s¹ dobrze dzia³aj¹ce
instytucje rz¹dowe, regionalne i lokalne, a tak¿e prywatne agencje, które w sposób
skoordynowany mog¹ pobudzaæ, zarz¹dzaæ i realizowaæ zaplanowane dzia³ania rewitalizacyjne. Nie bez znaczenia jest stabilnoœæ i spójnoœæ prawa. Konieczna jest tak¿e
interwencja publiczna na wszystkich poziomach zarz¹dzania. Najwiêcej wysi³ku wymaga rozwi¹zywanie problemów spo³ecznych”5.

Sytuacja legislacyjna dzia³añ rewitalizacyjnych w Polsce
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich sta³a siê przedmiotem du¿ych
programów ogólnokrajowych oraz zosta³a ujêta w ramy prawne od lat 50. XX wieku
w USA, od lat 70. w Niemczech, a tak¿e we Francji i Wielkiej Brytanii.
W Polsce jako pierwsze próbowa³y j¹ podj¹æ samodzielnie samorz¹dy takich miast
jak Sopot, Bielsko-Bia³a, Lublin, Kraków, Szczecin, P³ock od drugiej po³owy lat 90.
XX wieku. Sopot, dziêki w³asnej inicjatywie i odrobinie szczêœcia, stworzy³ pewien
wzór postêpowania rewitalizacyjnego i go wdro¿y³. Jego inicjatywa w³asna polega³a
na przyjêciu miejskiego programu rewitalizacji, zagwarantowaniu wspólnotom mieszkaniowym, ¿e je¿eli zaci¹gn¹ kredyty bankowe na remonty swych budynków i mieszkañ to miasto bêdzie sp³aca³o odsetki od zaci¹gniêtych na ten cel po¿yczek,
znalezienie banku udzielaj¹cego wspólnotom mieszkaniowym kredytu na najkorzystniejszych dla nich warunkach, zakupieniu przez gminê budynku, który s³u¿y jak
rotacyjny dla mieszkañców kolejno remontowanych budynków. Wszystkie te
dzia³ania ujête by³y w Sopocie w ramy prawa miejscowego czyli podjête w formie
uchwa³ przez radê miasta. Uda³o siê je wdro¿yæ w ¿ycie, dziêki czemu Sopot jest dziœ
jedynym miastem polskim prawie ca³kowicie zrewitalizowanym.
4
5

Rewitalizacja miast – dzia³ania samorz¹dów lokalnych; IGPiM; W-wa 2005; red. T. Topczewska.
Ziobrowski Z., … op. cit.
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£ut szczêœcia, jaki mia³ Sopot, polega³ na tym, ¿e uchwa³y rady tego miasta nie zosta³y zakwestionowane w trybie nadzoru przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹. W stosunku do innych miast chc¹cych pod¹¿yæ œcie¿k¹ Sopotu RIO zastosowa³y
formalistyczne podejœcie prawne zakazuj¹ce gminom udzielania pomocy wspólnotom
mieszkaniowym (w formie sp³aty odsetek od kredytów zaci¹gniêtych przez nie na remonty generalne), dlatego gdy¿ gminy nie s¹ instytucjami bankowo-porêczeniowymi.
Mimo tych k³ód rzucanych pod nogi akcjom rewitalizacji w miastach, tak¿e takie
miasta jak Szczecin, Lublin i P³ock dopracowa³y siê w³asnych, oryginalnych metod
rewitalizacji i wprowadza³y je stopniowo do praktyki.
Na szczeblu centralnym ,,w Polsce, w celu stworzenia podstaw prawnych organizacji i realizacji przedsiêwziêæ rewitalizacyjnych w ramach wspó³pracy sektora publicznego i prywatnego, podjêto w 1992 r. prace nad odpowiedni¹ ustaw¹. Opracowano kolejne wersje projektu ustawy o ró¿nych nazwach (,,o renowacji i rozwoju miast”
– 1992 r., ,,o renowacji i modernizacji zabudowy miejskiej” – po³owa lat 90., ,,o renowacji i modernizacji obszarów zabudowanych” – 1997 r., ,,o programach rewitalizacji” – 2002 r.). ¯aden z wymienionych projektów ustawy nie zosta³ skierowany do
Sejmu. Propozycje dotycz¹ce struktury organizacyjnej jednostki wdra¿aj¹cej program rewitalizacji w tych projektach by³y ró¿ne, a mianowicie:
– Zwi¹zek Renowacyjny jako spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ (projekt
z po³owy lat 90.).
– Wspólnota Renowacyjna; nie okreœlono jednak jej formy prawnej (projekt z 1997 r.).
– Towarzystwo Odnowy jako spó³ka prawa handlowego – akcyjna lub z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹ (projekt z 1992 r.).
W czerwcu 2004 roku Minister Infrastruktury zaakceptowa³ za³o¿enia do (kolejnego) projektu ustawy o rewitalizacji obszarów miejskich. W za³o¿eniach przyjêto,
¿e:
! gmina jest podmiotem odpowiedzialnym za rewitalizacjê zdegradowanego obszaru na jej terenie,
! do gminy nale¿y opracowanie programu rewitalizacji i zarz¹dzanie jego realizacj¹,
! gmina ma obowi¹zek wspierania dzia³añ rewitalizacyjnych innych podmiotów,
szczególnie w zakresie organizacji procesu i wykorzystywania dostêpnych œrodków
wsparcia finansowego.
Gmina mia³a koordynowaæ proces rewitalizacji poprzez Pe³nomocnika ds. Rewitalizacji, ustanowionego przez wójta, burmistrza lub prezydenta albo powo³anego
w drodze konkursu. Spo³eczn¹ kontrolê nad przygotowaniem i przebiegiem procesu
rewitalizacji oraz dzia³alnoœci¹ koordynatora mia³a zapewniæ Rada ds. Rewitalizacji,
z³o¿ona z radnych i ekspertów oraz przedstawicieli partnerów spo³ecznych i gospodarczych (zg³oszonych przez lokaln¹ spo³ecznoœæ). Zarz¹dzanie realizacj¹ programu
rewitalizacji gmina mog³a – wed³ug Za³o¿eñ – powierzyæ w³asnej komórce organizacyjnej lub wybraæ jednostkê zewnêtrzn¹ o formie prawnej zgodnej ze stosowanymi
aktami prawnymi w tym zakresie”6.
6

Topczewska T., … op. cit.
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W chwili obecnej (lata 2013–2014) projekty regulacji prawnych dotycz¹cych procesów rewitalizacji s¹ obecne w pracach nad Kodeksem scalaj¹cym prawo budowlane
i prawo planowania przestrzennego (podobno poœwiêca siê im ca³y Dzia³ Kodeksu).
Pojawi³ siê równie¿ projekt ustawy o rewitalizacji obszarów zdegradowanych
autorstwa Zwi¹zku Miast Polskich.
Mimo, opisanego wy¿ej, stanu ,,prawnej niewa¿koœci” zapocz¹tkowano od momentu akcesji Polski do UE znacz¹ce dzia³ania rewitalizacyjne w miastach w ramach realizowanych w kraju programów unijnych: w okresie 2004–2006 w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), a w okresie 2007–2013 w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). W programach unijnych przyjêto okreœlon¹ metodykê kierowania procesami rewitalizacji,
opart¹ o programowanie operacyjne (œredniookresowe). G³ówne punkty tej metodyki
to sporz¹dzanie w danym mieœcie d³ugookresowego Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) artyku³uj¹cego: a) cele rewitalizacji; b) kryteria sprawdzaj¹ce realizacjê celów; c) kryteria wy³aniania obszarów zdegradowanych; d) zasady diagnozowania
degradacji obszarów wymagaj¹cych rewitalizacji; e) zasady przyjmowania konkretnych
projektów rewitalizacyjnych do Lokalnego Programu Rewitalizacji w danym mieœcie.
W okresie 2004–2008 w tak programowanych dzia³aniach rewitalizacyjnych zdoby³o dofinansowanie unijne na swoje projekty rewitalizacyjne (178 projektów)
113 miast. Podsumowanie wyników dzia³añ rewitalizacyjnych w miastach w okresie
2007–2013 nie jest jeszcze ostatecznie ukoñczone. Premier D. Tusk zapowiada, ¿e
w okresie lat 2014–2020 rz¹d chcia³by przeznaczyæ na rewitalizacjê miast ok. 25 mld z³.
By³yby one nakierowane przede wszystkim na rewitalizacjê obszarów zdegradowanych œródmieœæ.
Operacji tej nie da siê dobrze przeprowadziæ bez koniecznej fuzji programowania
rewitalizacji (opisanego w skrócie wy¿ej) ze sporz¹dzaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów zdegradowanych. W chwili obecnej obszary zdegradowane w miastach planów zagospodarowania przestrzennego przewa¿nie nie
posiadaj¹, gdy¿ nie op³aca³o siê ich robiæ dla terenów kwalifikowanych ,,jako nierozwojowe”. Poza tym w obecnie obowi¹zuj¹cej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pojêcie rewitalizacji w ogóle nie wystêpuje. W zawartych w tej
ustawie przepisach dotycz¹cych trybu sporz¹dzania Studium w art. 10 ust. 2 pkt 14
mówi siê o koniecznoœci wskazania w studium ,,obszarów wymagaj¹cych przekszta³ceñ, rehabilitacji lub rekultywacji”, a wiêc obszarów o wyraŸnych cechach
nie³adu przestrzennego. Poniewa¿ przepisy ustawy wymagaj¹ równie¿, by w studium
uwzglêdniæ ustalenia strategii rozwoju gminy, to czêsto jedyn¹ szans¹ na to by problematyka rewitalizacji pojawi³a siê w studium jest jej obecnoœæ w strategii rozwoju gminy. Dla poziomu ni¿szego ni¿ poziom Studium – dla miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego – nie ma w polskich uregulowaniach prawnych
¿adnych wytycznych nakazuj¹cych uwzglêdnianie specyfiki przekszta³cania obszaru
zdegradowanego.
Spójrzmy teraz na to, do czego sytuacja ta doprowadza planowanie przestrzenne
np. w Warszawie. W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
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strzennego m.st. Warszawy po rozdziale XX poœwiêconym obszarom nara¿onym
na niebezpieczeñstwo powodzi i osuwania siê mas ziemnych nastêpuje rozdzia³ XXI
poœwiêcony ,,Obszarom wymagaj¹cym przekszta³ceñ oraz rehabilitacji lub rekultywacji”. Ten licz¹cy ok. jednej stronicy rozdzia³ wskazuje zarówno tereny dzikich wysypisk œmieci, jak i zdegradowane obszary poprzemys³owe oraz tereny wymagaj¹ce
rehabilitacji, w tym rewaloryzacji zabytkowych uk³adów urbanistycznych oraz tereny
dóbr kultury wspó³czesnej. Mo¿e nie dziwiæ, ¿e sporz¹dzane niezale¿nie od siebie
dokumenty tj. Studium i Lokalny Uproszczony Program Rewitalizacji (LPR)
m.st. Warszawy wskazuj¹ w du¿ej czêœci te same obszary, u¿ywaj¹c do okreœlenia potrzebnych dla nich dzia³añ odmiennych nazw. Nale¿y zwróciæ jednak uwagê na to,
¿e w LPR wskazuje siê na potrzebê rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Studium zupe³nie pominiêtych, jak np. zdegradowane zespo³y zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej w tzw. Ursusie Starym i w Starych W³ochach, czy
niektórych podobnych obszarów Dzielnicy Wawer i Weso³a. Ró¿nica ta wynika
z u¿ywania do identyfikacji obszarów zdegradowanych ró¿nych kryteriów. Kryteria
spo³eczne i ekonomiczne stosowane w programach rewitalizacji nie s¹ brane pod
uwagê w studium.
Istnieje kilka powodów, dla których zagadnienie rewitalizacji obszarów miejskich
powinno byæ w studium uwzglêdniane szerzej ni¿ dot¹d. Dotychczasowe rozpoznanie
obszarów zdegradowanych w Warszawie przeprowadzone w ramach warszawskiego
LPR wskazuje, ¿e stan degradacji jest udzia³em kilkunastu procent powierzchni miasta zamieszka³ej przez kilkaset tysiêcy mieszkañców. Takiego zjawiska nie mo¿na
analizowaæ na tym samym poziomie co zjawiska dzikich wysypisk œmieci7.

Podsumowanie
Proces degradowania siê (przechodzenia w stan kryzysowej zapaœci) rozmaitych
czêœci obszarów miast ma prawdopodobnie charakter sta³y i nale¿y nañ byæ przygotowanym m.in. poprzez posiadanie regulacji prawnych stosowanych w takich sytuacjach. Obecna du¿a skala degradacji obszarów miejskich w Polsce bierze siê przede
wszystkim z naros³ej jeszcze w okresie PRL tzw. luki remontowej. Szacuje siê, ¿e
w PRL-u na remonty i odnawianie substancji miejskiej wydawano oko³o 3% kwot
przeznaczonych wówczas na nowe zainwestowanie w miastach. Jest charakterystyczne, ¿e skala degradacji miejskiej jest najwiêksza w Polsce Zachodniej. Tu¿ po II wojnie
œwiatowej miasta w tej czêœci kraju odznacza³y siê dobrym stanem zainwestowania.
Ich obecna degradacja wynika przede wszystkim z zaniedbañ remontowych, co dotyczy przede wszystkim substancji mieszkaniowej w tych miastach.
Skala spo³ecznej degradacji na terenach skupisk miejskich, któr¹ w omawianych
tutaj na wstêpie badaniach krakowskiego IRM oceniono jako równie groŸn¹ i du¿¹
jak degradacjê substancji mieszkaniowej w miastach, jest wynikiem transformacji
ustrojowej – pojawienia siê w miastach (i narastania) zjawisk bezrobocia i pauperyza7

Siemiñski W., Sosnowski P.: Rewitalizacja a planowanie przestrzenne w Warszawie; Warszawskie
spojrzenie na rewitalizacjê; Biuletyn nr 3; listopad 2012; Urz¹d m.st. Warszawy.
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cji czêœci ludnoœci miejskiej. Narastaniu spo³ecznej degradacji czêœci ludnoœci miejskiej sprzyja³o (i sprzyja nadal) przekonanie elit rz¹dz¹cych, ¿e problemy spo³eczne
rozwi¹¿¹ siê same, przede wszystkim na skutek dzia³ania tzw. niewidzialnej rêki
rynku.
Wypracowane i przyjête ustawowo mechanizmy zapobiegania degradacji miejskiej (czyli regulacje procesów rewitalizacji) musz¹, jako bardzo wa¿n¹ czêœæ
sk³adow¹, zawieraæ mechanizmy finansowania procesów rewitalizacji. Jest jasne, ¿e
pañstwo, nawet w najbogatszych krajach, nie jest w stanie samo sfinansowaæ niezbêdnych dzia³añ rewitalizacyjnych. W Polsce musimy mieæ, poza tym, œwiadomoœæ, ¿e
œrodki unijne wykorzystywane obecnie m.in. na rewitalizacjê miast, nie bêd¹ p³yn¹æ
wiecznie. Bardzo siê zmniejsz¹ prawdopodobnie ju¿ po 2020 roku.
Sposoby finansowania rewitalizacji w miastach nale¿y oprzeæ na istniej¹cych ju¿
w bogatszych krajach Zachodu wzorcach w tej dziedzinie. Stosuje siê tam, w tej dziedzinie, tzw. zasady terytorializacji. Rz¹d centralny inicjuje programy rewitalizacyjne,
przeznacza na nie ograniczone œrodki, o które konkuruj¹ najlepiej przygotowane programy i projekty miejskie. Programy miejskie, konkuruj¹ce o subsydia rz¹dowe, ocenia siê m.in. z punktu widzenia tego na ile potrafi¹ zwi¹zaæ z dotacjami centralnymi
œrodki lokalne (samorz¹dowe i inwestycje kapita³u prywatnego), wywo³uj¹c w ten
sposób efekty dŸwigni finansowej (efekt synergii).
Wa¿nym, ale z regu³y pomijanym w polskich projektach legislacyjnych, elementem regulacji procesów rewitalizacji w miastach powinny byæ sprawy spo³eczne.
W Niemczech ustawowo przyjêto tzw. plan spo³eczny jako niezbêdny element sposobu prowadzenia rewitalizacji w miastach. Regulacje dotycz¹ce problemów spo³ecznych powinny braæ pod uwagê:
– zapobieganie nadmiernej spekulacji gruntami/nieruchomoœciami na terenach
rewitalizowanych,
– ochronê s³abszej ekonomicznie czêœci ludnoœci obszaru rewitalizowanego,
– zapobieganie upadkowi niektórych drobnych form dzia³alnoœci gospodarczej
(us³ug) na obszarach ju¿ zrewitalizowanych,
– zapobieganie przew³aszczaniu przez w³aœcicieli nieruchomoœci zwy¿ki wartoœci
ich nieruchomoœci po rewitalizacji w sytuacji, gdy nie uczestniczyli oni w procesie
rewitalizacji. Standardem jest obecnie zapewnienie udzia³u ludnoœci w procesie
programowania i przeprowadzania rewitalizacji.
Rewitalizacja jest kompleksowym dzia³aniem zapobiegaj¹cym degradacji równoczeœnie w trzech sferach: ekonomicznej, spo³ecznej i przestrzennej. Wa¿nym elementem regulacji prawnych rewitalizacji powinno byæ wiêc powi¹zanie programowania
i planowania w tych trzech sferach, co musi znaleŸæ wyraz w zapewnieniu odpowiedniego sposobu identyfikowania i rozwi¹zywania potrzeb rewitalizacyjnych w aktach
planowania przestrzennego (w studium i w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego), co jak dotychczas, nie ma miejsca.
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Summary
Revitalization of state regulation in Polish law
In Poland there were several failed attempts to create laws regulating the
revitalization of housing estates. Due to lack of relevant regulations there are
followed the procedures which are used in acquiring the funds from the UE budget
on revitalization programs. When the EU financed project will diminish after year
2020, the implementation of domestic regulations will be required.
Keywords: revitalization of degraded urban areas, regulations regarding
revitalization, financing revitalization projects.

Bibliografia
[1] Siemiñski W., Topczewska T., Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami
UE w latach 2004–2008. Difin, Warszawa 2009.
[2] Topczewska T., Siemiñski W., Urban Revitalisation in Poland. IGPiM; Warszawa 2012.
[3] Siemiñski W., Public discussion in spatial planning. Man and Environment, Warszawa
2012.
[4] Siemiñski W., Sosnowski P., Rewitalizacja a planowanie przestrzenne w Warszawie.
Warszawskie spojrzenie na rewitalizacjê; Biuletyn nr 3; listopad 2012; Urz¹d m.st. Warszawy.
[5] Topczewska T. (red.), Rewitalizacja miast – dzia³ania samorz¹dów lokalnych. IGPiM,
Warszawa 2005.
[6] Czarnecki B., Siemiñski W., Kszta³towanie bezpiecznej przestrzeni publicznej. Difin,
Warszawa 2004.

Waldemar Wawrzyniak

Rewitalizacja to¿samoœci cz³owieka jako warunek
rewitalizacji to¿samoœci przestrzeni
Rewitalizacja – s³owo dziœ modne, budz¹ce emocje. Wa¿ny jest nie tylko aspekt fizyczny, materialny np. rewitalizacja krajobrazu, wsi, miasta itd.
Na rewitalizacjê mo¿na i trzeba spojrzeæ szerzej – trzeba uwzglêdniæ rewitalizacjê
to¿samoœci Polaków. Warunkiem rewitalizacji przestrzeni jest rewitalizacja polskiego
myœlenia o przestrzeni, o œrodowisku. Nale¿y przeprowadziæ rewitalizacjê rozs¹dku
i rozumu, rewitalizacjê godnoœci, wzajemnego szacunku do siebie i do innych, do
swojej pracy i do pracy innych ludzi. Nale¿y przeprowadziæ powszechn¹, publiczn¹
dyskusjê, nie zgadzaæ siê bezkrytycznie na obce wzorce, które czêsto powstaj¹ w odmiennych od naszych uwarunkowaniach.
Zaniepokojeni stanem naszej przestrzeni – tej naturalnej i tej „zhumanizowanej”,
miejskiej organizujemy dziesi¹tki konferencji krajowych i miêdzynarodowych,
maj¹c nadziejê, ¿e przy ich pomocy uzdrowimy œwiat…
Niepokój ten wyra¿ono na Kongresie Architektury Polskiej we wrzeœniu 1998 r.
w Gdañsku, co przedstawiono w raporcie „Polska przestrzeñ. Krytyczna ocena stanu”
autorstwa arch. Krzysztofa Chwaliboga. Podobne problemy poruszono na konferencji „Kulturowa i cywilizacyjna to¿samoœæ Polaków” w Spale (wrzesieñ 2013), poœwiêconej tej samej sprawie oraz na konferencji „Rewitalizacja i kultura w rozwoju
lokalnym” w Warszawie (listopad 2013).
Same tytu³y tych konferencji wskazuj¹, ¿e organizatorzy maj¹ œwiadomoœæ, i¿ nale¿y rozpocz¹æ (!) pracê od podstaw – od zmiany mentalnoœci czy te¿ hierarchii wa¿noœci elementów maj¹cych wp³yw na otoczenie.
Rewitalizacjê przestrzeni nale¿a³oby rozpocz¹æ od rewitalizacji – przywrócenia
rangi i znaczenia, w ¿yciu spo³ecznym, logiki, rozumu. Przyzwoitoœci i rozs¹dku
a przede wszystkim sensu dzia³ania. ¯ycie spo³eczne nie mo¿e byæ organizowane
i traktowane, jak marynarze w chybocz¹cej siê ³odzi w czasie sztormu.
Cz³owiekowi – obywatelowi konieczne jest poczucie stabilizacji, pewnoœci jutra
i sta³e uczucie sensu swego dzia³ania, w którym mo¿e zaznaczyæ swoj¹ indywidualnoœæ, troskê o swoj¹ rodzinê, o swoje otoczenie. Wa¿ny jest wzajemny szacunek
i akceptacja.
Wa¿nym elementem spójnoœci kulturowej jest tradycja w ró¿nej skali: czas pracy,
czas i miejsce wypoczynku, tradycja uwzglêdniaj¹ca wieœ, miasteczko, miasto i stolicê…, pieœñ, taniec, zabawa…
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Oskar Hansen: „Przestrzeñ to jest jêzyk… przestrzeñ to jest œrodek wypowiedzenia idei. To jest œrodek, za pomoc¹ którego formu³uje siê cz³owieka”.
Tak, przestrzeñ jest demokratyczna, jesteœmy w niej wszyscy.
S¹ krajobrazy napawaj¹ce nas dum¹ i radoœci¹, mi³oœci do przyrody – te¿ tej uformowanej rêk¹ cz³owieka i s¹ takie, które budz¹ odrazê i przygnêbienie, granicz¹ce ze
strachem – jedne i drugie s¹ dzie³em cz³owieka. To sprawa wyboru?
Warunkiem rewitalizacji naszej przestrzeni jest rewitalizacja to¿samoœci polskiej
przestrzenni. Jednym z wa¿nych elementów jest wiedza i nauka o architekturze.
Architektura jest efektem umi³owania m¹droœci. Jej nieodzown¹ czêœci¹ jest myœlenie filozoficzne. Istnieje filozofia architektury. Technika s³u¿y do urzeczywistnienia marzeñ i wyobra¿eñ. Wa¿na jest umiejêtnoœæ dokonania osi¹gniêæ architektury
polskiej, jej podstaw intelektualnych, twórczoœci architektonicznej i jasno zdefiniowanej aksjologii przestrzeni.
Podstawowym zadaniem nauki w dziedzinie architektury aktualnie jest rewitalizacja to¿samoœci architektury polskiej i jej podstaw intelektualnych. Nale¿y przyj¹æ
postawê otwartego dialogu i akceptacji ró¿norodnoœci postaw myœlowych i twórczych
zawartych tak¿e w jej zrealizowanych dzie³ach architektonicznych.
Piêkne s¹ s³owa fiñskiego architekta Alvara Aalto „ka¿dym nowym projektem pisze dziesiêæ ksi¹g filozoficznych”.

Podsumowanie
Poza wymiarem materialnym i technicznym rewitalizacja obejmowaæ powinna
równie¿ przestrzeñ wewnêtrzn¹ cz³owieka, jego to¿samoœæ. W toczonych od wielu lat
dyskusjach pojawia siê problem zale¿noœci pomiêdzy architektonicznym kszta³tem
otoczenia a jego intelektualnymi podstawami. Te podstawy mog¹ byæ oparte o jasno
okreœlon¹ to¿samoœæ wyra¿aj¹c¹ sprecyzowan¹ hierarchiê wartoœci. Liczne przyk³ady
wskazuj¹, i¿ jednym z podstawowych zadañ wspó³czesnoœci jest rewitalizacja polskiej
to¿samoœci poprzez odtworzenie pamiêci i wzorców.

Summary
Revitalization of human identity as a condition for the
revitalization of the identity of the space
Beyond material and technical dimensions, revitalization concern also inner
space of human being, his identity. From many years in discussions appears problem
of relations between architectonical environment and his intellectual basis. This
basis can be supported by clearly defined identity which id expressed in precise
hierarchy of values. Many examples shows that one of important contemporary goals
is revitalization of Polish identity by reconstruction of memory and patterns.
Keywords: revitalization, identity, inner space, Polish architecture, intellectual
basis.

Przywracanie przestrzeni ludzkiej

Stanis³aw Bocheñski
Anna Bocheñska-Ska³ecka

Wspó³czesne spo³eczne zagro¿enia ³adu
przestrzennego obszarów krajobrazowych.
Rewitalizacja postaw ludzkich
Ostatnie æwieræwiecze to okres istotnych zmian spo³eczno-gospodarczych w naszym kraju. Wp³ywaj¹ one na kszta³towanie ogólnie rozumianego ³adu przestrzennego i architektury. Aby dzia³ania te prowadzone by³y przynajmniej w sposób
poprawny, pierwszoplanowa winna byæ rewitalizacja cz³owieka (projektanta czy planisty, urzêdnika i inwestora – decydenta). Poruszany przez nas temat jest szeroki
i wielow¹tkowy, dlatego ograniczyliœmy przedstawione problemy do, naszym zdaniem, najwa¿niejszych. Dzia³aj¹c jako nauczyciele akademiccy i naukowcy w dziedzinie planowania i architektury oraz architektury krajobrazu, a tak¿e czynni
projektanci – mamy jak siê wydaje, szersze spektrum wystêpuj¹cych zagro¿eñ czy
problemów do rozwi¹zania.
Celem pracy jest przedstawienie wspó³czesnych zagro¿eñ ³adu przestrzennego obszarów krajobrazowych, okreœlenie ich przyczyn i zarys dzia³añ naprawczych.

Kszta³cenie planistów i architektów
W kszta³ceniu planistów i architektów ostatnio wiele siê zmieni³o. Szereg zmian jest
oczywistych i s³usznych. Czêœæ z nich jest jednak co najmniej dyskusyjna. Zacznijmy
od najprostszych. Umasowienie studiów wy¿szych spowodowa³o zwiêkszenie liczebnoœci studentów przypadaj¹cych na nauczyciela akademickiego na tzw. æwiczeniach
projektowych. Kiedyœ by³o maksymalnie 6–7 osób, a teraz oko³o 15. Czas poœwiêcony
studentowi na zajêciach jest 2-krotnie krótszy. Æwiczenia projektowe to przecie¿ podstawa. Nie kszta³cimy naukowców-projektantów tylko projektantów-praktyków, ale
te¿ urzêdników-zarz¹dzaj¹cych, doradców polityków itd. Ró¿nie jest te¿ z tzw. podstaw¹ programow¹ wspóln¹ dla kierunków planistycznych i architektonicznych
w kraju.
W wielu szko³ach wœród kadry nauczaj¹cej przewagê stanowi¹ ju¿ nie czynni projektanci lecz historycy architektury. Wspólnie z samodzielnymi pracownikami tzw.
przedmiotów pomocniczych stanowiæ zaczynaj¹ zdecydowan¹ wiêkszoœæ decyzyjn¹
uczelnianych rad wydzia³u. Czêœæ przedmiotów tworzona jest wiêc w sposób czêsto
przypadkowy, a nie dla optymalizacji procesu dydaktycznego. Zbyt ma³y jest wp³yw
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na kszta³cenie organizacji pracodawców-projektantów czy stowarzyszeñ, co wpisuje
siê w modny ostatnio temat „nieprzystosowania profilu studentów do dzia³añ
biznesowych”.
Ciekawym problemem jest zagadnienie wspomagania komputerowego procesu
projektowania. Coraz bardziej daje siê zauwa¿yæ jego gloryfikacjê i zapominanie,
¿e projektowe programy komputerowe to tylko narzêdzie. Komputer nie powinien
nigdy zostaæ wspó³projektantem, co czasami zdarza siê ju¿ w bran¿ach konstrukcyjnej czy instalacyjnych. Czêsto myœl¹ ju¿ tak studenci – przyszli projektanci. Nie ma
siê wiêc co dziwiæ, ¿e tak to zaczêli pojmowaæ inwestorzy (szybciej, wiêcej, taniej – to
przecie¿ tworzy komputer a nie cz³owiek).
Niepokoi wprowadzony kilka lat temu tzw. dwustopniowy system kszta³cenia na
Wydzia³ach Architektury tzn. in¿ynier – magister. Byæ mo¿e jest s³uszny w innych
dziedzinach kszta³cenia. Nie nam oceniaæ. W naszej wydaje siê u³omny. Pierwszy stopieñ (3,5 roku) to zbyt ma³o czasu dla poznania pe³nego zakresu wiedzy projektowej,
zw³aszcza ¿e student obci¹¿ony jest w tym okresie szeregiem tzw. przedmiotów podstawowych. PóŸniej semestr tracony jest na niby in¿yniersk¹ pracê dyplomow¹. Drugi stopieñ koñczy siê prawdziwym dyplomem tzn. magisterskim. Istnieje te¿
potencjalne niebezpieczeñstwo, ¿e w przysz³oœci ci 3,5-letni in¿ynierowie zaczn¹ siê
domagaæ przynajmniej ograniczonych uprawnieñ do projektowania architektury, np.
wspólnie z in¿ynierami budownictwa. Tego typu próby mia³y i maj¹ ju¿ miejsce1.
Postêpuj¹cy od kilku lat rozdzia³ kszta³cenia architektonicznego i planistycznego
(gospodarka przestrzenna) równie¿ nie jest korzystny dla poziomu wykszta³cenia narodu. Dawniej oba te kierunki by³y na Wydzia³ach Architektury przy wspólnej podstawie programowej. Obecnie kierunki gospodarki przestrzennej powstaj¹ jako
odrêbne praktycznie na wszystkich uczelniach. Mamy œwiadomoœæ, ¿e w ostatnich latach zagadnienia planistyczne uleg³y istotnemu zwiêkszeniu. Jednak wydaje siê, ¿e
w podstawowym nurcie zawsze zwi¹zane s¹ integralnie z architektur¹. Przestrzeñ jest
trójwymiarowa. Projektanci 2-wymiarowi, po studiach z gospodarki przestrzennej,
mog¹, naszym zdaniem, co najwy¿ej wspó³pracowaæ z architektami-planistami w zespo³ach utworzonych do konkretnych zadañ projektowych. Tymczasem w dzia³aniach praktycznych powoduje to ju¿ szereg z³ych zjawisk zmierzaj¹cych do chaosu
przestrzennego. Coraz wiêcej urzêdników zwi¹zanych z kszta³towaniem przestrzeni
legitymuje siê w³aœnie dyplomem gospodarek przestrzennych. Czêsto te¿ ju¿ tacy
projektanci otrzymuj¹ samodzielne zlecenia na opracowania projektowe,
dotycz¹cych przecie¿ planowanych za³o¿eñ architektonicznych trójwymiarowych.
A mo¿e w czasie kryzysu i ni¿u demograficznego, który coraz bardziej doskwiera
uczelniom nale¿a³oby postawiæ na jakoœæ? W ostatnich latach studia wy¿sze w znaczny sposób siê umasowi³y, a spowodowa³o to m.in. te¿ obni¿enie ich poziomu. Studentami zostali „m³odzi ludzie”, którzy wczeœniej ze wzglêdu na posiadan¹ wiedzê
1

W czasopiœmie bran¿owym wydawanym przez Izbê Architektów Rzeczpospolitej Zawód: Architekt
nr 04/2013/#34 znajduj¹ siê obszerne artyku³y dotycz¹ce aktualnych projektów zmian w obowi¹zuj¹cym prawie dotycz¹cych ograniczenia uprawnieñ, a tak¿e materia³y archiwalne prezentuj¹ce sytuacjê w okresie miêdzywojennym (Geneza ograniczeñ uprawnieñ), s. 16–23.
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i poziom intelektualny nie mieli prawa nimi zostaæ. W krajach Europy Zachodniej
istnieje szereg szkó³ architektonicznych. Jednak np. skoñczenie uczelni we Florencji
to nie to samo co szko³y w Palermo. Byæ mo¿e powinna powstaæ uczelnia architektoniczna, gdzie trafialiby studenci z pozosta³ych szkó³ o tym profilu na podstawie selekcji dokonywanej po 1-2 roku studiów – najlepsi. Uczyliby w niej najlepsi praktycy
krajowi – a mo¿e te¿ zagraniczni (æwiczenia projektowe). Pozosta³e przedmioty przy
okreœlonej i skonsultowanej ze œrodowiskiem architektonicznym podstawie programowej – by³yby przedmiotem konkursu wœród kadry naukowej.
Przedstawiliœmy powy¿ej do dyskusji, naszym zdaniem, podstawowe u³omnoœci
wspó³czesnego kszta³cenia architektów i planistów. Od nich siê bowiem ca³oœæ problemów zaczyna i wi¹¿e siê z zagadnieniami rozwa¿anymi dalej.

Dzia³alnoœæ naukowa
Nie jest nieznany architektom pogl¹d, ¿e poniewa¿ kszta³towanie przestrzeni jest
sztuk¹ to nie mo¿liwe jest uprawianie jej jako nauki. S¹d ten jest fa³szywy, a potwierdzeñ tezy jest wiele. Podobnie jak: moda, wzornictwo przemys³owe, jubilerstwo i szereg innych, mo¿na uogólniæ: 5% architektury to rzeczywiœcie sztuka, a 95% to lepsze
lub gorsze rzemios³o. Nauk¹ stosowan¹ rz¹dz¹ inne prawa ni¿ badaniami podstawowymi. Dlatego widzimy ucieczkê naukowców architektów w kierunku badañ o czytelnych podstawach, np. do historii architektury. Wprowadzony sposób oceny
pracowników naukowych (punkty za publikacje), powy¿sze trendy nasila. Nauka zaczyna byæ iloœciowa. Jakoœæ, jak wiemy regulowaæ ma presti¿ publikatora, np. lista
filadelfijska. Jednak i tu jak w wiêkszoœci dziedzin ¿ycia spotkaæ mo¿na komercjê czyli swoisty taryfikator kosztów publikacji. Nauka jest obci¹¿ona znacznie wiêkszym
ryzykiem nieosi¹gniêcia wyznaczonego celu ni¿ jakakolwiek dzia³alnoœæ biznesowa.
Jej osi¹gniêæ nie da siê zadekretowaæ. Prowadzona w dziedzinie architektury jest dodatkowo utrudniona poprzez jej specyfikê, tzn. pracoch³onnoœæ czynnej twórczoœci
architektonicznej.
Ogólnie wiadomym jest, ¿e nasz kraj przeznacza na naukê i kszta³cenie stosunkowo ma³y procent PKB. Te tendencje mog¹ siê nasilaæ w zwi¹zku z kryzysem gospodarczym i ni¿em demograficznym na uczelniach. S³uszne s¹ g³osy œrodowisk gospodarczych, które mówi¹ o nienajlepszym kszta³ceniu studentów i nik³ym powi¹zaniu
prac badawczo-naukowych z potrzebami gospodarki. Winne wydaj¹ siê obie strony,
ale tak¿e brak regulacji, np. przez pañstwo wspó³pracy nauki i biznesu. Naukowcy s¹
wiecznie niedoinwestowani, a przedsiêbiorstwa nie maj¹ istotnych zachêt, np. podatkowych, aby prowadziæ wspó³pracê z uczelniami. W budownictwie masowym, np.
mieszkaniowym, mo¿na znaleŸæ liczne problemy, których optymalizacja doprowadzi³aby do: zmniejszenia kosztów, skrócenia czasu realizacji i wielu innych. Kiedyœ
tego typu badania siê prowadzi³o, obecnie prawie ju¿ nie. Wydzia³y Architektury nie
maj¹ zaplecza w postaci laboratoriów badawczych. Poza komputerami, nie s¹ praktycznie wyposa¿one w oprzyrz¹dowanie. Przyk³adem niech bêdzie budownictwo energooszczêdne. Ze wzglêdu na permanentne zaostrzanie wspó³czynników zu¿ycia

56

Stanis³aw Bocheñski, Anna Bocheñska-Ska³ecka

energii – budynek stanowi ogromny poligon dla badañ. Wysi³ek badawczy koncentruje siê g³ównie na izolacyjnoœci przegród i tzw. systemach aktywnych. Dzia³aj¹ tu
g³ównie bran¿e: budownictwo i instalacje. Jednostki te s¹ wyposa¿one w laboratoria
i odpowiednie sprzêty oraz narzêdzia. Ca³y zakres zagadnieñ zwi¹zanych z tzw. budownictwem pasywnym prowadzony jest w³aœciwie intuicyjnie, bowiem jego projektowanie to domena architekta.
Analizuj¹c trendy wystêpuj¹ce w projektowaniu tego typu domów w innych krajach zauwa¿a siê coraz wiêcej budynków tzw. dynamicznych2. Wskazywaliœmy ten
kierunek ju¿ dawniej3. Nasze spekulacje m.in. z wy¿ej wymienionych przyczyn mia³y
jedynie charakter teoretyczny.

Biurokracja urzêdnicza
Przepisy reguluj¹ce zasady dzia³alnoœci spo³eczno-gospodarczej cz³owieka, co jest
oczywiste, s¹ niezbêdne. Tak¿e wskutek zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci, w tym: kierunków rozwoju czy priorytetów pañstwa, zrozumia³a jest ich ewolucja. Decyduj¹cy
wp³yw na ich kszta³towanie maj¹ urzêdnicy, a tzw. konsultacje spo³eczne to czêsto
„gra pozorów”.
W procesach projektowych zmor¹ te¿ s¹ czêste ich zmiany – czasem szybsze ni¿
rozwi¹zanie du¿ego tematu projektowego. Niedoskona³oœci prawa planistyczno-budowlanego doprowadzi³y do swoistego parali¿u decyzyjnego. Procesy zatwierdzenia projektów do realizacji uleg³y kilkukrotnemu wyd³u¿eniu. Mniejsz¹ wagê
przyk³ada siê do jego jakoœci, a wiêksz¹ do spe³nienia coraz wiêkszych i czêsto absurdalnych wymogów formalnych – bo tylko urzêdnik jest w stanie to zweryfikowaæ. Czy
tworzona obecnie kolejna i podobno du¿a zmiana prawa w tym zakresie coœ zmieni?
W¹tpimy. Musia³by siê zmieniæ cz³owiek i instytucje to prawo tworz¹ce. Miejmy na
uwadze wypowiedziane kiedyœ przez ks. Józefa Tisznera4 „Cz³owiek wychowany
w duchu lojalnoœci dla prawa, w duchu absolutnego kultu ustawodawczego, mo¿e niekiedy byæ cz³owiekiem lojalnym, ale te¿ g³êboko nieetycznym. (…). W takim
cz³owieku zosta³o podciête naturalne wyczucie wartoœci (…): na pewne wartoœci nie
reaguje w ogóle, na inne reaguje w sposób spaczony”.
Nie powstan¹, naszym zdaniem, w kraju dzie³a architektoniczne wybitne, bowiem brak procedur formalnych uzyskania dla nich pozwolenia na budowê. Wystêpuj¹cy parali¿ i kult formalizmu w przedmiotowych przepisach – próbê stworzenia
takiego projektu zdusi w zarodku. Stworzenie œcie¿ek legislacyjnych dla architektury
bêd¹cej t¹ prawdziw¹ sztuk¹ wydaje siê mo¿liwe. Decyzje winny byæ przeniesione
z biurokracji na, np. ekspertów z wy¿szych uczelni architektonicznych czy stowarzyszeñ twórczych. W jakiœ sposób nale¿a³oby tak¿e uwzglêdniæ konsultacje spo³eczne.

2

Kujawski W. (2013), Biurowiec, który oddycha, [w:] Zawód Architekt nr 3/2013, Warszawa.
Bocheñski S., Einfluss der unikonventionalen Energiequelken aut architektur, 6 Internationalen sonnenforum, Berlin 1988; s. 421.
4
Tischner J. (1994), Œwiat ludzkiej nadziei. PWN, Warszawa 1994.
3
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Zbyt du¿e sformalizowanie wymagañ stawianych przez urzêdników projektantom i inne omówione dalej powoduj¹ obni¿enie jakoœci projektów. Dlatego poprzez
zmniejszenie barier biurokratycznych dbajmy o te 95% architektury jak¹ stanowi rzemios³o architektoniczne. Przegl¹daj¹c w³asne publikacje z wczeœniejszych lat (konferencja 2006, wydawnictwo 2012) stwierdzamy, ¿e „procedury urzêdnicze” w dalszym
ci¹gu siê wyd³u¿aj¹ i nic nie zmieni³o siê na lepsze5. W prawie planistyczno-budowlanym, jak siê wydaje potrzebna jest rewolucja. Przyczynkiem do takowej, mog³oby byæ
zupe³nie odmienne tworzenie podstawowego aktu prawa planistycznego jakim jest
plan miejscowy.
W dalszym ci¹gu plany te powstaj¹ tak jak za dawnych lat tzn. planiœci próbuj¹
przewidzieæ przysz³oœæ – projektuj¹c funkcje poszczególnych terenów w granicach
planu. Zmieni³y siê uwarunkowania spo³eczno-gospodarcze i tego przewidzieæ siê nie
da. Polska jest krajem rozwijaj¹cym siê, a nawet staraj¹cym siê zbli¿yæ przynajmniej
w tym zakresie do wiod¹cych pañstw Europy.
Dotychczasowe procedury s¹ powa¿n¹ przeszkod¹. Tracimy szereg inwestycji
z powodu niezgodnoœci ich funkcji z obowi¹zuj¹cym planem miejscowym. Ewentualna zmiana planu jest kosztowna i d³ugotrwa³a. Postulujemy, o czym mówiliœmy ju¿
w 2006 roku zmianê podejœcia w tworzeniu planów z okreœlania funkcji obszarów na
okreœlanie zakazów funkcji6. Wydaje siê, ¿e w planistyce nale¿y wróciæ do studiów zagadnieñ zwi¹zanych z kompozycj¹ urbanistyczn¹ i tzw. trzecim wymiarem. Obecnie
i g³ównie z powodu oszczêdzania przez samorz¹dy zlecaj¹ce œrodków finansowych zagadnienia te s¹ praktycznie w tworzeniu planów pomijane. Z tych samych powodów
nie wykonuje siê ju¿ obecnie dla wybitnie wartoœciowych obszarów planów czy
studiów szczegó³owych, co kiedyœ by³o standardem.
Jak s¹dzimy planowanie negatywne na poziomie planu miejscowego by³oby mniej
kosztowne od obecnego. Zaoszczêdzone œrodki z po¿ytkiem dla ³adu przestrzennego
mog³yby zostaæ zagospodarowane na rozwiniêcie studiów trzeciego wymiaru i kompozycji urbanistycznej czy elementów planu szczegó³owego.

Praktyka projektowa
Wp³yw na ni¹ maj¹ omówione wy¿ej zagadnienia zwi¹zane z: kszta³ceniem, nauk¹
i barierami biurokratycznymi. Ka¿de z nich, mog³oby byæ kanw¹ odrêbnej publikacji. Podkreœlmy ponownie: nie gloryfikujmy jedynie architektury przez du¿e „A”,
a dbajmy o jakoœæ tej masowej. Podstawowym problemem wydaje siê postêpuj¹ca
pauperyzacja zawodu architekta. Instytucje pañstwowe choæ tworz¹ prawo, to czêsto
to prawo same ³ami¹. Przyk³adem jest znane rozporz¹dzenie dotycz¹ce minimalnych
cen w przetargach na inwestycje publiczne7. Jest nagminne niebranie pod uwagê
w postêpowaniach przetargowych. Oferty, które w ostatnim czasie wygra³y przetargi
5

Bocheñski S., Problemy projektowania tworz¹cego architekturê na terenie o szczególnych walorach
krajobrazowych czy uzdrowiskowych. Wyd. PWr, Wroc³aw 2012.
6
Ibid.
7
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 2.10.2001 r. i 3.07.2006 r. ws. szczegó³owych zasad finansowania
inwestycji i bud¿etu pañstwa.
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s¹ czêsto kilkakrotnie mniejsze od wyliczonych zgodnie ze wskaŸnikiem tego rozporz¹dzenia. A przyk³ad niestety idzie z góry. Dlatego nie ma siê co dziwiæ, ¿e jeszcze
ni¿sze ceny dotycz¹ inwestorów prywatnych. Komisje przetargowe nieprzestrzegaj¹ce prawa winny byæ poci¹gniête do odpowiedzialnoœci, a tak¿e przetargi „z urzêdu” uniewa¿nione. Jest kryzys. Na rynek pracobiorców wchodz¹ nowe roczniki
dyplomowanych projektantów, którzy po kilku latach zdobywaj¹ uprawnienia do
samodzielnego projektowania. Ogólnie znany i szeroki jest problem w Polsce braku
pracy dla m³odego pokolenia. Wydaje siê on jednym z podstawowych czynników
pauperyzacji naszego zawodu. Z drugiej strony trudno siê dziwiæ ambitnym
„m³odym ludziom” na dorobku, którzy za wszelk¹ cenê walcz¹ o zlecenia, gdzie wa¿ny jest zarówno aspekt twórczy jak i finansowy. Omówione powy¿ej dzia³ania w konsekwencji gro¿¹ zapaœci¹ architektury. Sprawa jest sygnalizowana przez organizacje
architektów. Nie maj¹ one jednak wp³ywu na wprowadzenie zmian, a w³adza
pañstwowa problemem wydaje siê nie byæ zainteresowana.
W planowaniu przestrzennym, a tak¿e w architekturze powa¿n¹ barierê stanowi¹
warunki zwi¹zane ze spe³nieniem wymogów ochrony œrodowiska. Przyk³adem niech
bêdzie wspó³czesny uk³ad komunikacyjny kraju, gaz ³upkowy i szereg innych. Chc¹c
dogoniæ w rozwoju kraje Europy Zachodniej powinno siê pragmatycznie wywa¿yæ
s³uszne wymagania zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska, jak potrzeby gospodarki,
turystyki czy w koñcu cz³owieka – mieszkañca.
Kraje Europy Zachodniej budowa³y potêgê gospodarcz¹ w czasach gdy o tak rozbudowanych przepisach œrodowiskowych nie by³o mowy. Procedura raportów i decyzji œrodowiskowych jest dla projektantów i uci¹¿liwa, i czasoch³onna. Zmusza do
zatrudniania „specjalistów” wykonuj¹cych tak¹ dokumentacjê zazwyczaj wg szablonów. Dlatego, czy nie wydaje siê prostsze, aby urz¹d zwi¹zany ze œrodowiskiem przy
wspó³udziale, np. sanepidu i innych urzêdów okreœla³ wskaŸniki zwi¹zane z ochron¹
œrodowiska niezbêdne do spe³nienia w procesie projektowym.
Wydawa³o siê, ¿e przy zmianie ustroju politycznego pañstwa jest mo¿liwe przejœcie spo³eczeñstwa do wy¿szych form gospodarki rynkowej. Zapomniano, ¿e rozwiniête gospodarki powstawa³y latami. Skumulowa³y ogromny kapita³, którego
w naszym kraju brak. Œrodowisko architektów nie ma takich zawodowych kart przetargowych jak choæby lekarze czy prawnicy. Mówimy tu o tzw. zawodach zaufania
publicznego. Dlatego jak siê wydaje, regulatorem mo¿e byæ tylko pañstwo. Trzeba jasno powiedzieæ, ¿e w Polsce mamy obecnie do czynienia z form¹ ustroju zbli¿on¹ do
tych, jakie wystêpuj¹ w krajach, tzw. trzeciego œwiata. Dotyczy to szeregu dziedzin
¿ycia – tak¿e architektury i kszta³towania ³adu przestrzennego, który coraz czêœciej
staje siê bez³adem.

Inwestor – decydent
Osoba, lub grupa osób zlecaj¹ca projekt, a póŸniej realizacjê inwestycji ma podstawowy wp³yw na przebieg procesu projektowego, a póŸniej realizacji. Skupimy siê na
inwestorach krajowych, choæ dzia³aj¹cy na rynku budowlanym inwestorzy zagranicz-
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ni z czasem zaczynaj¹ dzia³aæ w naszych realiach, a nie przenosiæ pozytywne wzorce,
np. z Unii Europejskiej.
Daj¹ siê zauwa¿yæ dwie g³ówne postawy. Pierwsza z nich to „ekonomiczna”. Inwestor za wszelka cenê tnie koszty procesu projektowego i póŸniej w mniejszym stopniu realizacji. Jest oczywiste, ¿e do pewnych granic obni¿anie kosztów jest uzasadnione. Jednak po ich przekroczeniu ma to podstawowy wp³yw na jakoœæ projektu,
z którego czêsto te¿ wynika jakoœæ realizacji. W³aœnie ci inwestorzy uwa¿aj¹, ¿e projektuje komputer (szybko, tanio, du¿o), a cz³owiek to dodatek obs³uguj¹cy komputer.
Druga postawa jest bardziej skomplikowana. Sparametryzowaæ j¹ mo¿na nastêpuj¹co: inwestor jeœli posiada œrodki finansowe na realizacjê inwestycji czy nawet
wiêcej, lub jeœli z innych powodów ma w³adzê czy presti¿ – uwa¿a siebie za g³ównego
projektanta (architekta), a ten „prawdziwy” s³u¿y jedynie do przelania jego wizji na
papier. Jako przyk³ad przypomnimy dwa projekty. Pierwszy to zrealizowany w Sudetach (Karpacz) hotel „Go³êbiewski”. Bardzo du¿a kubaturowo inwestycja w najpiêkniejszej lokalizacji miejscowoœci za rz¹d 250 mln. z³. Zosta³ „pod ni¹” zmieniony plan
miejscowy tego fragmentu miasta. Jednak nie zosta³a wybudowana nawet zgodnie
z tym planem. Nasza „policja budowlana” nakazuje rozbieraæ ma³e inwestycje samowolnie zbudowane, np. dobudowê wc i ³azienki (TV program E. Jaworowicz), natomiast brak jej pomys³u na samowolê w Karpaczu. A mo¿na by³oby inaczej. Du¿a
kubatura w górach to wyzwanie twórcze. Przy takich œrodkach finansowych na realizacjê – w³aœciwie zaprojektowany i zrealizowany obiekt móg³by razem ze swoim inwestorem przejœæ do historii. Trzeba by³o poprzedziæ realizacjê kilkoma koncepcjami
i wybraæ najlepsz¹. Drugi z obiektów zosta³ zaprojektowany lecz niezrealizowany.
Czêsto do niego wracamy pamiêci¹. To „Œwi¹tynia Bo¿ej Opatrznoœci” w Warszawie
autorstwa prof. M. Budzyñskiego. Projekt stanowi³ prze³om w podejœciu do za³o¿eñ
sakralnych. Nie mieœci³ siê jednak chyba w kanonie formy koœcio³a preferowanej
przez nasze duchowieñstwo. Powsta³ projekt przeciêtny i tradycyjny.
Inwestorzy powy¿szych obiektów, jak siê wydaje, stworzyli gatunek nieprzekonywalny. Dywagowanie czy daliby siê przekonaæ obecnie wydaje siê bezprzedmiotowe.
To ju¿ jednak zale¿y od konkretnego projektanta i zadania. Próbê przekonania
do swoich przemyœleñ podj¹æ powinno siê zawsze. W skrajnych przypadkach i przy
istotnych ró¿nych oczekiwaniach inwestora i projektanta ten ostatni powinien mieæ
odwagê rezygnacji z projektu.
Do samorz¹dów lokalnych i urzêdów zatwierdzaj¹cych projekty na danym terenie
winna nale¿eæ rola popularyzowania zasad kszta³towania zabudowy wpisuj¹cej siê
w miejscowy krajobraz: kulturowy i przyrodniczy, zw³aszcza w œrodowisku inwestorów.
Na znacz¹ce projekty realizacji, co z tego, ¿e na prywatnej dzia³ce i za prywatne
œrodki, powinny byæ organizowane konkursy. Uwzglêdnia³yby one postulaty inwestora, lecz tak¿e ogólne lokalizacyjne. Przestrzeñ jest bowiem publiczna. Spaceruj¹c
i wêdruj¹c po Karkonoszach, w okolicach Œnie¿ki, Bia³ego Jaru, z ka¿dego miejsca
widzimy monstrum hotelu „Go³êbiewski”. Tak nie powinno byæ. Problem by³by te¿
z³agodzony, gdyby w takich lokalizacjach by³ obligatoryjny wymóg realizacji planu
szczegó³owego zagospodarowania poprzedzaj¹cego konkretn¹ realizacjê.
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Kszta³towanie w³aœciwych postaw inwestorów to permanentna dzia³alnoœæ popularyzatorska, a w skrajnych wypadkach stanowczoœæ urzêdów w egzekwowaniu
wczeœniej ustalonych zasad.

Architektura krajobrazu – kszta³towanie krajobrazu
jako jedna z zasad rozwoju zrównowa¿onego
Minê³o dwadzieœcia lat od konferencji w Rio de Janeiro8, podczas której sformu³owano dokument „Agenda 21” wyznaczaj¹cy kierunki dzia³añ niezbêdnych do
podjêcia, na prze³omie XX i XXI wieku, aby powstrzymaæ zagro¿enia dla tzw. psychosfery9.
Od wielu lat prowadzone s¹ badania i powstaj¹ publikacje, które przedstawiaj¹
wyniki doœwiadczeñ dotycz¹cych percepcji otoczenia czy szerzej odczuæ estetycznych
cz³owieka na otaczaj¹cy go krajobraz10. Na ich podstawie najogólniej mo¿na stwierdziæ, ¿e kszta³towanie przestrzeni ¿ycia cz³owieka powinno polegaæ na tworzeniu
miejsc i przestrzeni, z którymi mo¿e on nawi¹zaæ pozytywn¹ wiêŸ emocjonaln¹11.
Zagadnienie to, naszym zdaniem, powinno byæ jednym z istotniejszych dla nas – projektantów, poniewa¿ percepcja otoczenia, w którym siê ¿yje jest jednym ze œrodków
doznania, istotnych dla ludzkiego samopoczucia, odczuæ moralno-estetycznych
i przekonañ12. Z tego punktu widzenia wspó³czesne planowanie przestrzenne zmierzaj¹ce do kszta³towania przestrzeni dla ¿ycia ludzi w warunkach zrównowa¿onego
rozwoju nie mo¿e pomijaæ ich rozwoju psychicznego13. Zwrócenie uwagi na ten
aspekt zwi¹zany jest bezpoœrednio z poruszanymi od pewnego czasu zagadnieniami
zwi¹zanymi z estetyzacj¹ kultury wspó³czesnej i ¿ycia codziennego, a w szczególnoœci
problemami estetycznymi œrodowiska naturalnego i urbanistycznego (estetyka miasta)14. Powy¿sza problematyka poruszana jest czêsto w ramach dyscypliny naukowej
jak¹ jest architektura krajobrazu. Dla wielu osób, równie¿ wspó³czesnych projektantów (architektów) polskich, „pojawienie siê” zawodu architekta krajobrazu kojarzone
jest przede wszystkim z powstaniem w ci¹gu ostatnich kilkunastu lat kierunku:
8

W 1992 roku pod patronatem Narodów Zjednoczonych odby³a siê w Rio de Janeiro konferencja pt.
„Szczyt Ziemi”. Podczas tej konferencji sformu³owani miêdzy innymi dokument pt. „Agenda 21”, który stanowi zbiór zaleceñ i wytycznych dla dzia³añ, które winny byæ podjête na prze³omie XX/XXI wieku dla zapewnienia zrównowa¿onego rozwoju (zagadnienia dotyczy³y kwestii spo³eczno-ekonomicznych i ochrony
œrodowiska naturalnego).
9
Na zagro¿enia tej sfery cz³owieka zwracaj¹ coraz czêœciej uwagê przedstawiciele ró¿nych dyscyplin
naukowych: filozofowie, antropologowie, socjologowie, psychologowie, architekci i architekci krajobrazu,
jak równie¿ pisarze i artyœci, por. Böhm A. (2006), Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu
o czynniku kompozycji, Karaków: PK, Richling A., Solon J. (2011), Ekologia Krajobrazu. PWN, Warszawa.
10
Por. np. Richling A., Solon J. (2011), Ekologia krajobrazu. PWN, Warszawa.
11
Böhm A., Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu o czynniku kompozycji, Wyd. PK, Kraków 2006.
12
Stankiewicz B. (2006). Za³o¿enia metodyczne studium krajobrazowego w ujêciu percepcji krajobrazu,
[w:] Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej XXI wieku (red. W. Czarnecki), Bia³ystok: Wyd.
WSFiZ w Bia³ymstoku, s. 157–167.
13
Böhm A., Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu o czynniku kompozycji. Wyd. PK, Kraków 2006
14
Por. np. Dziemidok B. (2009), G³ówne kontrowersje estetyki wspó³czesnej. PWN, Warszawa.
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architektura krajobrazu na polskich uczelniach wy¿szych. Jednak tradycja kszta³towania krajobrazu, ochrony przestrzeni otwartych i szeroko rozumianego otoczenia
budynków w naszym kraju jest o wiele d³u¿sza15. Wystarczy przypomnieæ, ¿e wybitny
polski architekt i urbanista Tadeusz To³wiñski by³ propagatorem architektury krajobrazu16. Ju¿ w okresie II Rzeczypospolitej funkcjonowa³y interdyscyplinarne zespo³y:
architektów – planistów, socjologów, geografów, artystów, historyków i przyrodników, które opracowywa³y podstawy prawne maj¹ce zagwarantowaæ zachowanie
miejsc wartoœciowych (kulturowo i przyrodniczo) w niezmienionym stanie17. Proces
rozwoju architektury krajobrazu i wykorzystania dla jej celów narzêdzi planistycznych zosta³ zahamowany przez wybuch II wojny œwiatowej.
Jak pokazuje historia podnoszenie siê standardu ekonomicznego spo³eczeñstwa
ma wp³yw na zwiêkszanie zainteresowania atrakcyjn¹ przestrzeni¹ szczególnie dla
potrzeb rekreacji i szeroko rozumianego „wolnego czasu cz³owieka”. Ju¿ przed
II wojn¹ œwiatow¹ w³aœnie Tadeusz To³wiñski zwraca³ uwagê na ekonomiczne
aspekty walorów krajobrazowych i podkreœla³, ¿e atrakcyjnoœæ widokowa bezpoœrednio przek³ada siê na atrakcyjnoœæ ekonomiczn¹ danego terenu18. Wzrost lub obni¿enie wartoœci ekonomicznej krajobrazu ze wzglêdu na powstawanie w nim konkretnych inwestycji, które z kolei powoduj¹ zmiany w ocenie jego atrakcyjnoœci wizualnej
(estetycznej i widokowej) stanowi jedno z wa¿niejszych zagadnieñ w gospodarce przestrzennej. Wzmiankowane w niniejszym artykule dwa obiekty: zrealizowany i niezrealizowany s¹ przyk³adami inwestycji, które wywar³y „piêtno” na otoczenie,
w którym mia³y powstaæ19 i powsta³y. Ze wzglêdu na swoj¹ funkcjê i lokalizacjê mog³y
staæ siê dzie³ami wybitnymi, które przyczynia³yby siê do wzrostu wartoœci ekonomicznej, ale te¿ estetycznej krajobrazu, w którym zaistnia³y.
W obliczu zmian, które zachodz¹ w naszym codziennym ¿yciu, a tak¿e w sferze
kultury i sztuki – jej rozumieniu, postrzeganiu i odbiorze – konieczne wydaje siê
przeanalizowanie zjawisk estetycznych poza sztuk¹. Mamy tu na myœli (przede wszystkim, ze wzglêdu na dzia³alnoœæ w obszarach zwi¹zan¹ z architektur¹ i architektur¹
krajobrazu): wzrost roli znaków, obrazów i symboli w spo³eczeñstwie konsumpcyjnym, za pomoc¹ których reklama i moda oraz media elektroniczne kszta³tuj¹ i modeluj¹ nasze pragnienia i marzenia20. Tu pozwolimy sobie zacytowaæ Filipa Springera
(który zacz¹³ kilka lat temu pisaæ o krajobrazie i fotografowaæ przestrzeñ, czym w du¿ym stopniu przyczynia siê, ¿e rozmawia siê o architekturze i krajobrazie w Polsce nie
tylko na konferencjach naukowych): „Nie ma dróg. S¹ tory ruchu, po których mog¹
15

W 1929 roku w ramach Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zosta³ utworzony
Zak³ad Architektury Krajobrazu i Parkoznawstwa.
16
To³wiñski T. (1963), Urbanistyka T. 3, Zieleñ w urbanistyce. Wyd. ZU PW, Warszawa 1963.
17
Böhm A., Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu o czynniku kompozycji, Wyd. PK, Kraków 2006
18
To³wiñski T. (1963), Urbanistyka T. 3, Zieleñ w urbanistyce. Wyd. ZU PW, Warszawa 1963.
19
Choæ obiekt nie zosta³ zrealizowany, sam jego projekt wywo³a³ wielkie poruszenie w œrodowisku projektantów, ale tak¿e spo³eczeñstwa, co spowodowa³o ponowne analizy projektów, które powsta³y
w przesz³oœci, dyskusjê dotycz¹c¹ architektury sakralnej, a tak¿e „formy, polskiej duchowoœci”. Mo¿emy naszym zdaniem stwierdziæ, ¿e projekt ten wywar³ „piêtno” na otoczeniu.
20
Dziemidok B., G³ówne kontrowersje estetyki wspó³czesnej. PWN, Warszawa 2009.
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siê przemieszczaæ odbiorcy treœci umieszczonych na noœnikach. Na tych torach nie
ma korków. Jest macierz ruchu BIT – szkoda czasu na jej t³umaczenie. Ca³y ten œwiat
podporz¹dkowany jest widocznoœci. Nie ma domów, fabryk, drzew, p³otów, wzgórz
i dolin. S¹ przeszkody – wszystko, co staje na drodze miêdzy odbiorc¹ a noœnikiem,
i wszystko, co skraca tor ruchu, z którego mog¹ byæ widoczne noœniki”21. Prawdopodobnie wielu z nas, gdy wygl¹da przez okno swojego domu, mieszkania lub jedzie
drog¹ w swojej miejscowoœci do pracy lub na wakacje w polskie góry lub nad morze
mo¿e zobaczyæ taki „krajobraz noœników”. Cytuj¹c za Bohdanem Dziemidokiem22
W. Welsha, ¿e: „ (...) kolosalna, powierzchowna i natrêtna estetyzacja nakrêcaj¹ca
konsumpcjê prowadzi z regu³y do równie „gigantycznej anestetyzacji”, do monotonii
i w konsekwencji do swoistego znieczulenia na bodŸce estetyczne, do stêpienia wra¿liwoœci estetycznej, co uniemo¿liwia kontemplacjê estetyczn¹ tych wszystkich atakuj¹cych cz³owieka ³adnoœci”23. Jak wiemy rewitalizacja: jest kompleksowym
procesem odnowy, z³o¿onym i wielop³aszczyznowym, obszaru zurbanizowanego,
którego przestrzeñ, funkcje i substancja uleg³y procesom degradacji wywo³uj¹cym
stan kryzysowy uniemo¿liwiaj¹cy lub utrudniaj¹cy rozwój spo³eczno-gospodarczy
tego obszaru oraz zrównowa¿ony rozwój ca³ego miasta24. Rewitalizacja wymaga starannego przygotowania, badañ, analiz oraz dyskusji i konsekwentnych dzia³añ. Stosuj¹c pewnego rodzaju metaforê rewitalizacji do cz³owieka: twórcy i odbiorcy wydaje
siê, ¿e w procesie jego „rewitalizacji” nale¿y powróciæ do dzia³añ, które by³y stosowane ju¿ w przesz³oœci, np. w obszarze jego edukacji lub za pomoc¹ nowych œrodków
i narzêdzi je wzmocniæ i pog³êbiæ (edukacja architektoniczna na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym). Odnowa mo¿e zostaæ przeprowadzona tylko w wyniku
konsekwentnych dzia³añ prowadzonych dwutorowo zarówno w odniesieniu do twórców-rzemieœlników oraz odbiorców-u¿ytkowników przy udziale (wsparciu) w³adzy
ustawodawczej.

Podsumowanie
Przedstawiliœmy szereg, i bardzo zró¿nicowanych zagro¿eñ i problemów, w kszta³towaniu ³adu przestrzennego wynikaj¹cego z uwarunkowañ procesów projektowych,
które stworzy³ bezpoœrednio cz³owiek. Zwi¹zane one s¹: z kszta³ceniem architektów,
architektów krajobrazu i planistów, nauk¹ i kadr¹ nauczaj¹c¹, biurokracj¹ urzêdnicz¹
i bol¹czkami praktyki projektowej. Chcieliœmy zwróciæ szczególn¹ uwagê na podejœcie g³ównie krajowego inwestora prywatnego czy urzêdnika – decydenta inwestycji
publicznych, zasygnalizowaæ problemy dotycz¹ce architektury krajobrazu (jako
odrêbnej dyscypliny), która w naszym kraju przebija siê do powszechnej œwiadomoœci
ogó³u.
21
Opis tego „krajobrazu” pochodzi z rozdzia³u pt. „Jesteœ tylko spojrzeniem”, Springer F. (2013), Wanna
z kolumnad¹. Reporta¿e o polskiej przestrzeni, Wo³owiec: Wyd. Czarne, s. 173–174, rozdzia³ opowiada o problemie obecnoœci reklam w przestrzeni miast, wsi i terenów otwartych w Polsce.
22
Dziemidok B., G³ówne kontrowersje estetyki wspó³czesnej, PWN, Warszawa 2009.
23
Ibid s. 15–316.
24
Por. definicje rewitalizacje, np. www.chelmek.pl, za: Andreasem Billertem, dostêp 19.10.13.
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O wy¿ej wymienionych sprawach czêsto dyskutujemy w szerokim gronie zainteresowanych: projektantów-praktyków, naukowców, dzia³aczy stowarzyszeñ i organizacji pozarz¹dowych, urzêdników i inwestorów. Czêœæ osób przyznaje nam racjê.
Oponenci, gdy nie maj¹ ju¿ argumentów merytorycznych najczêœciej twierdz¹, ¿e
przecie¿ tak jest w Unii Europejskiej i to stanowi ich przyzwolenie na trwaj¹cy stan.
Z tym stwierdzeniem nie sposób dyskutowaæ. Wynika z niego, ¿e poniewa¿ tak jest
w Europie to zwalnia nas od myœlenia, aby by³o lepiej. Tym bardziej, ¿e analizuj¹c
okolicznoœci i efekty wprowadzanych zmian, maj¹cych swój pocz¹tek w Unii Europejskiej, mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e nie wszystkie s¹ w naszym interesie.
Stosunki spo³eczne staj¹ siê coraz bardziej odhumanizowane. Wygrywaj¹ ludzie
niekoniecznie najlepsi, lecz bezwzglêdnie walcz¹cy o realizacjê swoich celów i nie ¿yczliwi dla innych ludzi. Z pewnoœci¹ kszta³tuje to takie, a nie inne otoczenie cz³owieka, o którym w kontekœcie naszych zawodów mówimy. Przerosty biurokracji
w projektowaniu, ale te¿ nauce – powy¿sze trudnoœci powiêkszaj¹. Oczekiwany nowy
kodeks planistyczno-budowlany daje nadziejê na lepsze. Dotyczy to zw³aszcza czêœci
dokumentacji projektowej, która mia³a byæ zatwierdzana w urzêdzie. Znamy jednak
tylko za³o¿enia ogólne, a jak mówi¹ „diabe³ tkwi w szczegó³ach”.
Reasumuj¹c, w omawianych powy¿ej kwestiach i aby dokona³a siê ich rewitalizacja zmieniæ siê musi cz³owiek. Jego sposób myœlenia i dzia³ania. Nie jest to ³atwy
i szybki proces. Wynikaj¹ce z niego zmiany bêd¹ po¿yteczne dla innych ludzi, stosunków spo³eczno-gospodarczych i w efekcie koñcowym dla kszta³towania ³adu przestrzennego w naszym kraju.

Summary
The contemporary of order social risks spatial landscape.
Revitalization of human attitudes
The last quarter of a century has been a time of significant socio-economic
changes in our country, which influence the country’s spatial order. It seems
impossible to create this order correctly without revitalization of a human being,
a decision-maker taking part in spatial order’s arrangement. Let’s not forget that only
5% of architecture, or more widely spatial order, is an art and 95% it’s better or worse
craft. Revitalization of creators seems necessary to make their work/craft as best as
possible. There are a lot of issues to be diagnosed as well as attempts of their solving.
Keywords: revitalization, spatial development, landscape.
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[13] To³wiñski T. (1963), Urbanistyka T. 3, Zieleñ w urbanistyce. Wyd. ZU PW, Warszawa
1963.
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Znaczenie rewitalizacji w procesie ochrony
i rozwoju wartoœci kulturowych miasta
Naród bez dziejów, bez historii, bez przesz³oœci, staje siê wkrótce narodem
bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przysz³oœci.
Stefan kard. Wyszyñski, Prymas Polski
Naród, który nie szanuje swej przesz³oœci nie zas³uguje na szacunek
teraŸniejszoœci i nie ma prawa do przysz³oœci. Naród, który traci pamiêæ
przestaje byæ Narodem – staje siê jedynie zbiorem ludzi,
czasowo zajmuj¹cych dane terytorium.
Józef Pi³sudski

Historia, zapisuj¹c karty pamiêci w tradycji i kulturze, za jeden z istotniejszych pergaminów swoich dziejów, obiera kszta³ty budowanej przez cz³owieka przestrzeni.
Dzie³a architektury i urbanistyki, tworz¹c charakterystyczny klimat miejsca, staj¹ siê
jego wizytówk¹, jednym z najistotniejszych czynników okreœlaj¹cych jego to¿samoœæ1.
Jednak¿e naturalny proces starzenia i obumierania, przy równoczesnym gwa³townym rozwoju technologicznym nie omija nawet takich „znaków” cywilizacji jakie stanowi¹ miasta2. Proces przemian jakim podlegaj¹, bez zdecydowanej, programowej,
kolegialnej, usankcjonowanej ustawowo dzia³alnoœci, mo¿e doprowadziæ do nieodwracalnego unicestwienia historycznego dziedzictwa kulturowego, systemów struktury urbanistycznej i spo³ecznej, zabytków architektury. Pojedyncze, niejednokrotnie sukcesem uwieñczone dzia³ania rewitalizacyjne w kraju i w Europie, dziêki
mo¿liwoœciom pozyskania œrodków finansowych, zaanga¿owaniu coraz liczniejszych
podmiotów, a przede wszystkim œwiadomoœci nieuniknionej degradacji w przypadku
braku podjêcia dzia³añ, nabieraj¹ coraz bardziej systemowych form. Ka¿dorazowo
sukces podejmowanych prac zale¿y od trafnoœci wdro¿onego programu „o¿ywienia”
1

„Historyczne obszary miejskie nale¿¹ do najbogatszych i najbardziej zró¿nicowanych przejawów naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego, (…) stanowi¹ g³ówne œwiadectwo dzia³alnoœci i aspiracji
cz³owieka w czasie i przestrzeni.” Rekomendacja UNESCO w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego
(2011) Preambu³a s. 15.
2
Autorzy „Za³o¿eñ do ustawy o rozwoju miast i rewitalizacji” podkreœlaj¹, i¿ nowe formy zabudowy
i rozwi¹zañ technicznych u³atwiaj¹cych funkcjonowanie miasta, zamieranie tradycyjnych form aktywnoœci
gospodarczej i rozwój nowych sektorów, zmiany organizacji gospodarki œwiatowej, zmiany technologiczne,
ustrojowe i kulturowe, zmiany organizacji ¿ycia spo³ecznego sprawiaj¹, ¿e miasta zyskuj¹ lub trac¹ zdolnoœæ
przyci¹gania i zatrzymywania – przes¹dzaj¹cego o potencjale rozwojowym i atrakcyjnoœci miasta – prywatnego kapita³u, mieszkañców, turystów. Por. Za³o¿enia do ustawy o rozwoju miast i rewitalizacji s. 3.
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rewitalizowanej przestrzeni, wprowadzenia nowej, b¹dŸ uzdrowienia historycznej
funkcji objêtego programem obszaru. Witruwiusz w swoim s³ynnym dziele3 przedstawi³ powtarzany przez kolejne stulecia pogl¹d, i¿ na architekturê sk³adaj¹ siê firmitas,
utilitas, venustas – trwa³oœæ, u¿ytecznoœæ i piêkno, dziœ czêœciej okreœlane jako: forma,
funkcja i konstrukcja. ¯ywotnoœæ i w³aœciwe prosperowanie ka¿dego obiektu architektonicznego, który stanowi dziœ kulturowe materialne dziedzictwo, wpisane niejednokrotnie do rejestru zabytków, gwarantowa³a mu jego funkcja. Koniecznym,
podstawowym elementem rewitalizacji jest wiêc przywrócenie, b¹dŸ nadanie nowej
funkcji, która zapewni ekonomiczn¹ racjê bytu poszczególnym obiektom i otaczaj¹cym je przestrzeniom. Na polu rewitalizacji, tak nierozerwalnie z³¹czonej z histori¹
i kultur¹ nieprzecenione znaczenie ma czynnik ludzki – zaanga¿owanie, pasja pojedynczych osób i ca³ych spo³ecznoœci. Ogromn¹ rolê odgrywa nie tylko pomys³owoœæ
i przedsiêbiorczoœæ, umiejêtnoœæ pozyskania funduszy, ale tak¿e wra¿liwoœæ i zdolnoœæ dostrzegania lokalnych, szczególnie charakterystycznych wartoœci miejsca stanowi¹cych o jego specyfice. Rozpoznanie, zachowanie i w³aœciwe wykorzystanie tego
wszystkiego, co tworzy nieraz zapomniane, b¹dŸ prawie nieodwracalnie zagubione
dziedzictwo miejsca stanowi niejednokrotnie o sukcesie procesów rewitalizacji. Niezbêdnym czynnikiem jest te¿ odpowiednie ustawodawstwo zabezpieczaj¹ce mechanizmy sprzyjaj¹ce rewitalizacji, zw³aszcza w sytuacjach, gdzie naturalne procesy rynkowe nie s¹ w stanie nadaæ jej w³aœciwego kierunku.
Niniejsza praca stanowi przegl¹d ró¿norodnych sposobów podejœcia do procesu
rewitalizacji obszarów miejskich w zale¿noœci od specyfiki miejsca i jego zasobów.
Koncentruje siê na polach dzia³alnoœci rewitalizacyjnej prowadz¹cej do zachowania
i kreowania dóbr kultury, z naciskiem na dobro jej podmiotu, jakim w myœl s³ów Jana
Paw³a II jest cz³owiek. Autorka zajmuje siê w nim problemami dotycz¹cymi rewitalizacji historycznych centrów miast, obiektów zwi¹zanych z to¿samoœci¹ miejsca
i maj¹cych odniesienie do wartoœci kulturowych4.

Serce miasta i jego mieszkañcy
Wœród bogatej gamy podejmowanych dzia³añ rewitalizacyjnych najtrudniejsze
pod wzglêdem spo³ecznym, a jednoczeœnie bardzo istotne dla kszta³towania ogólnego
wizerunku miasta zadanie, stanowi rewitalizacja „serca miasta” – œródmieœcia5. Generuj¹c ok. 75% produktu krajowego brutto miasta stanowi¹ motory rozwoju spo³eczno-gospodarczego6. Skutki ewentualnego miejskiego kryzysu ponosi ca³y otaczaj¹cy je
region. O ich potencjale, a co za tym idzie zdolnoœci przyci¹gania prywatnego kapi3

De Architectura libri Decem; przek³ad polski K. Kumanieckiego „O architekturze ksi¹g dziesiêæ”. Prószyñski i S-ka, Warszawa 1999.
4
Na pozór przypadkowy dobór przyk³adów wynika z osobistych zwi¹zków autorki z opisanymi
miejscami.
5
Przyk³adem dzia³añ w tym zakresie s¹ rewitalizacyjne programy „Main Street” (USA), koncentruj¹ce
ró¿norodne indywidualne i zbiorowe wysi³ki na kszta³towaniu atrakcyjnoœci g³ównej dzielnicy miasta z wykorzystaniem jej walorów historycznych, poprzez efektywny sposób wykorzystania przestrzeni, próby podniesienia konkurencyjnoœci i przyci¹gniêcie nowych firm, podniesienie poziomu estetyki wystaw, traktów.
6
Za³o¿enia do ustawy o rozwoju miast i rewitalizacji s. 3.
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ta³u w znacz¹cym stopniu decyduje jakoœæ i atrakcyjnoœæ strefy œródmiejskiej. Rewitalizacja tych¿e obszarów jest szczególnie istotna ze wzglêdu na ich znaczenie dla
to¿samoœci miasta oraz walory dziedzictwa materialnego i duchowego7.
Na przestrzeni dziejów strefa ta kszta³towana by³a przez najlepiej uposa¿onych
mieszkañców. To oni zamieszkiwali frontalne mieszkania kamienic œcis³ych centrów
miast. Z racji po³o¿enia i standardu by³y to najdro¿sze lokale mieszkalne. Po dziœ
dzieñ s¹ jednymi z najcenniejszych obiektów miejskiego dziedzictwa architektury
i historii, ale równoczeœnie jednymi z najstarszych obiektów – najstarszych w pejoratywnym tego s³owa znaczeniu. Na skutek wieloletnich zaniedbañ w zakresie technicznym, starzenia siê przy jednoczesnym postêpie technologii we wspó³czesnym
budownictwie mieszkaniowym, relatywny poziom ich standardu ulega³ coraz powa¿niejszej degradacji, co poci¹ga³o za sob¹ skutki natury spo³ecznej. Odp³yw ludnoœci
lepiej uposa¿onej, doprowadzi³ niejednokrotnie do bardzo wyraŸnego rozwarstwienia
spo³ecznego. Wœród pozostaj¹cej najubo¿szej ludnoœci, o znacz¹cym stopniu bezrobocia nastêpowa³ lawinowy proces degradacji spo³ecznej, prowadz¹cy niejednokrotnie do patologii i wykluczenia8. Jej nastêpstwem jest spotêgowany efekt degradacji
przestrzeni publicznej, wywo³any ju¿ wczeœniej brakiem inwestycji na skutek spadku
dochodów z wynajmu. Deliminacja miejskich obszarów kryzysowych, badania wstêpne przed podjêciem kroków rewitalizacyjnych wyraŸnie pokazuj¹ znacznie podwy¿szone wskaŸniki bezrobocia, przestêpczoœci, ubóstwa, liczby osób objêtych pomoc¹
spo³eczn¹ w obszarach œcis³ych, czêsto zabytkowych centrów miast9. Pe³na rewitalizacja takich terenów, rozumiana jako polepszenie warunków ¿ycia dotychczasowych
mieszkañców, a nie gentryfikacja – której skutkiem jest eliminacja grup niezdolnych
do ponoszenia kosztów odnowy10, musia³aby obejmowaæ tak¿e program rehabilitacji
spo³ecznej i w pe³nym zakresie wydaje siê trudnym do osi¹gniêcia idea³em. „Efektem
rewitalizacji powinien byæ d³ugofalowy wzrost zatrudnienia i dochodów mieszkañców, a tak¿e wzrost wartoœci nieruchomoœci przy zapewnieniu mo¿liwoœci refinansowania nak³adów na rewitalizacjê11. Rzeczywista rewitalizacja nie mo¿e opieraæ siê
wy³¹cznie na procesach rynkowych. Do pe³nego jej przeprowadzenia konieczne jest
podjêcie decyzji o, np. dotowaniu czynszów, b¹dŸ subwencjonowaniu inwestycji pry7
Por. Z. Ziobrowski, B. Domañski, Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa
materialnego i duchowego oraz czynnik zrównowa¿onego rozwoju, s. 27.
8
Szerzej: Andrzej Zborowski, „Spo³eczny aspekt rewitalizacji” [w:] Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, red. Z. Ziobrowski, W. Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010, seria Rewitalizacja miast
polskich, t. 8, s. 70–76; W. Wañkowicz, Rewitalizacja i planowanie przestrzenne stref spo³ecznie wykluczonych, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2011, s. 32–40.
9
Przyk³adowo dla Lublina dane UM wskazuj¹ na prawie siedmiokrotnie wiêksze bezrobocie w stosunku
do ca³ego miasta, siedmiokrotnie wiêcej notowanych przestêpstw, czterokrotnie wiêkszy procent osób objêtych opiek¹ spo³eczn¹. UM Lublin „Program rewitalizacji dla miasta Lublina. A. Stare Miasto”. http://um.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=76573.
10
A tak¿e rodz¹ca siê w polskich miastach tendencja do wykupu mieszkañ bez planów zamieszkania
w nich (dla celów spekulacyjnych lub z myœl¹ o przysz³ym pokoleniu). Z. Ziobrowski, B. Domañski, Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównowa¿onego rozwoju, s. 30, 27.
11
Por. Z. Ziobrowski, B. Domañski, Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa
materialnego i duchowego oraz czynnik zrównowa¿onego rozwoju, s. 29.
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watnych. „Rewitalizacja – w pe³nym wymiarze – stanowi bowiem interwencjê w kapitalistyczny rynek nieruchomoœci, realizowan¹ w publicznym interesie rozwoju
miasta i poprawy warunków ¿ycia mieszkañców”12. Istotn¹ kwesti¹ jest niew¹tpliwie
ustanowienie odpowiedniego prawodawstwa, które za podstawê wszelkich dzia³añ
rewitalizacyjnych przyjmowa³oby interes publiczny13. Godnymi uwagi s¹ na tym polu niemieckie doœwiadczenia zdobyte w ramach realizacji programu „Miasto socjalne”, w którym przesuniêto punkt ciê¿koœci z czysto fizycznej odnowy budynków na
rzecz polityki spo³ecznej, zatrudnienia i kszta³cenia14. W procesach rewitalizacji poza
mechanizmami ekonomicznymi, dzia³alnoœci¹ architektoniczn¹, urbanistyczn¹,
ogromn¹ rolê odgrywa czynnik ludzki. Pozytywne efekty rewitalizacji nie zaistniej¹
bez w³aœciwego zaanga¿owania cz³owieka, nie tylko wystêpuj¹cego w roli inicjatora,
dzia³aj¹cego z ramienia urzêdu czy samorz¹du, ale przede wszystkim adresata – mieszkañca rewaloryzowanej przestrzeni, który powinien byæ podmiotem i aktywnym
beneficjentem podejmowanych dzia³añ15. Wspomniany powy¿ej program „Miasto
socjalne” lokuj¹c aparat decyzyjny na terenach objêtych programem wymusza poniek¹d aktywizacjê spo³ecznoœci lokalnej, choæ nie daje natychmiastowych, znacz¹cych efektów spo³ecznych. Przyczynia siê do stopniowej poprawy warunków ¿ycia,
zaanga¿owania podmiotów prywatnych. I mo¿e ta powolna droga ku postawionemu
celowi jest najw³aœciwsza i daj¹ca najbardziej d³ugotrwa³e, ca³oœciowe efekty. D¹¿enie
do szybkiego, doraŸnego efektu nie gwarantuje zasadniczego rozwoju16.
Tak¿e we Francji, na skutek problemów spo³ecznych w³adze dosz³y do wniosku,
¿e s³u¿¹cym dobru ogó³u priorytetem w zakresie dzia³añ rewitalizacyjnych jest uzyskanie zró¿nicowania spo³ecznego w poszczególnych dzielnicach17. W Wielkiej Brytanii mechanizmem przeciwdzia³aj¹cym rozproszeniu dotychczasowych mieszkañców
podczas procesów rewitalizacyjnych jest w³¹czenie w odbudowê substancji mieszkaniowej towarzystwa budownictwa spo³ecznego (hausing associations)18. Natomiast
z pierwszych negatywnych angielskich doœwiadczeñ na polu rewitalizacji œródmieœæ
wynika, i¿ priorytetem powinno byæ zachowanie ich mieszkaniowego charakteru.
12

Tam¿e, s. 30.
Odpowiednia ustawa w prawie niemieckim m.in. pozwoli³a obudowaæ procesy rewitalizacyjne
w os³ony socjalne dla mieszkañców rewitalizowanych terenów (w szczególnoœci najemców). Szerzej: Rewitalizacja miast w Niemczech, red. M. Bryx, A. Jadach-Sepio³o, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009, seria
Rewitalizacja miast polskich, t. 3, s. 143.
14
Por. Tam¿e, s. 143–147.
15
Florian Znaniecki wskazuje, i¿ mieszkañcy miasta s¹ „doœwiadczaj¹cymi i czynnymi podmiotami”
tworz¹cymi nader skomplikowan¹ strukturê spo³eczn¹. Miasto jest w sferze ich wspólnego doœwiadczenia
i dzia³ania” Andrzej Zborowski, „Spo³eczny aspekt rewitalizacji”, [w:] Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, red. Z. Ziobrowski, W. Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010, seria Rewitalizacja miast polskich, t. 8, s. 65, za F. Znaniecki: Miasto w œwiadomoœci jego obywateli, Poznañ 1931.
16
Por J. Purchla, „Historyczny krajobraz miejski”, [w:] Rekomendacja UNESCO w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego. Warszawa 2013, s. 12.
17
Dzia³ania takie znajduj¹ oparcie w Ustawie o Ukierunkowaniu i Programach na Rzecz Miast i Odnowy
Miast (2003 r.) K. Skalski, Rewitalizacja we Francji zarz¹dzanie przekszta³ceniami obszarów kryzysowych
w miastach, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009, seria Rewitalizacja miast polskich, t. 2, s. 63, 49.
18
K. Gorczyca, Rewitalizacja wg typów rozwijanych funkcji, [w:] Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, red. R. Guzik, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009, seria Rewitalizacja miast polskich, t. 1, s. 113.
13
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„Wspó³czesne procesy rewitalizacji centrów miast brytyjskich w wielu przypadkach
prowadz¹ do powrotu funkcji mieszkaniowej, do reurbanizacji”19. Nastêpuje wyraŸny
odwrót od pierwszej przedwojennej rewitalizacyjnej koncepcji przenoszenia mieszkañców centralnych dzielnic do obrze¿nych osiedli mieszkaniowych20.
Na negatywne efekty osadnictwa na obrze¿ach miast zwraca te¿ uwagê Europejska
Rada Urbanistów ostrzegaj¹c, i¿ Europie grozi utrata klasycznego charakteru miasta
poprzez zast¹pienie go miejskim „continuum”21. Dlatego te¿ utrzymanie tradycyjnego charakteru zamieszka³ych centrów, jak i tworzenie substancji mieszkaniowej na
terenach zdegradowanych zdaje siê byæ najw³aœciwszym kierunkiem strategii.
Polskie dzia³ania w zakresie rewitalizacji centrów miast nie zawsze korzystaj¹
z doœwiadczeñ bardziej zaawansowanych w tej dziedzinie krajów Europy. Jak czytamy przyk³adowo w raporcie z pierwszej dwudziestoletniej fazy rewitalizacji Starego
Miasta w Lublinie – odnowione obiekty „udostêpniano nowym u¿ytkownikom – najczêœciej instytucjom kulturalnym, administracji, biurom itp. – udzia³ mieszkañ
w zrewitalizowanych obiektach by³ znikomy. Wbrew pierwotnym za³o¿eniom programu rewaloryzacji, charakter Starego Miasta coraz czêœciej pojmowano jako swoisty „skansen historyczny”, bardziej stylow¹ scenografiê ni¿ ¿yj¹cy organizm
miejski”22. Rewitalizacja miast w Polsce w latach dziewiêædziesi¹tych z racji niewielkich nak³adów ogranicza³a siê czêsto do remontów pojedynczych obiektów. Otwarta
w 2004 roku mo¿liwoœæ pozyskania œrodków unijnych rozpoczê³a szersz¹ skalê inicjatyw, deliminacji obszarów kryzysowych, tworzenia programów; choæ nadal niejednokrotnie sk³adaj¹ siê na nie jedynie jednostkowe projekty23.
Kwesti¹ o wiele ³atwiejsz¹ pod wzglêdem spo³ecznym, a równoczeœnie nios¹c¹
wiele korzyœci w zakresie zachowania dziedzictwa architektury i techniki, uwieñczon¹ niejednokrotnie sukcesami jest rewitalizacja, charakterystycznych dla historii
i kultury miejsca, obiektów niezamieszka³ych.

Dynamizuj¹ca rola funkcji handlowej
Znacz¹c¹ rolê w budowaniu atmosfery têtni¹cego ¿yciem miasta odgrywaj¹
obiekty handlowe. Skutki polityki wznoszenia wielkoprzestrzennych zespo³ów handlowych na obrze¿ach miast znacz¹co odbi³y siê na detalicznym handlu œródmiejskim, poci¹gaj¹c za sob¹ przeobra¿enia natury spo³ecznej. Handel, stanowi¹cy jeden
z najistotniejszych czynników o¿ywienia miejskiej przestrzeni, œci¹gn¹³ t³umy odwie19
J. Wiêc³aw Michniewska, P. Trzepacz, Rewitalizacja centrów miast, krajobraz miejski, [w:] Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, red. R. Guzik, s. 101.
20
N. Carmon, Three generations of urban renewal policies: analysis and policy implications, s. 145,
147–148.
21
Europejska Rada Urbanistów: La Nouvelle Charte d’Athenes 2003 – Nowa Karta Ateñska, Wizja miast
XXI w., Lizbona 2003.
22
Program rewitalizacji dla Lublina A. Stare Miasto.
23
I. Herbst, A. Jadach-Sepio³o, „Modele rewitalizacji miast w Polsce” [w:] Rewitalizacja miast polskich
– diagnoza, red. Z. Ziobrowski, W. Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010, seria Rewitalizacja
miast polskich, t. 8, s. 225–226.
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dzaj¹cych do galerii hipermarketów24. Efekt przeniesienia gremialnie u¿ytkowanych
przestrzeni publicznych, poza przestrzenie œródmiejskie, spotêgowa³o te¿ poszerzenie ich oferty o propozycje natury wydarzeñ kulturalnych. Bardzo wa¿ne z punktu
widzenia dynamiki codziennego ¿ycia miejskiego s¹ wszelkie inicjatywy „rewitalizacji” tego aspektu ¿ycia miasta. Za wzorzec mo¿e pos³u¿yæ tu koncepcja rewitalizacji
Hafencity25 – poportowych terenów w Hamburgu, które na skutek zmian polityki gospodarczej przesta³y pe³niæ swoj¹ dawn¹ funkcjê. Wœród zaplanowanych tu trzynastu
tradycyjnych kwarta³ów miejskich o zdecydowanie zró¿nicowanej strukturze, jednemu – maj¹cemu stanowiæ serce ca³ego uk³adu – nadano funkcjê us³ugowo-handlow¹.
Ze wzglêdu na obecne procesy rynkowe ca³y kwarta³ handlowy powierzono jednemu
inwestorowi, jednak¿e z za³o¿eniem, ¿e typowy hipermarket – zarz¹dzany przez jednego menad¿era – zostanie rozcz³onkowany na poszczególne lokale w najni¿szych
kondygnacjach zabudowy mieszkaniowej26. Uk³ad taki wpisuje w obecne realia gospodarcze tradycyjn¹ zabudowê miejsk¹, przywracaj¹c jej dynamizm codziennego
funkcjonowania.
Bardzo podobny, wyraŸnie ju¿ dziœ widoczny efekt przeciwdzia³aj¹cy odwrotowi
funkcji handlowo-us³ugowej ze œródmieœcia na obrze¿a miasta obserwujemy w Poznaniu27. Rewitalizacja Starego Browaru (ryc. 1) – jako „Centrum Handlu, Sztuki
i Biznesu”, dziêki jego œciœle œródmiejskiemu28 po³o¿eniu i nowoczesnej, ale idealnie
koresponduj¹cej i wpisuj¹cej siê w historyczny charakter zabudowy formie wnios³a
ca³y zespó³ pozytywnych czynników kszta³tuj¹cych dynamiczny, œródmiejski klimat
zaniedbanej do niedawna przestrzeni. Nie tylko zapobieg³a wycofaniu, ale przeciwnie
spowodowa³a nap³yw funkcji handlowej i kulturalnej zarówno w obrêb samego obiektu
jak i jego otoczenie. Prowadz¹ca do niego ul. Pó³wiejska przyjê³a funkcjê handlowego
traktu pieszego29. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje kulturalna oferta Browaru30.
Nieco inny charakter ma sztandarowa ³ódzka realizacja rewitalizacji fabryki Izraela Poznañskiego31, w której równie¿, poza ofert¹ handlow¹, zaproponowano gamê
us³ug kulturalnych. Jednak¿e, ze wzglêdu na po³o¿enie i uk³ad architektoniczno-urbanistyczny, ³ódzkie za³o¿enie stanowi oddzielny kompleks, le¿¹cy wprawdzie
w niewielkiej odleg³oœci od centrum, ale nie wspó³tworz¹cy zwartej tkanki œródmiejskich pierzei. Mimo to odgrywa w mieœcie istotn¹ rolê, stanowi¹c wyraziste odniesie24
Warto w tym miejscu tak¿e zwróciæ uwagê na fakt ukszta³towania siê nowego rozumienia pojêcia galerii, która coraz czêœciej kojarzy siê nie tyle z dziedzin¹ sztuki i kultury co handlu. Zmiana ta mo¿e stanowiæ pewien symbol ogólnych, wspó³czesnych tendencji kulturowych.
25
Podstaw¹ przedsiêwziêcia jest wy³oniony w konkursie urbanistycznym (1998) projekt autorstwa Keesa Christiaanse/ASTOC.
26
Szerzej: Pleszko Anna, Pouk³adane miasto HafenCity nowa dzielnica Hamburga, A&B 1/2009.
27
Przy okazji konferencji zwi¹zanej tematycznie z kultur¹ i rewitalizacj¹ nie mo¿na pomin¹æ naszego rodzimego, sztandarowego, nagrodzonego licznymi wyró¿nieniami projektu. Arch. Piotr Bare³kowski, Przemys³aw Borkowicz.
28
W obrêbie osiedla Stare Miasto, dzielnicy Piekary.
29
Fakt ten zubo¿y³ z kolei dynamikê funkcjonowania zabytkowego rynku miasta.
30
Poza ofert¹ handlow¹ mamy tu m.in. restauracje, kawiarnie, teatr, salê koncertow¹, wnêtrza wystawiennicze, sale kinowe, kluby muzyczne. Browar jest miejscem licznych wydarzeñ kulturalnych: koncertów,
warsztatów, wystaw.
31
Proj. Jeana Marca Pivóta, Sud Architects, Virgile&Stone.
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nie do jego przemys³owej historii, przywracaj¹c ¿ycie zabytkowym zabudowaniom
najwiêkszej niegdyœ fabryki kalisko-mazowieckiego okrêgu przemys³owego32.

Ryc. 1. Poznañ, Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu Stary Browar (fot. s. A. Szmurawiñska, 2013)

Najwiêksze na Œl¹sku centrum handlowo-rozrywkowe Silesia City Center stanowi¹ce tak¿e owoc rewitalizacji terenu po kopalni Gotwald33 wpisuje siê natomiast
w nurt kreowania niezale¿nych od przestrzeni œródmiejskich centrów handlowych.
Tu odniesienie do historii zauwa¿alne jest jedynie dziêki pozostawionej wie¿y szybu
„Jerzy” i dwóm niewielkim pokopalnianym budynkom przeznaczonym na biura
dyrekcji i kaplicê.

32

Budowa 1872–1892, arch. Hilary Majewski.
Inwestycjê przeprowadzono w ramach „Programu Rewitalizacji Miasta Katowice” 2004. W projekcie
zachowano jedynie dwa pokopalniane budynki, spoœród których jeden zaadaptowano na potrzeby dyrekcji
centrum, drugi przeznaczono na kaplicê pw. Patronki górników œw. Barbary. Symbol centrum stanowi wpisana do rejestru zabytków wie¿a szybu kopalnianego „Jerzy”.
33
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W stronê nauki i edukacji
Œledz¹c historiê dzia³añ rewitalizacyjnych w poszczególnych krajach europejskich
znajdujemy liczne przyk³ady adaptacji obiektów poprzemys³owych, a nawet powojskowych na cele edukacyjne i naukowe. Warto wspomnieæ chocia¿by niemiecki
przyk³ad kampusu najwiêkszego obecnie lokalnego uniwersytetu technicznego w zabudowaniach kompleksu Hautptwerk Carl Zeiss w Jenie, z aulami wyk³adowymi zorganizowanymi na krytych dziedziñcach fabryki34.
Ciekawym rodzimym przyk³adem udanej rewitalizacji poprzemys³owego obiektu
na cele nauki i edukacji jest adaptacja opustosza³ych od wrzeœnia 1999, zabytkowych
zabudowañ pokopalnianych35 na Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”
(ryc. 2) Przez wiele lat miasto wita³o wje¿d¿aj¹cych doñ z po³udnia, œwiadcz¹cymi
o dawnej renomie instytucji, ale popadaj¹cymi w ruinê ceglanymi budynkami kopalnianej cechowni i maszynowni. Obecnie z odbudowanego obiektu korzystaj¹ studenci Wy¿szej Gliwickiej Szko³y Przedsiêbiorczoœci, Politechniki Œl¹skiej oraz s³uchacze
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Swoje lokale maj¹ tu 44 firmy zatrudniaj¹ce prawie
900 osób. Przeniós³ siê tu tak¿e oddzia³ Odlewnictwa Artystycznego Gliwickiego Muzeum. W obiekcie zaplanowano tak¿e zaplecze konferencyjne. Przestrzeñ pokopalnianego kompleksu wykorzystywana jest te¿ na cele wydarzeñ kulturalnych:
koncerty, wydarzenia plenerowe – zwi¹zana z charakterem regionu przemys³owego
– Industriada, czy zakorzenione w tradycji akademickiej – Igry.

Kultura przestrzeni, kultura „w” przestrzeni
Zupe³nie innym, nietypowym na wielu p³aszczyznach przyk³adem „rewitalizacji”
w rozumieniu przywrócenia ¿yciu36 – jest dzia³alnoœæ gliwickiej Fundacji Odbudowy
Teatru Miejskiego. Przypadek o tyle ciekawy, ¿e stanowi inicjatywê oddoln¹, jest wynikiem zaanga¿owania lokalnej spo³ecznoœci37. Zbudowany w 1890 roku teatr w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego by³ najwiêkszym teatrem Górnego Œl¹ska
z widowni¹ licz¹c¹ prawie 900 miejsc38. Niezniszczony przetrwa³ wojnê a¿ do 1944
roku, kiedy to stan¹³ w p³omieniach podpalony przez ¿o³nierzy Armii Czerwonej.
Doszczêtnie wypalony przez piêædziesi¹t lat sta³ w formie niezabezpieczonej ruiny.
Dostrze¿enie potencja³u budynku i zaanga¿owanie osób, którym los znamienitego
34

Szerzej: Rewitalizacja miast w Niemczech, red. M. Bryx, A. Jadach-Sepio³o, Instytut Rozwoju Miast,
Kraków 2009, seria Rewitalizacja miast polskich, t. 3. s. 138.
35
Budowa 1910–1913, arch. Emil i Georg Zillmann.
36
We wszystkich, szerszych i wê¿szych definicjach rewitalizacji, pojawia siê odwo³anie do etymologicznego znaczenia terminu: przywrócenia do ¿ycia, o¿ywienia (re+vita). Wyrzykowska Ma³gorzata: Rewitalizacja zabytków i przestrzeni, publicznych. Wybrane przyk³ady, Quart Nr 2(8)/2008, s. 46.
37
Fundacja powsta³a w 1994 z inicjatywy i dziêki staraniom Ewy Strzelczyk pe³ni¹cej wówczas funkcjê
dyrektora Miejskiego Oœrodka Kultury w Gliwicach.
38
Budynek Teatru Miejskiego Victoria wraz z przylegaj¹cym domem Victoria i naro¿na kamienic¹ stanowi³ kompleks kulturalno-us³ugowy, poza sal¹ teatraln¹ mieœci³o siê tu pierwsze gliwickie kino Grand, wystêpy dawa³ kabaret Variete, us³ugi œwiadczy³y kawiarnia Viktoria, basen p³ywacki, restauracja, wy¿sze piêtra
mieœci³y luksusowe mieszkania. Przez pewien okres mia³o tu swoje sale wyk³adowe tak¿e Gliwickie Konserwatorium.
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Ryc. 2. Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice (fot. autorka, 2013)

obiektu historii nie by³ obojêtny doprowadzi³o w 1996 roku do otwarcia Ruin dla dalszej „s³u¿by kulturze”. Z funduszy Fundacji przeprowadzono niezbêdne remonty,
oczyszczenia i zabezpieczenia39. Powsta³a unikalna scena o niezwyk³ym surowym klimacie40. Na jej deskach wyst¹pi³o od tej pory wielu najznakomitszych polskich aktorów41. Odbywaj¹ siê tu liczne przedstawienia miejscowych i goœcinnych zespo³ów,
realizowana jest tu corocznie znaczna czêœæ programu Gliwickich Spotkañ Teatralnych. Obecnie „Ruiny” stanowi¹ jedn¹ ze scen Gliwickiego Teatru Muzycznego, który sprawuje nad nimi pieczê. W miêdzyczasie powsta³y projekty odbudowy Teatru
Miejskiego, z zachowaniem surowego klimatu zrujnowanego wnêtrza. Mimo, i¿
39

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Fundacjê Odbudowy Teatru Miejskiego w Gliwicach przed
udostêpnieniem obiektu m.in. wykonano ekspertyzy stanu technicznego budynku i warunków gruntowych
jego posadowienia, odgruzowano, oczyszczono, usuniêto gro¿¹ce zawaleniem elementy konstrukcyjne,
zamkniêto obiekt przez wstawienie drzwi oraz okien i zabezpieczono przed w³amaniami, naprawiono pod³ogê
widowni i scenê, wprowadzono oœwietlenie, zabezpieczenia przeciwpo¿arowe, wyposa¿ono salê widowiskow¹ w krzes³a i nag³oœnienie, wybudowano i wyposa¿ono garderobê. W nastêpnych latach w ramach najistotniejszych prac przy budynku naprawiono i wykonano kanalizacjê, drena¿ i izolacjê przeciwwilgociow¹
oraz remont dachu.
40
W pocz¹tkach dzia³alnoœci Ruin w ciep³e i ch³odniejsze wieczory, z racji braku foyer, atmosferê kulturalnego wydarzenia potêgowa³o wspólne oczekiwanie na otwarcie drzwi w t³umie pragn¹cych zaj¹æ pierwsze miejsca na nienumerowanych drewnianych ³awach, zast¹pionych póŸniej równie¿ nienumerowanymi
krzes³ami.
41
Na g³ównej stronie Fundacji widnia³y ich s³owa wyra¿aj¹ce szczególne uznanie dla tego miejsca. „Unikatowe wnêtrze o magicznym klimacie” Grzegorz Turnau, „Miejsce wprost stworzone po to, aby tu graæ” Jadwiga Jankowska-Cieœlak, „Wasze Ruiny inspiruj¹, s¹ przyjazne sztuce” Krystyna Janda.
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obiekt nie doczeka³ siê jeszcze ich realizacji temat stale powraca a Ruiny42, jako unikatowe tego typu miejsce stale stanowi¹ przedmiot ¿ywego zainteresowania i przestrzeñ
ciekawych wydarzeñ kulturalnych. Mimo, i¿ rewitalizacja w znaczeniu architektoniczno-planistycznym nie jest jeszcze zakoñczona, to jej zasadniczy cel przywrócenia
obiektu ¿yciu zosta³ zrealizowany wy³¹cznie dziêki zaanga¿owaniu lokalnej spo³ecznoœci, z finansów Fundacji i jej darczyñców. Zainteresowanie ruinami teatru wpisuje
siê w ogóln¹ tendencjê doceniania potencja³u niszczej¹cych obiektów historycznych43. Ich atutem jest mo¿liwoœæ wykreowania nietypowej przestrzeni o odrêbnym
charakterystycznym klimacie. Wartoœci kulturowe mog¹ stanowiæ bodziec i zaczyn
procesów rewitalizacji. Analizy wyników rewitalizacji centrów miast brytyjskich
wskazuj¹, ¿e najczêœciej stosowan¹ obecnie technik¹ rewitalizacji jest restauracja kulturalna, zgodnie z któr¹ wprowadzona funkcja kultury determinuje rozwój aktywnoœci s³u¿¹cej rewitalizacji spo³ecznej i ekonomicznej miasta44.
Od autorki – w¹tek z historii
O tym jak wa¿ne znaczenie dla to¿samoœci narodu czy regionu maj¹ zabytki architektury œwiadczyæ mo¿e chocia¿by skala odbudowy naszej stolicy z wojennych
zgliszcz w kszta³cie, jaki nada³a jej historia. Jako zwieñczenie przyk³adów przedstawionych w niniejszym szkicu autorka pragnie podzieliæ siê pewnym w¹tkiem historii
w³asnego zgromadzenia. Zanim pojêcie rewitalizacji wesz³o do codziennego jêzyka
urbanistów, wiele lat przed powstaniem jakiegokolwiek programu rewitalizacyjnego,
nied³ugo po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci po stu dwudziestu latach niewoli Za³o¿ycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK œw. Urszula Ledóchowska podczas jednego z odczytów propaguj¹cych dzia³alnoœæ powstaj¹cej rodziny zakonnej
otrzyma³a propozycjê, o której sama wspomina: „Po odczycie otoczyli mnie: rektor
koœcio³a klasztornego i panie ziemianki z proœb¹, propozycj¹, byœmy objê³y klasztor
podominikañski w Sieradzu, który ju¿ czêœciowo jest ruin¹ i coraz bardziej niszczeje
(…) Wszystko grozi ruin¹, a jednak takie to ³adne, kru¿ganki œliczne mimo rujnacji,
wirydarz zapuszczony, ale to wszystko przemawia do duszy i serca... Obesz³yœmy ca³y
dom – ruina, ruina, a przecie¿ ci¹gnie mnie tak bardzo, i¿ oœwiadczy³am paniom, ¿em
gotowa wzi¹æ ten klasztor i odrestaurowaæ”. Nie stan¹³ na przeszkodzie fakt braku
grosza przy duszy. Fundusze na odbudowê pochodzi³y z kwesty po dworach diecezji
oraz dzia³alnoœci otworzonego w tym celu w klasztornych pomieszczeniach warsztatu
tkackiego. Jedynym zapleczem, poza Bo¿¹ Opatrznoœci¹, by³o coraz szersze grono oddanych, skorych do pracy sióstr. Wiele prac remontowych, murarskich, nie mówi¹c
o oczyszczeniu klasztoru, zgromadzenie wykona³o w³asnymi si³ami. Zapa³ w trosce
o odzyskanie i zachowanie dziedzictwa duchowego i kulturowego podnosz¹cej siê
42

Wpisane do rejestru zabytków jako obiekt w stylu XIX-wiecznego historyzmu.
Por. Rewitalizacja miast w Niemczech, red. M. Bryx, A. Jadach-Sepio³o, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009, seria Rewitalizacja miast polskich, t. 3. s. 139.
44
J. Wiêc³aw-Michniewska, P. Trzepacz, „Rewitalizacja centrów miast, krajobraz miejski”, [w:] Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, red. R. Guzik, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009, seria Rewitalizacja
miast polskich, t. 1, s. 103.
43
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z gruzów ojczyzny by³ przewodnim motywem tej nieformalnej, a przecie¿ jak
najbardziej realnej rewitalizacji.

Ryc. 3. Restauracja klasztoru w Sieradzu (fot. ze zbiorów archiwum sióstr urszulanek)

Podsumowanie
W obecnym œwiecie, gdy miasta zamieszkuje ponad po³owa ludnoœci œwiata,
a w niektórych krajach wskaŸnik urbanizacji dochodzi nawet do 90 procent, troska
o jakoœæ przestrzeni miejskiej dotyczy coraz szerszych krêgów osób i bezpoœrednio
wp³ywa na jakoœæ ich ¿ycia. Stopniowe kszta³towanie coraz lepszego wizerunku miasta, choæby poprzez procesy estetyzacji, przyczyniaj¹c siê do zwiêkszenia atrakcyjnoœci miejsca w poœredni sposób powinno wp³ywaæ tak¿e na rozwój kulturalny
i ekonomiczny zamieszkuj¹cej go spo³ecznoœci. Pozytywne efekty dzia³añ rewitalizacyjnych, podejmowanych przede wszystkim w obszarach kryzysowych, maj¹ bezpoœrednie znaczenie dla ca³ego miasta i regionu. Przy ich planowaniu konieczne jest
jednak ustawowe czy programowe zabezpieczenie socjalne spo³ecznoœci zamieszkuj¹cej podlegaj¹ce rewitalizacji obszary. Ró¿norodnoœæ form dzia³añ wynika z bogactwa dziedzictwa charakteryzuj¹cego miejsce, dlatego w tworzeniu rewitalizacyjnych
programów wa¿na jest umiejêtnoœæ dostrze¿enia jego wartoœci, miejscowego dziedzictwa, znajomoœæ jego historii. Gwarancj¹ sukcesu jest trafne okreœlenie nowej funkcji
pozbawionego swej historycznej roli obiektu. Wykorzystanie specyfiki miejsca mo¿e
przyczyniæ siê do wzrostu jego efektywnoœci ekonomicznej. Ogromn¹ rolê w procesie
rewitalizacji odgrywa czynnik ludzki zarówno inicjatora, jak i adresata przeprowadzanych przekszta³ceñ, który zawsze powinien wystêpowaæ w roli podmiotu.
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Summary
The importance of revitalization in the protection
and development of the cultural values of the city
The paper analyzes different examples and diverse ways and methods of planned
intervention for the regeneration of distressed city areas in connection with the social
and economic problems. Author points up the value of care about architectural and
cultural heritage and primarily about the townspeople, who should be the main
beneficiary of all interventions; shows off that basing on lessons learned from the
preceding experiences of our European neighbors we can make our own projects.
Keywords: urban renewal, cultural heritage, architectural heritage, revitalization.
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Sztuka patrzenia.
Nowe wartoœci edukacji artystycznej
i przestrzennej
…siedz¹, patrz¹, spogl¹daj¹, obserwuj¹, gapi¹ siê
– a ka¿dy inaczej, ka¿dy widzi coœ innego
„Przestrzeñ wokó³ nas” – Kazimierz Wejchert
W dzisiejszych czasach by zdaæ egzamin koñcz¹cy gimnazjum, b¹dŸ egzamin dojrza³oœci, trzeba czytaæ ze zrozumieniem. To znaczy posiadaæ odpowiedni zasób pojêæ,
szeroko rozumianych zagadnieñ, s³ów u¿ytych, by móc zinterpretowaæ tekst, czêsto
trudny, napisany dla profesjonalistów, b¹dŸ o charakterze popularno-naukowym. Zatem czêœæ procesu edukacji skierowana zostaje na rozumienie otaczaj¹cego œwiata
i komunikacjê z nim, a tak¿e umiejêtnoœæ rozró¿niania form przekazu, od reporta¿u,
przez notatki prasowe, eseje, nowele, opowiadania i wiele innych form literackich.
Myœl¹c o rewitalizacji i kulturze przestrzeni nale¿y postawiæ kluczowe pytanie o umiejêtnoœæ patrzenia. Czy zostaliœmy przygotowani w procesie naszej edukacji do patrzenia? Parafrazuj¹c czytanie ze zrozumieniem na patrzenie ze zrozumieniem, warto
zadaæ parê pytañ na temat procesu edukacji.
!
Czy umiejêtnoœæ patrzenia mo¿na rozwijaæ?
!
Czy jest to zagadnienie jednorazowe czy proces, który nale¿y uwzglêdniæ na szczeblach edukacji?
!
Od jakiego wieku mo¿na mówiæ o patrzeniu ze zrozumieniem?
!
Czy mo¿na siê tego nauczyæ?
!
Czy warto?
!
Co mo¿na zyskaæ patrz¹c ze zrozumieniem?
!
Jaki ma zwi¹zek rewitalizacja ze sztuk¹ patrzenia?
Odpowiedzi na postawione pytania staj¹ siê mo¿liwe przez wielop³aszczyznowe
doœwiadczenie i wykszta³cenie – architekta, artysty plastyka, nauczyciela, wychowawcy m³odzie¿y, wyk³adowcy, ale tak¿e rodzica. Doœwiadczenia zdobyte w czasie prowadzenia zajêæ plastycznych z dzieæmi w wieku przedszkolnym sta³y siê podstaw¹ do
szukania odpowiedzi na pytanie czego uczyæ, jak i po co? Wprowadzony autorski pomys³ programu edukacyjnego o nazwie „Zmyœlne rêce” bazowa³ na niezmiennych
i podstawowych wartoœciach sztuki. Program napisany wspólnie z pedagogiem, dyrektorem przedszkola nr 349 „Barcelonka” w Warszawie, Pani¹ Bo¿en¹ Mielnik i zosta³
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nagrodzony grantem edukacyjnym. By³ realizowany przez wiele lat, ciesz¹c siê aprobat¹ nie tylko dzieci, uczestnicz¹cych w zajêciach, ale tak¿e nauczycieli przedszkola
oraz rodziców.
„Zmyœlne rêce” to program napisany w oparciu o wartoœci sztuki, takie jak kompozycja, linia, barwa, œwiat³o, bry³a, przestrzeñ, faktura, czas. Oparcie siê o te wartoœci
daje mo¿liwoœæ edukacji na wszystkich szczeblach od przedszkola, przez szko³ê podstawow¹, gimnazjum, liceum, a nawet wy¿sze uczelnie.
Uniwersalizm jêzyka sztuki jest mo¿liwy w odbiorze przez wszystkich, tylko w ró¿ny sposób. Praca z maluchami opiera siê na doœwiadczeniu zjawisk, zabawie, która
uczy. Zastosowane metody edukacji bêd¹ bazowaæ na doœwiadczeniu i jego polisensorycznoœci. Wielozmys³owe doœwiadczenie jest najlepsz¹ z metod pobudzania umys³u
dziecka, umys³u otwartego, który nie ma jeszcze ograniczeñ szkolnych.

Wielozmys³owoœæ w edukacji dziecka
Odpowiedzi na postawione pytania w tej grupie wiekowej, wydaj¹ siê byæ proste.
Dzieci mo¿na i trzeba uczyæ patrzenia. Przez „patrzenie” wieloma zmys³ami. Przez
doœwiadczenie ³¹czenia wra¿eñ wzrokowych z dotykiem, smakiem, zapachem. Doœwiadczeniem podczas zabawy jest dotykanie struktury gumowego boiska, które
utworzone z tworzywa sztucznego, w formie drobnych, zlepionych ze sob¹ kulek, jest
p³aszczyzn¹ o zró¿nicowanej fakturze. Ma okreœlony kolor i ³atwo nagrzewa siê od
s³oñca. Inaczej „widzimy” œcianê wymurowan¹ z cegie³, po³¹czonych chropowat¹
spoin¹, w której mo¿na wyczuæ poszczególne ceg³y, g³adkie i szorstkie. Œciana ciep³a
w letni dzieñ, dotykana dzieciêcymi palcami, poszerza iloœæ doœwiadczeñ wzrokowych o dotyk. Trawa, dotykana wydaje siê byæ zaskakuj¹ca. Pozornie miêkka przy
g³askaniu, okazuje siê niezwykle ostra, o koñcach, które k³uj¹ w d³onie. Jej kolor, ale
tak¿e zapach, pomieszany z zapachem ziemi, przy w¹chaniu, poszerza paletê doœwiadczeñ zmys³owych.
Praca z dzieæmi opiera siê wiêc o obserwacje. By coœ zaobserwowaæ trzeba to najpierw wyodrêbniæ z otoczenia, jakby wyj¹æ, potem skupiæ na tym uwagê. Polisensorycznoœæ wydaje siê znakomitym narzêdziem w zabawie, by doœwiadczyæ jakiegoœ obiektu.
Po³o¿ony na d³oni jesienny liœæ, zosta³ najpierw znaleziony w ogrodzie, a wiêc wybrany z góry liœci, by potem wysuszony starannie, sta³ siê obiektem wartym ogl¹dania, w¹chania, a nawet smakowania. Liœæ na d³oni stajê siê niezwyk³ym doœwiadczeniem jesieni. Jego kolor, struktura, faktura, zapach, delikatnoœæ jest poddawana
wnikliwej obserwacji, budz¹c podziw.
Nastêpnym doœwiadczeniem w pracy z dzieæmi jest kolor. Rozumiany szeroko,
kolor zmieniaj¹cy ca³e otoczenie, tworz¹cy nastrój, kolor który wp³ywa na wygl¹d
przedmiotów, przestrzeni i ludzi. Kolor ten tworzy odmienny od codziennego œwiat.
Przyk³adem na takie oddzia³ywanie jest „Ró¿owy œwiat” budowany z pomoc¹, np.
woalu, szala, który tworzy filtr, przez który mo¿na obserwowaæ œwiat. Kolor i nastrój
s¹ sk³adnikami zajêæ pod tytu³em „Szary dzieñ”. Wprowadzeniem do tego warsztatu
jest wygl¹danie przez okno, w szary, zimowy dzieñ i opisywaniem s³owami tego co wi-
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daæ. Doœwiadczenie pokazuje czasem, ¿e chocia¿ „nic nie widaæ”, to dzieci u¿ywaj¹
wyobraŸni, nieskrêpowanej niczym. Na pytanie co widaæ, pada odpowiedŸ: mg³ê i nic
wiêcej. A wtedy, dzieci tworz¹ niezwyk³e obrazy z w³asnej wyobraŸni. Dzia³aniem
plastycznym jest tworzenie szarego koloru, pe³nego niezwyk³ych odcieni i ukrytych
za nim opowieœci. Zachwyciæ siê kolorem, patrzeæ ze zdumieniem, zafascynowaæ siê
tak, by zatrzymaæ w zachwycie na chwilê powietrze. Tak potrafi¹ w³aœnie dzieci.
Dzieci patrz¹, np. oczarowani kolorami, na paski bibu³y po³o¿one na kolanach nauczycielki. Widoczna jest radoœæ tworzenia. To kolejny element edukacyjny. Nieskrêpowana, autentyczna radoœæ dzia³añ plastycznych wzbogaca jakoœæ patrzenia.
Poniewa¿ patrzenie jest procesem ci¹g³ym, jest obserwacj¹ przedmiotów, form, kolorów, w czasie i przestrzeni, jest wnikliw¹ obserwacj¹ wzbogacan¹ o doznania innych
zmys³ów. Staje siê dominuj¹c¹ wartoœci¹ w trakcie tworzenia, jak równie¿ patrzenia
na innych, wspó³tworz¹cych.
Patrzenie to równie¿ ogl¹danie, ocenianie, przygl¹danie siê gotowym pracom. Radoœæ tworzenia i proces patrzenia u dzieci staje siê ca³oœci¹. Te dwa czynniki wzajemnie siê przenikaj¹ i uzupe³niaj¹.
Tworzyæ mo¿na coœ z niczego, na przyk³ad ma³e przestrzenne formy. Pan Kuleczka,
to kompozycja czêœciowo przestrzenna, wykonana na kartce papieru z u¿yciem gazety.
Gazety poddanej wszelakiemu badaniu przez doœwiadczenie, w¹chanie, gniecenie, rozdzieranie, szeleszczenie z nas³uchiwaniem. Rezultatem jest ma³a, wykonana z gazety,
kuleczka naklejona na kartkê. Ale radoœæ tworzenia, zyskuje na wartoœci z chwil¹ nadania imienia obiektowi. Tak wiêc to Pan Kuleczka, bohater dzieciêcych ksi¹¿ek. Ma³a
forma, niewielki stworzony przez wyobraŸniê œwiat.

Ryc. 1. Pan Kuleczka

Ryc. 2. Przestrzenna sieæ

Budowanie przestrzeni, jej trójwymiarowoœæ, staje siê ³atwa do zilustrowania w zabawie z dzieæmi. Przestrzeñ mo¿na zbudowaæ z rozci¹gniêtej miêdzy nimi w³óczki,
która ³¹czy, a jednoczeœnie oddziela dzieci. Tworzenie ma³ych przestrzeni, jakby
oczek sieci jest unaocznieniem trójwymiarowoœci, ale tak¿e pobudzeniem wyobraŸni,
która odczytuje przestrzennoœæ prawie nieistniej¹c¹.
Niezwykle cennym doœwiadczeniem w pracy z dzieæmi staj¹ siê zajêcia plenerowe.
To w³aœnie p³aszczyzna trawy, taras, œcie¿ka, mo¿e pobudzaæ wyobraŸniê dziecka,
stwarzaj¹c nowe mo¿liwoœci obserwacji œwiata. Mo¿na nawet mówiæ o tworzeniu
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œwiata, o stwarzaniu nowych jego cech, wzbogacaniu o nowe wartoœci, czy pozostawianiu w nim swojego œladu.

Stwarzaæ œwiaty
Delikatna linia ci¹g³a, o ró¿norodnej formie, rysowana kred¹ na tarasie, ilustruje
prost¹ zale¿noœæ – cz³owieka do przestrzeni. Szary, obojêtny w kolorystyce taras, staje
siê przestrzeni¹ w³asn¹, z d³ug¹ drog¹ narysowan¹ mozolnie na kolanach przez dziecko.
Jednak nawet tak d³uga linia, trudna i mêcz¹ca do wykonania, nie koñczy siê nagle
z koñcem tarasu. Intuicyjnie przestrzeñ te¿ nie koñczy siê w œwiadomoœci dziecka.
Ona rozpoœciera siê dalej, a ma³y rysownik sprowadza swoj¹ liniê po schodach a¿ do
granicy trawy. Tam linia zatrzymuje siê w zgodzie z natur¹. Dziecko w zachwycie,
z poziomu trawy mo¿e zobaczyæ ca³¹ swoj¹ liniê, d³ugoœci kilkunastu metrów, która
oswoi³a przestrzeñ, by tak piêknie wnikn¹æ w trawê. To doœwiadczenie pokazuje si³ê
spontanicznego dzia³ania, moc tworzenia.
W tworzeniu zadañ przestrzennych konieczny jest czynnik czasu. Tak jak w doœwiadczeniu ruchu w przestrzeni, czas wydaje siê wspó³twórc¹ nowych prze¿yæ. Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, które stoi u podstaw sztuki nowoczesnej. Czasoprzestrzeñ jest wartoœci¹, która daje nowe mo¿liwoœci kreowania, odchodzi od sztampy, momentami skupiaj¹c siê jedynie, na doznaniach w czasie i przestrzeni. Zadania
plenerowe na temat czasoprzestrzestrzeni mog¹ byæ bardzo proste. Wystarczy trochê
pasków krepiny, umiejêtnoœæ przyczepiania ich wzd³u¿, np. pnia drzewa i czas na
obserwowanie, czas potrzebny do patrzenia i prze¿ycia emocji. Czas, w którym mo¿na
doznaæ zachwytu, oczarowania. Czasoprzestrzeñ mo¿e byæ weso³a, dynamiczna, niezwykle barwna, mo¿e tworzyæ nowe odmienne œwiaty.
Doœwiadczenie pracy z dzieæmi jest niezwykle ciekawe. Mo¿na zatrzymaæ siê na
chwilê razem z nimi i spojrzeæ bardzo uwa¿nie. Mo¿na ogl¹daæ po raz pierwszy. Mo¿na zachwyciæ siê widokiem, cieszyæ siê sam¹ umiejêtnoœci¹ widzenia. Mo¿na ulegaæ
urokowi chwili, poddaæ siê nastrojowi, mo¿na patrzeæ jasno i radoœnie, W sztuce jest
takie powiedzenie: by zostaæ prawdziwym artyst¹, trzeba patrzeæ oczami dziecka.
Profesor Wejchert w ksi¹¿ce „Przestrzeñ wokó³ nas” poœwiêci³ jeden rozdzia³
przestrzeni dzieciêcej. Rozdzia³ rozpoczyna zdjêcie dzieci id¹cych ze szko³y przez placyk nowego miasta Tychy. Ilustracjê opatrzono podpisem, a w zasadzie pytaniem:
„Jakie wspomnienia o przestrzeni dzieciñstwa zachowaj¹ te dzieci?” To w³aœnie
wspomnienia, zapamiêtane obrazy dzieciñstwa i lat szkolnych, bêd¹ intrygowa³y profesora w jego rozwa¿aniach na temat przestrzeni. Profesor pisze „Mo¿na s¹dziæ, ¿e
jedn¹ z dróg do oceny, jak cz³owiek odbiera przestrzeñ, w której toczy³o siê ¿ycie, jest
poznanie wspomnieñ, dotarcie do obrazów zarejestrowanych w jego pamiêci i wywnioskowanie dlaczego wiele z nich zatar³o siê, zatraci³o swoje kontury, a one zosta³y
zatrzymane jako ostre, wyraŸne, podbudowane ró¿nymi g³osami, zapachami, pe³ne
detali i pozornie niewa¿nych drobiazgów”.
Badanie przestrzeni dzieciñstwa mog³o odbywaæ siê na obrazach rysunków studenckich wykonywanych w ramach przedmiotu elementy kompozycji urbanistycznej.
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Na klauzurach studenci rysowali przestrzeñ dzieciñstwa, a analiza rysunków pokazywa³a ró¿norodne i szerokie rozumienie tematu. Rysunki mo¿na poddaæ porz¹dkowaniu w pewne kategorie.
– Przestrzeñ o niskim horyzoncie wzroku. Œwiat widziany od do³u, czêœciowo niedostêpny, niezwykle du¿y, odleg³y i dziwacznie zdeformowany. Obcy œwiat doros³ych.
– Przestrzeñ emocjonalna, ciemna, straszna przestrzeñ za oknem, pod sto³em, pe³na
strachu, samotnoœci, czêsto oczekiwana.
Mo¿e to byæ przestrzeñ wewnêtrzna domu czy mieszkania, ale ciemna bez œwiat³a,
budz¹ca lêk.
– Przestrzeñ daleka, nieprzyjemna, zbyt du¿a by mog³a byæ zrozumiana, przestrzeñ
miasta, ha³asu, sklepów. Zaskakuj¹ca ruchem, ha³asem, iloœci¹ ludzi. Budz¹ca lêki
i chêæ powrotu do domu.
– Przestrzeñ w³asna, ma³a, oswojona. Ograniczona przegrodami o ma³ej skali, przestrzeñ zabaw, w³asnego œwiata wyobraŸni.
– Przestrzeñ zabaw z rówieœnikami. Czêsto spontaniczna zrobiona z niczego. Ze starych desek, opon samochodowych, na placu budowy, przy ogromnych ka³u¿ach.
Przestrzeñ wolnoœci dzieciñstwa.
– Przestrzeñ szkolna, wewnêtrzna, uporz¹dkowana, wype³niona nakazami i zakazami oraz ta zewnêtrzna, z przerwami, bieganiem, lekcjami na dworze. Motyw podwórka, kumpli, zapamiêtanych detali, ale przede wszystkim relacji rówieœniczych.
„W pracach studenckich motyw podwórza zapamiêtanego na zawsze, powraca czêsto i to ze szczegó³ami bardzo dok³adnie odtwarzanymi, a wiêc takimi, które odegra³y
wa¿n¹ rolê”.
A dalej profesor Wejchert pisze: „W wielu rysunkach widaæ wyraŸnie, ¿e we
wspomnieniu jako przestrzeñ okreœla siê pustkê miêdzy ograniczeniami… Przestrzeñ
zawart¹ miêdzy murami otaczaj¹cymi podwórze dooko³a”. Studenci narysowali
ogromn¹ iloœæ rysunków, które zbierane przez parê lat sta³y siê materia³em analizy do
ksi¹¿ki. Co ciekawe, wœród tych rysunków nie ma ani jednego, który pokazywa³by
plac zabaw, wybetonowany, wyposa¿ony w typowe urz¹dzenia. Zapamiêtane zosta³y
przestrzenie miêdzy blokami, nieuporz¹dkowane, daj¹ce wiele miejsc do niezwyk³ych zabaw. I dalej o zapamiêtanej przestrzeni autor pisze: „W zapamiêtywaniu przestrzeni przez dzieci, olbrzymi¹, a sadzê, ¿e niedocenian¹ rolê gra jej prze¿ywanie pod
opiek¹ rodziców, czy w przypadku ch³opców – pod opiek¹ ojców, jeœli pomog¹ oni odkryæ coœ dot¹d nieznanego, coœ na granicy œwiata nale¿¹cego lub przeznaczonego dla
doros³ych”.
A wiêc œwiat, przestrzeñ dziecka widziana jego oczyma, ale pod opiek¹, w poczuciu
bliskoœci fizycznej i psychicznej. Œwiat zobaczony, oswojony, jednoczeœnie wspólny
– mój i mamy, niezwyk³y, straszny ale znany, mój i taty. Wspólne widzenie, rozpoznawanie, wspó³tworzenie w obrazach pamiêci, pozwala potem z pomoc¹ opowieœci
doros³ych na odtwarzanie i wspominanie.
Podsumowuj¹c sztukê patrzenia jako sztukê widzenia ze zrozumieniem w kategorii dziecko, mo¿na zapisaæ takie wnioski:
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Doœwiadczenie przestrzeni powinno byæ polisensoryczne.
Patrzenie wymaga zatrzymania.
Czas w doœwiadczeniach przestrzennych biegnie swoim tempem.
Obecnoœæ doros³ych daje poczucie bezpieczeñstwa, tworz¹c relacje wspó³prze¿ywania.
Tworzenie œwiatów wyobraŸni jest mo¿liwe przy zastosowaniu zasady, tworzyæ
coœ z niczego.
Najwa¿niejsza jest radoœæ tworzenia.
Spontanicznoœæ i rozmach, daj¹ poczucie wolnoœci, bez konsekwencji ubrudzenia
czy nawet zniszczenia ubrañ. Dzieci s¹ albo czyste, albo szczêœliwe.
Byæ z dzieckiem to bawiæ siê z nim jak dziecko.

Edukacja szkolna
Nastêpny etap edukacji to szko³a, przestrzeñ lepiej rozumiana, trójwymiarowa,
o z³o¿onych relacjach przedmiotów, œwiat³a itd. W dzisiejszych czasach to równie¿
przestrzeñ wirtualna, która bêdzie towarzyszyæ dzieciom, a póŸniej doros³ym przez
ca³e ¿ycie. Mo¿e nawet zaw³adn¹æ nimi bez reszty, tworz¹c obrazy nieistniej¹ce, relacje, które s¹ fikcyjne, kreuj¹c samoœwiadomoœæ, a nawet samorealizacjê. Przestrzeñ
wirtualna wydaje siê byæ wielkim zagro¿eniem wspó³czesnoœci. Tym bardziej warto
zwróciæ uwagê na rozwijanie spostrzegawczoœci, na wnikliw¹ obserwacjê, na tworzenie i zapamiêtywanie realnego œwiata. Mo¿e w tym bardzo pomóc pobudzenie sztuki
patrzenia, przez zestaw ró¿norodnych æwiczeñ rysunkowych, dotycz¹cych, np. przemieszczania siê po szkole i zapisywania w formie schematu drogi przejœcia, np. od
wejœcia do sali gimnastycznej. Umiejêtnoœæ opanowania rysunku jako planu, w formie uproszczonej, pozwoli na narysowanie drogi z domu do szko³y. Æwiczenie to
pokazuje stopieñ œwiadomoœci przemieszczania siê poprzez tkankê miejsk¹, czy podmiejsk¹, umiejêtnoœæ obserwowania i zapamiêtywania ciekawych miejsc czy obiektów. Zwrócenie uwagi na detale architektoniczne, mijane uk³ady urbanistyczne, czy
kolorystykê i kolejnoœæ stacji metra. Zadanie jest trudne i ³atwe jednoczeœnie. Wykonane przez uczniów bez przygotowania, pokazuje ró¿n¹ wra¿liwoœæ m³odych odbiorców przestrzeni. Powtórzone po raz drugi uczy, jak i na co patrzeæ, jak zapisaæ
przestrzennoœæ, by rysunek by³ zrozumia³y i komunikatywny.
Profesor Wejchert przeprowadziwszy wiele takich æwiczeñ pisze: „Interesuj¹ce
spostrze¿enia mo¿na znaleŸæ w rysunkach przedstawiaj¹cych drogê z domu do szko³y
i z powrotem. W licznych rysunkach te dwie drogi s¹ wyraŸnie rozdzielone. Do
szko³y jak najproœciej – po szkole spacerem obok atrakcyjnych punktów lub przez
znacznie ciekawsze przestrzenie. Wielu uczniów – stanowi¹ wiêkszoœæ mieszkaj¹cych
w osiedlach – wêdruje do pobliskiej szko³y przez wnêtrza blokowe, na skróty, drog¹
zupe³nie przypadkow¹, nudn¹, pozbawion¹ jakiegokolwiek uroku”.
Uczniowie szko³y, w której prowadzê lekcje sztuki maj¹ trudnoœci w odtwarzaniu
z pamiêci swojej drogi z domu do szko³y. Czêsto odwo¿eni przez rodziców,
poch³oniêci graniem na komórkach lub dosypianiem w wygodnych samochodach,
nie zwracaj¹ uwagi na otaczaj¹cy ich œwiat, wydaj¹ siê byæ niezainteresowani nim.
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Czasem nie potrafi¹ nawet powiedzieæ z jakiej strony Warszawy, z jakiego kierunku
œwiata, zd¹¿aj¹ do szko³y zlokalizowanej na Ursynowie. Najwiêcej zapamiêtuj¹
uczniowie przemieszczaj¹cy siê pieszo.
To w³aœnie oni wyszukuj¹ w pamiêci charakterystyczne detale, takie jak daszek
obroœniêty winoroœl¹, p³ot z mi³ym bia³ym psem w budzie za nim, zapach piekarni
z ciep³ymi bu³kami. Oprócz zapamiêtania elementów przestrzennych, id¹cy pieszo
maj¹ wiêcej czasu, wiêksz¹ ³atwoœæ obserwowania, co mo¿e tworzyæ u nich wiêksz¹
wra¿liwoœæ.
Podsumowuj¹c æwiczenie „Moja droga z domu do szko³y”, warto zwróciæ uwagê
na sam budynek szkolny. Ten zapamiêtany przez studentów to najczêœciej budynek
liceum, o cechach indywidualnych. „Stara buda”, w starym budynku, czêsto obdarzony imieniem s³awnego patrona. Z kolei wykonane z uczniami æwiczenie „portret
mojej szko³y” ma za zadanie skupiæ ich uwagê na detalu architektonicznym charakterystycznym dla budynku. Kszta³t okna, schody wejœciowe, drzwi prowadz¹ce na
boisko, daszek nad wejœciem, tworz¹ portret szko³y. Æwiczenie uczy wnikliwej obserwacji, uœwiadamia kszta³ty, kolory, daje mo¿liwoœæ zobaczenia przestrzeni do tej pory
niezauwa¿alnych.
Podsumowuj¹c przestrzeñ lat szkolnych, w odbiorze studentów i uczniów mo¿na
siê pokusiæ o nastêpuj¹ce wnioski:
– Wa¿nym kryterium powinno staæ siê kszta³towanie dróg dojœcia do szko³y jako
atrakcyjnych, pe³nych ró¿norodnych doznañ.
– Kontakt ze œwiatem doros³ym, z ¿yciem miasta wp³ywa na rozwój wra¿liwoœci
i wyobraŸni.
– Szko³a powinna byæ terenem dostêpnym z wielu kierunków, by nie musia³y powstawaæ przys³owiowe „dziury w p³ocie”.
– Budynek szkolny powinien byæ zapamiêtywalny, o cechach indywidualnych i wyró¿niaj¹cej go kolorystyce.

Metoda pracy
W procesie uczenia, jak patrzeæ ze zrozumieniem wa¿n¹ spraw¹ jest wybór metody,
jak¹ siê pracuje. Najlepsz¹ z nich jest metoda warsztatowa. Ta forma pracy aktywizuj¹cej do dzia³ania, sprawdza siê najlepiej zarówno w pracy z dzieæmi, jak i doros³ymi.
Warsztat polega na postawieniu zadania do realizacji, czêsto w formie has³a, b¹dŸ
pytania, odpowiedniego podzia³u na grupy, zaproponowania materia³ów i form wyrazu artystycznego oraz pozostawieniu czasu do realizacji. Forma ta znakomicie aktywizuje uczestników, tworz¹c miêdzy nimi interakcje, wy³ania liderów i wspó³pracowników. Czêsto daje pole do popisu uczniom czy studentom, dla których inne formy wypowiedzi s¹ trudne. Po wykonanej pracy grupy powinny dokonaæ prezentacji,
z opisem koncepcji i formy realizacji. Warsztat koñczy wspólna dyskusja, podsumowuj¹ca osi¹gniête rezultaty. Jednak nie one s¹ w pracy warsztatowej najwa¿niejsze.
Wa¿niejszy jest proces, przez jaki przechodz¹ uczestnicy, radoœæ tworzenia, umiejêtnoœæ dogadania siê i wspó³pracy z cz³onkami grupy.
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Warsztat jest to wiêc dialog z przestrzeni¹, ludŸmi, zadaniami i form¹ przekazania.
Zajêcia prowadzone metod¹ warsztatow¹:
– ucz¹ patrzenia na: siebie, na wspó³uczestnika zajêæ oraz na rolê jak¹ siê wybiera;
– ucz¹ akceptowania drugiego cz³owieka, tak by móc z nim wspó³pracowaæ i wspó³tworzyæ;
– ucz¹ sztuki tworzenia, przy wykorzystaniu wra¿liwoœci, osobowoœci i doœwiadczeñ
w³asnych;
– ucz¹ sztuki podejmowania decyzji i odpowiedzialnoœci za nie;
– ucz¹ sztuki s³uchania innych bez oceniania i porównania;
– ucz¹ prawid³owych relacji przestrzennych w wykonywaniu ró¿nych zadañ na
ograniczonej przestrzeni.

„Widzieæ wiêcej to rozumieæ wiêcej to tworzyæ piêkno”
Park Superkillen w Kopenhadze to odpowiedŸ na ducha czasów, pocz¹tku XXI
wieku, w odkrywaniu potencja³u kulturowej ró¿norodnoœci. W Architekturze, która
prezentuje ten obiekt jako jednego z laureatów nagrody Miesa van der Rohe czytamy
„ten projekt trudno nazwaæ piêknym, nie do koñca jest on równie¿ zrozumia³y… Jego
idea i sposób organizacji s¹ fascynuj¹ce i wyznaczaj¹ absolutnie now¹ drogê”.

Projekt dotyczy jednej z zaniedbanych dzielnic Kopenhagi zamieszkiwanej przez
60 mniejszoœci etnicznych. Jego celem by³o stworzenie wspólnej przestrzeni, która
odpowiada³aby potrzebom mieszkañców. „Superkillen to próba stworzenia wielow¹tkowego znaku, ukazania z³o¿onoœci dziedzictwa, to budowanie unikalnej, no-
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wej przestrzeni absolutnie od pocz¹tku, a jednak w oparciu o zachowan¹ przez
mieszkañców pamiêæ innych odleg³ych przestrzeni” czytamy w Architekturze.
Mamy wiêc do czynienia z now¹ form¹ przestrzeni. Przestrzeni dialogu miêdzy
autorami – architektami, urbanistami, projektantami zieleni, artystami – a ludŸmi,
ich tradycjami, odmiennymi gustami, odmiennym rozumieniem przestrzeni i oczekiwaniami wobec niej.
Park Superkillen to w zasadzie jakby park rozrywki, o silnych kolorach, symbolach, przedmiotach zebranych z ró¿nych stron œwiata; jest to rodzaj realizacji tymczasowej na teraz, na potrzeby chwili.
Patrz¹c na ca³e przedsiêwziêcie, ma siê wra¿enie jakby to by³ warsztat przeprowadzony w skali miasta. Warsztat, aktywizuj¹cy mieszkañców do rozmów, ale tak¿e
dzia³añ, wyboru wa¿nych symboli – przedmiotów przywiezionych z ich odleg³ych
krajów. To sztuka patrzenia, osi¹gniêta przez w³adze projektantów i u¿ytkowników,
wspó³tworz¹cych wspóln¹ przestrzeñ. Rewitalizacja tej przestrzeni odby³a siê na poziomie spo³ecznym, edukacyjnym w oparciu o sztukê patrzenia ze zrozumieniem.
Stanowi znakomity przyk³ad szerokiego patrzenia na cz³owieka, w przestrzeni dla
niego ukszta³towanej.

Summary
Art of looking. The new value of art education and spatial
This article presents a problem of revitalisation of space in a very specific way. The
author of it, teacher and architecture suggests to start from educational level. To
teach how to see, how to observe space around us with understanding. How to create
spatial imagination, spatial observation, spatial sensitivity. That process should be
stared from the childhood, from education on the very first level, even in kinder
garden. Should be pursued during school until highest education. Another very
important problem is how to teach children, teenager and matures. The answer could
be activating workshop process. The end of article the author presents a very
interesting example of such creativity at the town background. Is the example of
Superkillen park in Copenhagen.
Keywords: seeing with understanding, spatial education, multi-level, activation,
dialogical city.
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Przestrzeñ jako stymulator rozwoju dzieci
starszych – studium potrzeb i ograniczeñ
Problem kszta³towania przestrzeni z myœl¹ o m³odych odbiorcach nie nale¿y do
nowych kwestii podejmowanych we wspó³czesnych badaniach. Niemniej analiza œrodowiska zbudowanego, jego cech fizycznych i niefizycznych, nigdy nie bêdzie procesem skoñczonym. Jest to zjawisko ci¹g³e, wymagaj¹ce ci¹g³ych badañ stanu
istniej¹cego i tendencji rozwojowych, analizy potrzeb doraŸnych, ale i przysz³ych.
Tak okreœlony problem badawczy nie ma skoñczonej formu³y, ca³y czas siê rozszerza,
podlega ci¹g³ym przedefiniowaniom1.
Autorka badaniami objê³a przestrzeñ w odbiorze dzieci starszych, poniewa¿ w jej
ocenie ich potrzeby i oczekiwania w procesie kszta³towania przestrzeni s¹ marginalizowane. Konsultacje spo³eczne rzadko obejmuj¹ tê grupê wiekow¹, a ich postulaty
nie s¹ poddane analizie na równi z innymi. Celem opracowania jest próba zdefiniowania problemu postrzegania przez dzieci starsze przestrzeni codziennej jako atrakcyjnej, zachêcaj¹cej do czynnego uczestnictwa. Dla potrzeb niniejszej publikacji przez
zawarte w tytule okreœlenie „dzieci starsze” nale¿y rozumieæ grupê wiekow¹ 10–14
lat2, zgodnie z aktualnym podzia³em edukacyjnym uczêszczaj¹c¹ do klas 4–6 szko³y
podstawowej oraz rozpoczynaj¹c¹ naukê gimnazjaln¹.
Zastosowano metody badañ niezbêdne do zdefiniowania problemu naukowego,
jako wyjœciowego dla dalszych opracowañ, a w efekcie wskazania wytycznych wdro¿eniowych:
– metoda analizy krytycznej,
– metoda obserwacji bez interwencji,
– metoda wywiadu swobodnego,
– metoda intuicyjna oparta na osobistych doœwiadczeniach autorki.
Metoda intuicyjna by³a podstaw¹ do podjêcia badañ naukowych nad problemem.
Podstaw¹ wniosków by³y badania empiryczne, ze szczególnym uwzglêdnieniem materia³u badawczego pozyskanego metod¹ wywiadu swobodnego. Ekspertami/informatorami byli m³odzi ludzie, zró¿nicowani p³ciowo, w wieku 10–15 lat, czyli bêd¹cy
w badanym okresie ¿ycia lub we wczesnej fazie kolejnego. Wy³¹czone z badania zo1

Starzyk A., Przyjazna przestrzeñ publiczna – studium cech fizycznych i niefizycznych. Problem uczestnictwa osób ma³oletnich, [w:] Zarz¹dzanie i Edukacja nr 90. Wydawnictwo Szko³y Wy¿szej im. Bogdana Jañskiego, Warszawa 2013, s. 159–172.
2
Bior¹c pod uwagê akceleracjê rozwoju autorka przyjê³a podzia³: dzieci najm³odsze – 0–3 lat, dzieci
m³odsze – 3–6 lat, dzieci œrednie – 6–10 lat, dzieci starsze – 10–14 lat.
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sta³y osoby doros³e oraz m³odzie¿ po 15. roku ¿ycia, uznaj¹c ¿e ich odpowiedzi z dystansu czasowego mog¹ byæ nieobiektywne, analizowane poprzez póŸniejsze
doœwiadczenia ¿yciowe. Autorka nie przygotowa³a skategoryzowanych pytañ.
Pos³ugiwa³a siê wczeœniej przygotowanymi dyspozycjami do wywiadu w postaci luŸno sformu³owanych problemów. Badanie aran¿owane by³o w kierunku naturalnej/swobodnej rozmowy, elastycznie rozszerzaj¹c problem w zale¿noœci od odpowiedzi. Tak za³o¿ona i wdro¿ona w trakcie badañ relacja pomiêdzy autork¹/badaczk¹
a dzieckiem/informatorem wp³ynê³a pozytywnie na ich efektywnoœæ.
Ka¿dy doros³y cz³owiek doœwiadczy³ bycia dzieckiem. Bycia dzieckiem nie tylko
okreœlanego wiekiem, ale równie¿ kulturowo. Zatem z jednej strony bycie dzieckiem
jest doœwiadczeniem indywidualnym, a z drugiej jako czêœci okreœlonej wspólnoty
kulturowej.
Ka¿da z faz ¿ycia tworzy odrêbn¹ rzeczywistoœæ nios¹c¹ specyficzne zadania rozwojowe, charakterystyczne doœwiadczenia, korzyœci, ale i problemy. We wczeœniejszych epokach w wiêkszoœci kultur kolejne etapy by³y wyodrêbnione poprzez
ceremonia³y przechodzenia z jednego okresu cyklu ¿yciowego do nastêpnego3.
Wspó³czeœnie w wiêkszoœci przypadków granice te s¹ p³ynne, obok czynników kulturowych uzale¿nione od œrodowiskowych, genetycznych, p³ciowych czy klimatycznych.
Dla celów niniejszej publikacji traktuj¹c problem psychospo³eczny powierzchownie, nie zag³êbiaj¹c siê w obszerne badania przedmiotu, mo¿na scharakteryzowaæ ten
etap ¿ycia potrzeb¹ akceptacji w grupie rówieœniczej, ciekawoœci¹ dot¹d pozostaj¹cego
poza zasiêgiem œwiata, du¿¹ potrzeb¹ niezale¿noœci czy odczuciem „doros³oœci”.
Wi¹¿e siê z tym równie¿ zmiana s³ownictwa, dziecko starsze nie idzie „bawiæ siê” ale
„spotkaæ z kolegami/kole¿ankami”. S³owo „zabawa” w odczuciu tej grupy wiekowej,
jak wynika z obserwacji autorki, ma wydŸwiêk pejoratywny. Dlatego ju¿ na etapie
rozmowy/rozwa¿añ przyjmuj¹c niew³aœciwe nazewnictwo mo¿na wykluczyæ z dialogu, nie maj¹c tego œwiadomoœci, dzieci starsze.
W opracowaniu wyodrêbniono dwie podstawowe czêœci: studium problemu oraz
studium przypadku.

Studium problemu
Z wielu badañ oraz praktyk architektoniczno-urbanistycznych wynika, ¿e przestrzeñ maj¹ca byæ postrzegana jako przyjazna, winna byæ przystosowana dla u¿ytkowników o ró¿nych potrzebach, ró¿nych ograniczeniach i mo¿liwoœciach fizycznych
i psychicznych, oraz zró¿nicowanych wiekowo. Jest to problem otwarty, uczestnicy
tych¿e przestrzeni maj¹ ró¿ne, czêsto przeciwstawne oczekiwania4. St¹d potrzeba
w³¹czania ró¿nych grup spo³ecznych, równie¿ zró¿nicowanych wiekowo, w proces
tworzenia œrodowiska zbudowanego. W wielu krajach od lat dzieci s¹ aktywnymi
3
4

Alexander Ch., Jêzyk wzorców. GWP, Gdañsk 2008, s. 143–144.
Starzyk A., Przyjazna przestrzeñ publiczna …, op. cit.
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uczestnikami planowania przestrzennego. Wed³ug Marka Francis oraz Raya Lorenzo
mo¿na wyodrêbniæ siedem sfer/domen uczestnictwa:
1. Sfera romantyczna, najpopularniejsza w drugiej po³owie lat 60. oraz na pocz¹tku
lat 70. – dzieci w roli projektantów bez udzia³u doros³ych (Propagatorzy: Mayer
Spivak, Nanine Clay, Simon Nicholson, Ray Lorenzo, Elise Boulding. Organizacje: World’s Future Society, WWF, Childhood City Network).
2. Sfera poparcia, rozwija³a siê równolegle do sfery romantycznej – projektowanie
z myœl¹ o dzieciach, ale bez ich uczestnictwa (Propagatorzy: Paul Hogan, Karl
Linn, Randy Hester).
3. Sfera potrzeb, datowana na koniec lat 70. i lata 80. – interdyscyplinarne pog³êbione badania w kierunku przestrzeni przyjaznych dzieciom, bez ich uczestnictwa
(Propagatorzy: Kevin Lynch, Roger Hart, Clare Cooper Marcus, Florence Ladd,
Robin Moore, Louise Chawla).
4. Sfera poznawania, rozwinê³a siê w latach 90. – nauczanie dzieci architektury, ale
bez w³¹czania w projektowanie (Propagatorzy: Doreen Nelson, Elaine Adams,
Sharon Stine, Wendy Titman, Susan Goltsman).
5. Sfera praw, Konwencja o Prawach Dzieci 1989 ONZ – koncentracja na prawach
dzieci (Propagatorzy: Bartlett, Robin Moore. Organizacje: UNICEF, IPA, Childwatch International, Save the Children).
6. Sfera instytucjonalna, funkcjonuj¹ca wspó³czeœnie – udzia³ dzieci w procesie projektowym na równi z doros³ym uczestnikiem, w ustalonych ramach (Organizacje:
UNICEF, Childwatch International, inne organizacje obrony praw dziecka).
7. Sfera proaktywna, funkcjonuj¹ca wspó³czeœnie – dzieci s¹ czynnymi uczestnikami, ale pod kierunkiem architektów i urbanistów (Propagatorzy: Randy Hester,
Mark Francis, Ray Lorenzo, Jeff Bishop)5.
Za³o¿enia dwóch ostatnich, wspó³czeœnie najpopularniejszych, s¹ szczytne, niestety w praktyce okazuje siê, ¿e ich realizacja wci¹¿ nie jest zgodna z zamierzeniami.
W przypadku domeny instytucjonalnej rezultaty s¹ niesatysfakcjonuj¹ce, czêsto przeciwne do oczekiwañ dzieci. Domena proaktywna jest najbardziej popularn¹ form¹
uczestnictwa dzieci w procesie projektowym, mankamentem s¹ niewystarczaj¹ce
umiejêtnoœci i kompetencje architektów i urbanistów w obszarze dialogu z t¹ grup¹
wiekow¹. Z rozwa¿añ wynika, ¿e w pierwszej kolejnoœci nale¿y edukowaæ projektantów w kierunku pracy z dzieæmi, zarówno m³odszymi, jak i starszymi. W Polsce, ale
te¿ w innych krajach, warsztaty/szkolenia dla tej grupy zawodowej s¹ realizowane
w znikomej iloœci, obserwuje siê wci¹¿ ma³o dobrych praktyk, czêœciej s¹ to dzia³ania
intuicyjne. Dobre przygotowanie, nie tylko zwi¹zane z wiedz¹ i kompetencjami zawodowymi, ale równie¿ na przyk³ad psychologiczne, pedagogiczne, ma niew¹tpliwie
wp³yw na efektywnoœæ dzia³añ planistycznych z czynnym udzia³em dzieci.
Szczególnie istotne jest „s³uchanie ze zrozumieniem”, z czym w praktyce zawodowej
decydenci maj¹ najwiêkszy problem (wiêcej w dalszej czêœci opracowania: Studium
przypadku).
5

Francis M., Lorenzo R., Seven realms of children’s participation, Journal of Environmental Psychology
(2002) 22, 157–169.
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Ryc. 1. Projekt zagospodarowania osiedla Sady ¯oliborskie (autorka: Halina Skibniewska)
!ród³o: Skibniewska H., Bo¿ekowska D., Goryñski A., Tereny otwarte w miejskim œrodowisku mieszkalnym,
Warszawa 1979.

W Polsce w latach 70. równie¿ rozpoczêto badania z udzia³em dzieci, w tym dzieci
starszych. Badania dotyczy³y osiedlowych przestrzeni rekreacji/placów zabaw, i by³y
ukierunkowane na poznanie pogl¹dów dzieci, bez w³¹czania w proces projektowy
oraz na obserwacjê ró¿nych grup wiekowych w trakcie zabaw (wg podzia³u Marka
Francis oraz Raya Lorenzo – strefa poparcie, strefa potrzeb). Interdyscyplinarne wyniki polskich badañ sprzed 40. lat s¹ zbli¿one do dzisiejszych. Brak jest interesuj¹cych przestrzeni rekreacyjnych dla dzieci starszych, w wyniku czego obserwuje
siê zdecydowanie mniejsze uczestnictwo tej grupy wiekowej w przestrzeniach pó³prywatnych, pó³publicznych, publicznych. Pozosta³e przebywaj¹ najchêtniej w przestrzeniach mniej bezpiecznych, niezorganizowanych, poza kontrol¹ doros³ych,
takich jak trzepaki, œmietniki, parkingi6, 7. Z doœwiadczeñ autorki wynika, ¿e je¿eli
w pobli¿u by³a budowa, czy inne niekontrolowane z elementami ryzyka miejsce,
wówczas „zabawa” przenosi³a siê w tak¹ przestrzeñ. Najczêœciej przebywanie dzieci
starszych w niebezpiecznych/niekontrolowanych przestrzeniach pozostawa³o poza
œwiadomoœci¹ opiekunów, mylnie przekonanych o przebywaniu podopiecznych
w deklarowanym bezpiecznym œrodowisku. Zatem mówienie, ¿e czasy wspó³czesne
to wyzwania stawiane przed pokoleniem dzieci starszych (ale i opiekunów czy projektantów), które za naszej m³odoœci nie mia³y miejsca, jest prawd¹, ale nie now¹. Z analiz
szeroko rozumianej literatury czy przekazów ustnych wynika, ¿e tak myœla³y/mówi³y
6

Skibniewska H., Bo¿ekowska D., Goryñski A., Tereny otwarte w miejskim œrodowisku mieszkalnym.
Arkady, Warszawa 1979.
7
Pawlikowska-Piechotka A., Europejskie tradycje rekreacji w mieœcie. Wydawnictwo AWF, Warszawa
2012, s. 61.
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wszystkie wczeœniejsze pokolenia, maj¹c tylko na myœli inne „zagro¿enia”. Dlatego
nie jest problemem zmiennoœæ rzeczywistoœci, ale nad¹¿anie za ni¹.
Wyniki badañ przestrzeni zabaw w latach 1971–1973 prof. Halina Skibniewska
wdro¿y³a w projekcie wielokrotnie komplementowanego i nagradzanego projektu
osiedla Sady ¯oliborskie, realizowanego w latach 1961–1973 (ryc. 1). Przestrzeñ rekreacyjna, zaprojektowana na terenie niezniwelowanym, z du¿ym udzia³em zieleni
zastanej i projektowanej, zosta³a podzielona na nieformalne strefy dla osób zró¿nicowanych wiekowo. Dla dzieci starszych w przestrzeni wewn¹trzosiedlowej zaplanowano wzorcowy rozleg³y park przygodowy, wtopiony w zieleñ zlikwidowanych
ogródków dzia³kowych8. Niestety ze wzglêdów finansowych nigdy nie zosta³ zrealizowany wed³ug projektu. Ogród dla dzieci starszych mia³ byæ czêœci¹ wiêkszej ca³oœci
kompozycji wewn¹trzosiedlowej dla zró¿nicowanych wiekiem dzieci, przestrzeni
odizolowanych zabudow¹ od ruchliwych ulic, bezpiecznych, z korzystnym mikroklimatem i wzorcowo powi¹zanych ze sob¹ oraz budynkami wychowawczo-oœwiatowymi. Tak wielop³aszczyznowo przeanalizowana, zaprojektowana i w du¿ej czêœci
zrealizowana przestrzeñ dziecka by³a w latach 70. w Polsce nowoœci¹9, 10.
Niemniej same parki przygodowe w Polsce mia³y ju¿ wówczas ponad 80-letni¹ tradycjê. Twórc¹ pierwszego by³ dr Henryk Jordan11. Poza w³asn¹ specjalnoœci¹ lekarsk¹
zajmowa³ siê zagadnieniami higieny spo³ecznej oraz zdrowotnymi warunkami wychowania m³odzie¿y12. Prywatnym kosztem zrealizowa³ w Krakowie na B³oniach
w 1889 roku Park Miejski dra Henryka Jordana, adresowany w pierwotnych za³o¿eniach do dzieci starszych i m³odzie¿y, w póŸniejszym okresie poszerzony o przestrzenie dla dzieci m³odszych. Bardzo bogaty program zarówno letni, jak i zimowy,
o za³o¿eniach wspó³czeœnie rzadko realizowanych nie tylko w Polsce, ale i na œwiecie,
przyci¹ga³ m³odzie¿ i dzieci zró¿nicowane wiekowo od powstania do II Wojny Œwiatowej (w okresie II RP w dni powszednie przychodzi³o ok. 500 dzieci, w dni œwi¹teczne ok. 1200)13. W Parku wydzielono miêdzy innymi przestrzeñ na prekursorski
wówczas przygodowy plac zabaw (robinsonada), o programie zbli¿onym do wspó³czeœnie proponowanych na œwiecie, jednak ciê¿ko znaleŸæ w badaniach, równie¿ polskich,
odniesienia do Ÿróde³ jordanowskich14.
8

Park przygodowy w za³o¿eniach nawi¹zywa³ do Ogrodów Jordanowskich w pierwotnej bogatej formie
– wiêcej w dalszej czêœci opracowania.
9
Skibniewska H., Bo¿ekowska D., Goryñski A., Tereny otwarte … op. cit.
10
W Polsce za prekursorów projektowania terenów rekreacyjnych dla dzieci w osiedlach mieszkaniowych uwa¿a siê Helenê i Szymona Syrkusów (Osiedle Warszawskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej na Rakowcu, 1931) oraz Barbarê i Stanis³awa Brukalskich (Osiedla Warszawskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej na ¯oliborzu, lata 30.).
11
Henryk Jordan (1842–1907), lekarz-ginekolog, profesor UJ, pedagog, pionier wychowania fizycznego. Jako pierwszy na ziemiach polskich i jeden z pierwszych w Europie i w œwiecie, wyprowadzi³ zajêcia wychowania fizycznego z zamkniêtych sal gimnastycznych na œwie¿e powietrze. (Polski S³ownik Biograficzny
1964–1965).
12
Polski S³ownik Biograficzny, t. XI, [opracowanie has³a] Ciechanowski S., PAN, Kraków 1964–1965,
s. 273–276.
13
Pawlikowska-Piechotka A., Europejskie tradycje … op. cit., s. 31.
14
Problem przywodzi na myœl autorce stare polskie przys³owie: Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami
nie wiecie, co posiadacie – Stanis³aw Jachowicz 1796–1857, polski bajkopisarz i pedagog.
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Dr Jordan osobiœcie nadzorowa³ zajêcia w parku, wyg³asza³ pogadanki z historii
Polski pod pomnikami wybitnych postaci15, wprowadzi³ wspólny œpiew pieœni patriotycznych w przerwach miêdzy grami i zabawami, przypisuj¹c im du¿e znaczenie wychowawcze.
Wielkim zwolennikiem i mecenasem idei ogrodów jordanowskich by³ Marsza³ek
Józef Pi³sudski, który zwraca³ szczególn¹ uwagê, aby w planach odbudowy zniszczonych miast i osiedli, przestrzenie adresowane dzieciom by³y ³atwo i bezpiecznie dostêpne. W tym celu w 1927 roku powo³a³ w Pañstwowym Urzêdzie Wychowania
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego specjaln¹ komórkê wspó³pracuj¹c¹ z Centralnym Towarzystwem Ogrodów Jordanowskich. W latach 1927–1937 powsta³o
w Polsce ok. 160 Ogrodów Jordanowskich, w samej Warszawie osiem, przy osobistym
zaanga¿owaniu Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, ale równie¿ Prezydenta Komisarycznego Warszawy Stefana Starzyñskiego, Prezydentowej Moœcickiej oraz Marsza³kowej
Pi³sudskiej16. Badaniem, projektowaniem i realizowaniem Ogrodów Jordanowskich,
zró¿nicowanych programowo w zale¿noœci od potrzeb i mo¿liwoœci finansowych, zajmowa³ siê w II RP architekt Kazimierz Wêdrowski. Projekty obok wielofunkcyjnego
programu zewnêtrznego obejmowa³y budynki œwietlic o nowatorskim w tamtym
okresie programie17. Po II Wojnie Œwiatowej zmienione zosta³y fundamentalne zasady funkcjonowania Ogrodów Jordanowskich, zrezygnowano ze œwietlic oraz pracowników/wychowawców co w II RP by³o standardem, ograniczono funkcje wychowawcze na rzecz zabawowych. Niemniej sama ich liczba, z ograniczonym, a czasami wrêcz
minimalnym programem, ros³a. W latach 1964–1972 by³o ich w Polsce oko³o 2000,
by w kolejnych latach gwa³townie spaœæ, tylko do 20 w 1997 roku, a i te w znikomym
stopniu nawi¹zuj¹ do pierwowzoru dra Henryka Jordana18. Ponadto we wspó³czeœnie
funkcjonuj¹cych nie ma programu dla dzieci starszych i m³odzie¿y, co by³o zasadniczym za³o¿eniem dra Jordana. Jest to bardzo czêste podejœcie do organizowania
terenów rekreacyjnych dla dzieci, wyposa¿ane s¹ w urz¹dzenia dla m³odszych i ewentualnie œrednich dzieci, ale na tym najczêœciej koñczy siê myœlenie o ma³oletnich.
Postrzeganie przestrzeni zmienia siê z wiekiem – dla dzieci m³odszych najistotniejsza jest przestrzeñ najbli¿sza – bezpieczna, przewidywalna, znana. Cz³owiek w póŸniejszych okresach ¿ycia charakteryzuje siê widzeniem spostrze¿eniowym, analizuje
obraz przez doœwiadczenia ¿yciowe, natomiast dziecko odbiera przestrzeñ tak¹ jak¹
jest – wprost, prostolinijnie. Zauwa¿a wiêcej szczegó³ów nie interpretuj¹c ich poprzez
wiedzê19. Plac zabaw dla dzieci m³odszych musi byæ prawid³owo zaprojektowany, tak
aby zachêca³ a nie zniechêca³ do zabawy. W programie powinien byæ podzia³ na strefy
funkcjonalne uzale¿nione od mo¿liwoœci fizycznych i emocjonalnych, zaproponowane ró¿norodne pobudzaj¹ce rozwój urz¹dzenia, bardzo istotna jest bezpieczna na15

Alfred Daun (1854–1922) by³ autorem 44 pomników wybitnych Polaków ustawionych w Parku dra
Jordana.
16
Pawlikowska-Piechotka A., Europejskie tradycje … op. cit.
17
Wêdrowski K., Ogrody Jordanowskie i ich typy zastêpcze w planszach miast i wsi. Wydawnictwa Centralnego Towarzystwa Ogrodów Jordanowskich, Warszawa 1938.
18
Pawlikowska-Piechotka A., Europejskie tradycje … op. cit., s. 39.
19
Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej. Arkady, Warszawa 1984/2008.
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wierzchnia amortyzuj¹ca upadki. Nale¿y zwróciæ uwagê na odpowiednie nas³onecznienie, ale i zacienienie, czy os³oniêcie od wiatru. W prezentowanym projekcie przestrzeni zabaw dla m³odszych dzieci (ryc. 2) autorka uwzglêdni³a powy¿sze, stosuj¹c
kolory naturalne, spokojne, bêd¹ce neutralnym t³em dla ubranek dzieciêcych, przyniesionych zabawek, dzia³añ zabawowo-artystycznych czy zmieniaj¹cego siê w zale¿noœci od pory roku, pory dnia czy pogody otoczenia.

Ryc. 2. Bezpieczne place zabaw i tereny rekreacji ruchowej dla dzieci m³odszych
(autorka projektu: Agnieszka Starzyk)

Natomiast z wiekiem przestrzeñ
podlega procesowi rozszerzania, dzieci
œrednie potrzebuj¹ przestrzeni do samodzielnego ale jeszcze kontrolowanego
dzia³ania, natomiast dzieci starsze do
samodzielnego i z coraz mniejsz¹ kontrol¹ dzia³ania. Zmieniaj¹ siê oczekiwania wobec przestrzeni, intensywnie
rozwija siê widzenie spostrze¿eniowe,
rzeczywistoœæ coraz szerzej interpretowana jest poprzez zdobywan¹ wiedzê.
Autorka za bardzo istotne uwa¿a inicjatywy lokalne adresowane do dzieci
starszych jak, np. skateparki, parkoury,
parki linowe czy czêœciej spotykane boiRyc. 3. Aktywnoœæ 11-latki w Parku Linowym
ska do pi³ki no¿nej, siatkówki czy kow Powsinie k. Warszawy. W chwili osi¹gniêcia
szykówki (ryc. 3). S¹ one tematycznie
wiekowej dostêpnoœci trasy, po udanym
zdefiniowane mo¿e dlatego w d³u¿szym przyjœciu/pokonaniu trudnoœci, atrakcyjnoœæ miejsca
okresie czasu jednak nie przyci¹gaj¹
zdecydowanie zmala³a (foto: autorka, 2009)
szerokiej grupy dzieci starszych.
Innymi inicjatywami s¹ ogrody/parki doœwiadczeñ, przygodowe place zabaw, ale
te¿ nie bêd¹ przyci¹gaæ w sposób sta³y, raczej maj¹ charakter ciekawych, ale doraŸnych prze¿yæ – poznane przestaj¹ byæ atrakcyjne. Ponadto jest to przestrzeñ kontrolo-
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wana, a wiêc z za³o¿enia mniej atrakcyjna. Nie budzi w¹tpliwoœci, ¿e s¹ to inicjatywy
potrzebne, ale niewystarczaj¹ce. Trzeba myœleæ szerzej – o przestrzeni codziennej,
wyjœæ poza zorganizowane miejsca rekreacji, poniewa¿ ta grupa wiekowa znika z przestrzeni zewnêtrznej. Œwiat fizyczny przestaje byæ konkurencyjny dla wirtualnego. Nie
wychodz¹ na zewn¹trz, w swoim mniemaniu maj¹ wszystko – dostêp do wirtualnej
zró¿nicowanej emocjonalnie przestrzeni (atrakcyjne), kontakty spo³ecznoœciowe (wygodne), odwagê poprzez anonimowoœæ (niebezpieczne). W wirtualnej przestrzeni
mog¹ byæ kimœ innym, w realnej musz¹ byæ sob¹. To nie jest problem wy³¹cznie psychologów, pedagogów, socjologów itd., ale równie¿ architektów/urbanistów. Co mo¿na zaoferowaæ dzieciom starszym, ¿eby chcia³y przebywaæ w przestrzeni fizycznej?
Je¿eli teraz nie znajdzie siê metody wyci¹gniêcia w przestrzeñ realn¹, gdzie bêd¹ jako
doroœli? Czy je¿eli na okres starszego dzieciñstwa (przejœciowy?) schowaj¹ siê w domach, to czy w kolejnych okresach ¿ycia bêd¹ chcia³y z nich wyjœæ? Kto bêdzie wówczas w przestrzeniach miasta? Czy bêd¹ to wy³¹cznie trasy koniecznej komunikacji
i ewentualnie okazjonalnych imprez?
Nie ma jednego dobrego modelu przestrzeni wci¹gaj¹cej dzieci starsze. Jest to zale¿ne od czynników spo³ecznych, kulturowych, psychicznych, emocjonalnych czy
uwarunkowañ etycznych. Analizuj¹c szeroko kontekst, do dalszego rozwoju dziecka
starszego potrzebne s¹ zró¿nicowane bodŸce przestrzenne, czêsto na pograniczu mo¿liwoœci fizycznych i psychicznych. Paradoksalnie „wrogiem” atrakcyjnej przestrzeni
dla badanej grupy wiekowej jest bogacenie siê oœrodków – im ubo¿szy obszar, tym bogatsza w bodŸce przestrzeñ. Œrodowisko okreœlane jako „zdegradowane”, „niezagospodarowane”, „do rewitalizacji” jest najbardziej interesuj¹ce i po¿¹dane. Poprzez
procesy naprawcze odbierane s¹ dzieciom starszym, w ich odczuciu, najatrakcyjniejsze tereny. Przestrzeñ w odbiorze doros³ych u¿ytkowników niebezpieczna, nieatrakcyjna, nieestetyczna jest najczêœciej t¹, która najpe³niej stymuluje rozwój. Przestrzeñ
interesuj¹ca jest nasycona zdarzeniami pobudzaj¹cymi wyobraŸnie, jest inspiracj¹ dla
wielu dzia³añ, a nie z nich wyczyszczona – higienizowana. Przestrzeñ wci¹gaj¹ca nie
powinna byæ usztywniona programowo, powinna byæ dynamiczna, elastyczna i wielofunkcyjna. Szybko w tym wieku zmieniaj¹ siê zainteresowania, do czego przyczynia
siê niew¹tpliwie wci¹¿ przyspieszaj¹cy rozwój technologiczny. Nie oznacza to zmiany
okreœlonych w przesz³oœci zasad, ale wymagaj¹ one wspó³czesnej interpretacji.
Odmiennie sytuacja wygl¹da³a w czasach dra Jordana. Wówczas miasto ze wszystkimi atrakcjami i zagro¿eniami by³o codziennoœci¹ dzieci starszych (równie¿ m³odszych)20, natomiast zorganizowane przestrzenie przyci¹gaj¹c¹ nowoœci¹. Wspó³czeœnie
przeciwnie, zorganizowana przestrzeñ zabaw towarzyszy dziecku od najm³odszych lat,
nowoœci¹ jest miasto – przestrzeñ zakazana. Christopher Alexander pisze: Je¿eli dzieci
bêd¹ pozbawione mo¿liwoœci eksploracji ca³ego otaczaj¹cego je œwiata doros³ych, nie bêd¹
mog³y osi¹gn¹æ dojrza³oœci21.

20
21

Z wy³¹czeniem wy¿szych sfer, gdzie dzieci pozostawa³y pod ci¹g³¹ kontrol¹ doros³ych.
Alexander Ch., Jêzyk wzorców …, op. cit., s. 299.
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Studium przypadku
Pod koniec ka¿dego lata dzieci rozbieraj¹ swoje sza³asy i budy, które nastêpnie pi³uj¹ na
drewno opa³owe, a potem dostarczaj¹ w ogromnych iloœciach starszym emerytom. Kiedy zaczynaj¹ budowaæ na wiosnê, „jest to tylko dziura w ziemi – a one wczo³guj¹ siê do niej”. Stopniowo te dziury zastêpowane s¹ piêtrowymi chatkami. Nastêpnie nad wejœciami do nich
pojawiaj¹ siê szyldy. Pocz¹tkowo z napisem „Zakaz wstêpu”, póŸniej – z bardziej indywidualnymi nazwami, jak na przyk³ad „Jaskinia Strachów” i „Jaskinia Trupa”, ale pod koniec
lata s¹ to ogólne nazwy, takie jak „Szpital” lub „Agencja nieruchomoœci”. Dzia³ania, które
dzieci podejmuj¹ dziêki swojej wyobraŸni i przedsiêbiorczoœci, zdaj¹ siê nie mieæ ¿adnych
ograniczeñ […]22.
Od zacytowanej publikacji minê³o ponad piêædziesi¹t lat. Zdawa³oby siê, ¿e z dobrych doœwiadczeñ winniœmy wyci¹gaæ wnioski. Niemniej „s³uchanie ze zrozumieniem” wci¹¿ pozostaje problemem. Dla potwierdzenia, jak istotny, a przy tym
bagatelizowany jest to problem, autorka przytoczy fakt medialny maj¹cy miejsce póŸnym latem 2013 roku, potwierdzaj¹cy przeprowadzone badania wstêpne.
W spontanicznym piœmie do burmistrza Lubonia 10-letni ch³opcy wyst¹pili o pozwolenie na budowê sza³asu. W kilku zdaniach zawarli to, co by³o dla nich
najwa¿niejsze:
– wskazali dzia³kê, teren dla nich atrakcyjny – zaniedbany, zaroœniêty fragment
miasta w oddaleniu od miejsc bezpoœredniego nadzoru, z proœb¹: Chcielibyœmy tak¿e, ¿eby w jego okolicy nie wycinano drzew i krzaków,
– sza³as i jego otoczenie mia³y byæ zabezpieczone kilkoma niegroŸnymi pu³apkami,
– nie prosili o wybudowanie, ale o zgodê, ¿eby sami mogli to we wskazanym miejscu
zrobiæ.
W dniu nag³oœnienia reporter zada³ pytanie, czy nie chcieliby takiego sza³asu
w pobli¿u placu zabaw. Reakcja by³a natychmiastowa i zgodna – nie, dok³adnie wiedzieli czego chc¹ i byli przekonani, ¿e s³owo zostanie zrozumiane w swoim
w³aœciwym brzmieniu.
W dalszym toku sprawy nast¹pi³o ca³kowite rozminiêcie wizji ch³opców (dzieci
starszych) z wyobra¿eniami doros³ych decydentów, przy bezkrytycznym samozadowoleniu ostatnich. Nieumiejêtnoœæ s³uchania ze zrozumieniem oraz brak wiedzy dotycz¹cej potrzeb i oczekiwañ dzieci starszych, spowodowa³y wysuniêcie propozycji
przeciwstawnych do oczekiwañ:
Sza³as stanie przy placu zabaw [sic!] zaledwie 50 m od szko³y, nie bêdzie mia³
pu³apek [sic!], bêdzie ca³kowicie bezpieczny [sic!], zaprojektowany przez architekta
[sic!] i zrealizowany przez miasto [sic!]. Dodatkowo Burmistrz poinformowa³, ¿e realizacjê rozpoczn¹ na wiosnê, bo przecie¿ w zimie i tak by nie korzystali. Dlaczego? Cytuj¹c rzecznik Urzêdu Miasta w Luboniu: Nie bêdzie to z oczywistych wzglêdów dzika
kryjówka z „niegroŸnymi pu³apkami”, tylko ciekawy architektonicznie obiekt, w którym
22

Ward C., Adventure Playgrounds: A Parable of Anarchy, Anarchy nr 7/1961. T³umaczenie J. Krzysztof Lenartowicz, [w:] Jêzyk wzorców …, op. cit., s. 375.
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dzieci bêd¹ mog³y bezpiecznie siê spotykaæ i bawiæ. I cytaty z prasy: Dopiêli swego! czy
Ch³opcy (10-letni) bêd¹ mieli swój wymarzony sza³as!
S³uchanie ze zrozumieniem ogólnie, a w szczególnoœci jak wykazano s³uchanie ze
zrozumieniem ma³oletnich, jest problemem. Dzieci nie s¹ traktowane w dialogu
o przestrzeni na równi z innymi partnerami, ich potrzeby s¹ marginalizowane, b¹dŸ
jak w przytoczonym przypadku interpretowane poprzez oczekiwania doros³ych wobec otaczaj¹cej przestrzeni. Czêsto za³o¿enia s¹ szczytne, nale¿y bowiem za³o¿yæ
dobr¹ wolê luboñskich decydentów, w praktyce niestety ich realizacja nie jest zgodna
z zamierzeniami.

Podsumowanie
Niezwykle wa¿nym jest, ¿eby o dziecku starszym (ale i w ka¿dym wieku) nie myœleæ jak o podmiocie, który ma spe³niæ oczekiwania doros³ych (przedmiot oczekiwañ
doros³ych), ale jak o podmiocie, który ma swoje oczekiwania. Dziecko jest i musi byæ
dla prawid³owego rozwoju nara¿one na w¹tpliwoœci i zagubienie, sukcesy, ale i pora¿ki. Musi mieæ mo¿liwoœæ rozwi¹zywania problemów i konfliktów, podejmowania decyzji. Powinnoœci¹ projektantów jest s³uchanie ze zrozumieniem, a nie kreowanie
rzeczywistoœci w oderwaniu od faktów. Zadaniem architektów/urbanistów jest tworzenie przestrzeni, która uwzglêdniaj¹c potrzeby innych uczestników, bêdzie
atrakcyjna dla dzieci starszych oraz bêdzie gwarantowa³a prawid³owy ich rozwój.

Summary
Space as a stimulator of development of older children
– a study of the needs and constraints
The philosophy of the attitude to architectural designing, thinking about the
youngest recipients, has been changeable over time and depends on the development
of civilization.
Nowadays, the real respect of individualization of each man – an architecture user
– seems very obvious. The public space supposed to be seen as friendly to people who
have different needs (often contradictory), different restrictions and physical and
psychological possibilities and diversified in terms of age.
The interesting space for the child is saturated with events (stimulating
imaginations, is an inspiration for many action), unpolished from them. Noticing the
space is changing with age – the closest space is most essential for the youngest
children, however with age is subject to a process of widening, older children also
need the space for independent action.
In conducted examinations the older child was an expert, with his help are defined
needs and restrictions will remain.
Keywords: child space, evolutoin of playgrounds, architecture and landscape
education, social participation.
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Karolina Tulkowska-S³yk

Forma otoczenia a ludzkie zachowania w mieœcie.
Ewolucja pogl¹dów teoretycznych kszta³towanych
przez szko³y architektury i konsekwencje
praktyczne
Architektura polega wy³¹cznie na sta³ym i ci¹g³ym kontynuowaniu
istniej¹cych uk³adów. Architekt buduj¹c now¹ formê nie rozpoczyna
dzie³a od pocz¹tku, ale zawsze zaczyna pracê nad form¹, która istnieje.
Projektowanie architektoniczne nie jest pocz¹tkiem, lecz jakby dalszym
ci¹giem pisania poematu, który zosta³ ju¿ rozpoczêty.
Juliusz ¯órawski1
Niezale¿nie od tego, czy dzia³anie projektowe dotyczy nowego obiektu, czy stanowi próbê rewitalizacji istniej¹cych budynków lub zespo³ów, troska o jakoœæ przestrzeni jest zawsze zwi¹zana z próbami przewidywania rezultatów niemo¿liwych do
zweryfikowania w chwili kreacji. Rozwijanie umiejêtnoœci analiz stanu istniej¹cego,
metod i narzêdzi s³u¿¹cych symulacji skutków zmian stanowi nieod³¹czny element
dyskusji o jakoœci i kulturze przestrzeni.
Niniejsze opracowanie dotyczy badañ nad znaczeniem uformowañ kubaturowych
i funkcjonalnych w percepcji, identyfikacji i u¿ytkowaniu przestrzeni miejskiej. Zarysowuje drogê, jak¹ teoria przesz³a od pocz¹tków zbudowanych na odkryciach nowo¿ytnej psychologii poprzez odwo³ania do analizy percepcji i porz¹dkowania
kompozycji urbanistycznej, a¿ do wspó³czesnych narzêdzi s³u¿¹cych praktycznej
analizie przestrzeni miejskiej.
Œwiadomoœæ charakteru i znaczenia istniej¹cych struktur u³atwia identyfikacjê zagro¿eñ i pomaga dostrzec kierunki i perspektywy rozwoju.
Formalne podejœcie do interpretacji skutków dzia³añ przestrzennych stanowi
charakterystyczny przejaw architektonicznej szko³y myœlenia, ewoluuje wraz z ni¹,
weryfikuje siê w skali 1:1 pod¹¿aj¹c za kolejnymi realizacjami. G³ówn¹ intencj¹ pracy
jest w tym kontekœcie refleksja dotycz¹ca œwiadomego projektowania.
Praca obejmuje rozwa¿ania dotycz¹ce wybranych zagadnieñ zwi¹zanych z:
– analiz¹ budowy formy architektonicznej dokonan¹ przez Juliusza ¯órawskiego;
1

¯órawski J., „O budowie formy architektonicznej”, [w:] „Wybór pism estetycznych”, Towarzystwo
Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2008, s. 149.
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– pojêciami teorii kompozycji urbanistycznej sformu³owanej przez Kazimierza
Wejcherta;
– symulowaniem skutków psychologicznych w oparcie o cyfrowe modele miast
– Space Syntax.

Juliusz ¯órawski. Forma architektoniczna
W 1912 roku, Max Wertheimer w artykule na temat efektu phi2 zainicjowa³ rozwa¿ania na temat psychologii percepcji i wy³o¿y³ zasady Gestalt. Dziesiêæ lat póŸniej,
w podsumowaniu za³o¿eñ teorii, Kurt Koffka3 opisa³ podstawowe definicje wyjaœniaj¹ce koncepcjê. W eseju kierowanym do amerykañskich czytelników odnosi³ siê
do pojêcia percepcji – traktowanej nie jako konkretna funkcja umys³u, wczeœniej zdefiniowana w psychologii, ale neutralne pojêcie pozbawione teoretycznych uprzedzeñ.
By³aby wiêc nie tylko doznaniem, odczuciem czy wra¿eniem powodowanym przez
czynniki zewnêtrzne, ale obejmowa³a ca³y zakres doœwiadczeñ, zwi¹zanych z rejestracj¹ rzeczywistoœci. Wyjaœniaj¹c podstawy teorii pos³u¿y³ siê terminami: wra¿enia/doznania, asocjacji i uwagi.
Wra¿enie (doznanie) – stanowi aktualn¹ lub egzystencjaln¹ œwiadomoœæ sk³adaj¹c¹ siê z okreœlonej liczby roz³¹cznych (choæ niekoniecznie oddzielnych) elementów: doznañ i obrazów, z których ka¿dy odpowiada okreœlonemu bodŸcowi lub
fragmentowi pamiêci. Œwiadomoœæ jest wiêc traktowana jako pakiet powi¹zanych elementów. Stosunek doznania do przypisanego mu bodŸca (a tak¿e obrazu do fragmentu pamiêci) jest zdefiniowany okreœlon¹ relacj¹, któr¹ odnosimy do analizowanego
zjawiska/przedmiotu.
Asocjacja – jest g³ównym mechanizmem funkcjonowania pamiêci. Zgodnie z jednym z zasadniczych za³o¿eñ teorii – podstaw¹ stworzenia i funkcjonowania asocjacji
jest oryginalny egzystencjalny zwi¹zek – integracja dwóch elementów maj¹cych tendencjê do wspó³istnienia.
Pojêcie uwagi pojawia siê tam, gdzie zachodzi efekt niedaj¹cy siê wyjaœniæ doznaniem lub asocjacj¹. Stanowi ona oddzielny element, który oddzia³uje na strukturê
i przebieg naszych œwiadomych procesów lub mo¿e byæ pod ich wp³ywem.
Gestalt mo¿na odnieœæ do ró¿nych dyscyplin, wszêdzie, gdzie pojawia siê postrzeganie i potrzeba rozumienia zjawisk. Teoria t³umaczy³a relacje pomiêdzy ca³oœci¹
a czêœciami sk³adowymi, analizuj¹c, jak s¹ postrzegane przez umys³ oraz co ostatecznie wy³ania siê z t³a. G³ówne przes³anie koncepcji zawiera³o siê w przekonaniu, ¿e
ca³oœæ jest czymœ wiêcej ni¿ sum¹ elementów sk³adowych. Zapocz¹tkowana w Niemczech, Gestalt znalaz³a kontynuatora m.in. w osobie francuskiego psychologa Paula
Guillaume’a. Lektura jego ksi¹¿ki „Psychologia postaci”4 sk³oni³a architekta Juliusza
2

Wertheimer M., Experimentelle Studien über des Sehen von Bewegung, [w:] „Zeitschrift fur Psychologie und Psychologie der Sinnesorgane”, Lipsk 1912, Bd. 61, s. 161–265.
3
Koffka K., Perception: An introduction to the Gestalt-theorie, [w:] „Psychological Bulletin”, Waszyngton 1922, 19, s. 531–585.
4
Guillaume P., La psychologie de la forme, Pary¿ 1937.
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¯órawskiego do zinterpretowania rozwa¿añ dotycz¹cych percepcji poprzez zagadnienia kompozycji architektonicznej.
Juliusz ¯órawski urodzi³ siê 2 paŸdziernika 1898 roku w Krakowie, gdzie w 1917 roku skoñczy³ gimnazjum im. Sobieskiego, a nastêpnie rozpocz¹³ naukê w Szkole Oficerskiej w Wiedniu. W 1919 roku rodzina ¯órawskich przenios³a siê do Warszawy,
a w listopadzie 1919 Juliusz rozpocz¹³ studia na Wydziale Architektury. Po ukoñczeniu studiów w 1927 roku, od razu zosta³ asystentem na macierzystym Wydziale Architektury. Po wojnie ¯órawski, na zaproszenie profesora Adolfa Szyszko-Bohusza
wzi¹³ udzia³ w tworzeniu Wydzia³u Architektury przy Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, gdzie na prze³omie 1946 i 1947 roku zosta³ mianowany profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Katedry Architektury Przemys³owej Politechniki Krakowskiej5.
Zgodnie z tym, co zauwa¿y³ sam Kurt Koffka: „Teoria Gestalt jest czymœ wiêcej
ni¿ teori¹ percepcji, jest nawet czymœ wiêcej ni¿ jedn¹ z teorii psychologicznych”. Odczytanie idei Gestalt poprzez analizê postrzegania fizycznych struktur budynków
i miast przynios³o interesuj¹ce i oryginalne wnioski podsumowane w pracy doktorskiej „Z zagadnieñ kompozycji architektonicznej” (1943) wydanej w wersji rozszerzonej w postaci ksi¹¿ki: „O budowie formy architektonicznej” w 1962 r. W przedmowie
do pierwszego wydania, W³adys³aw Tatarkiewicz pisa³ o nowej myœli przyjêtej w psychologii i estetyce wieku XX, która inaczej rozumia³a czynnik subiektywny w prze¿yciu estetycznym: „By³a to tak zwana psychologia „postaci”, czyli „uk³adów
spoistych”, twierdz¹ca, ¿e œwiadomoœæ formuje siê nie przez stopniowe kojarzenie
wyobra¿eñ, lecz z miejsca operuje ca³oœciami. Przy postrzeganiu nie zachowujemy siê
biernie, lecz przystêpujemy doñ z okreœlonym nastawieniem”6.
Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e: „Architektura powinna byæ dostosowana do cech psychicznych cz³owieka, tak jak jest zale¿na od jego fizycznych wymiarów i mo¿liwoœci”,
¯órawski przyj¹³ i opisa³ system pojêæ s³u¿¹cych wyjaœnieniu zasad kompozycji
architektonicznej. Podstawowe zagadnienia stanowi¹ce spójny opis zasad kszta³towania rzeczywistoœci obejmowa³y pojêcia zwi¹zane z postrzeganiem i rozumieniem
charakterystycznych cech i w³aœciwoœci formy.
Formê definiowa³ ¯órawski jako nieod³¹czny element architektury, towarzysz¹cy
treœci, coœ: „trójwymiarowego, polegaj¹cego na fakturze i barwie, sk³adaj¹cego siê z linii, p³aszczyzn i powierzchni krzywych”. Wskazywa³ na ca³oœciowe postrzeganie formy sk³adaj¹cej siê z czêœci. Wyró¿nia³ formy: spoiste – wyra¿aj¹ce siê dobitnie
i jednoznacznie oraz swobodne – z czêœciami powi¹zanymi niezobowi¹zuj¹co, bez wyraŸnie uwidocznionej regu³y. Analizuj¹c sposób postrzegania architektury zwraca³
uwagê na czynniki u³atwiaj¹ce jej rozumienie. W percepcji kompozycji graficznych
i przestrzennych wyró¿nia³ tendencjê do form spoistych (np. gdy podczas obserwacji
nocnego nieba staramy siê formowaæ z chaosu gwiazdozbiory), do geometryzacji (gdy
staramy siê uchwyciæ w obserwowanych obrazach piony i poziomy, negatywnie odczuwaj¹c wszelkie odchylenia oraz sprowadzamy kszta³ty do najprostszych form:
5
6

B³aszczyk D., Juliusz ¯órawski. Przerwane dzie³o modernizmu, Warszawa 2010, s. 9–55.
¯órawski J., Wybór pism estetycznych, Kraków 2008, s. 10–11.
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k¹ta prostego, kwadratu, ko³a, kuli), czy liczby ograniczonej (wyró¿niaj¹c do trzech
elementów uk³adu z ³atwoœci¹ i natychmiast, piêæ lub szeœæ – z trudem, zaœ powy¿ej
szeœciu sk³adników – jako „wiele”). Zajmowa³ siê analiz¹ formy jako organizacji
utworzonej z czêœci, uwzglêdniaj¹c jej zale¿noœæ od jakoœci, roli i wielkoœci czêœci.
Ostatecznie dowodzi³ – za gestaltystami – ¿e forma jest czymœ wiêcej ni¿ sum¹ czêœci:
„Formowanie nie polega na dodawaniu, sumowaniu, „aglomerowaniu”, s³owem gromadzeniu czêœci, ale na kszta³towaniu, a wiêc ³¹czeniu, grupowaniu i zestawianiu
wed³ug dyscypliny stanowi¹cej g³ówn¹ wartoœæ formy-matki”. Jeden z rozdzia³ów
pracy ¯órawski poœwiêci³ zagadnieniom rytmu, definiuj¹c go jako szeregowanie form
budowanych w zgodzie z jedn¹ wytyczn¹ i maj¹cych tê sam¹ wielkoœæ. Analizowa³
ró¿ne rodzaje rytmu wi¹¿¹c regu³y jego budowania z pojêciem symetrii i ró¿nym
odczytywaniem kompozycji w pionie i poziomie.
Wa¿nym elementem maj¹cym wp³yw na odczytanie i interpretacjê kompozycji
architektonicznej by³a, zdaniem autora, kierunkowoœæ: „ka¿da bry³a architektoniczna ma dwa szczególne miejsca formalne: dó³ i górê”. W tym kontekœcie rozwa¿a³
¯órawski charakterystyczne dla wspó³czesnej architektury zrównowa¿enie elementów bry³y w pionie, przejawiaj¹ce siê brakiem podkreœlenia do³u i góry.
Wa¿nym pojêciem kompozycyjnym uczyni³ autor kulminacjê formaln¹ – o której
decyduje funkcja. „Zale¿nie od uformowania kulminacja mo¿e byæ punktem g³ównym albo uk³adem z wielu czêœci, albo przestrzeni¹ ujêt¹ w ramy z form”.
Interesuj¹ce i aktualne, nie tylko z punktu widzenia budowania samej formy
architektonicznej, ale tak¿e postrzegania i interpretacji jej obrazu – by³y rozwa¿ania
¯órawskiego na temat zale¿noœci pomiêdzy form¹ a t³em. Tu zwraca³ uwagê m.in., ¿e
ka¿da forma dzieje siê na tle i oba te elementy s¹ wspó³zale¿ne, a nasz sposób pojmowania „nie dopuszcza innego spostrzegania jak tylko drog¹ form na tle”.
Formu³uj¹c zasady kompozycji architektonicznej wskazywa³, ¿e koniecznoœæ
powi¹zania w ca³oœæ czêœci funkcjonalnych i konstrukcyjnych przypomina rozwi¹zywanie skomplikowanej ³amig³ówki zmierzaj¹cej do zbudowania formy z elementów
o ró¿nym charakterze, funkcji i znaczeniu estetycznym. Rozwa¿ania dotycz¹ce budowania formy architektonicznej uzupe³nia³y wytyczne spójne z upodobaniem autora
do prostoty i klarownoœci rozwi¹zañ kompozycyjnych. „W œwiecie form prostota
okreœla najwy¿szy szczebel jednoznacznoœci, czyli takie ukszta³towanie, które jest
najpe³niej opisane formami (...). Prostota jest wiêc synonimem spokoju, pewnoœci,
zdecydowania (...)”.
Refleksje dotycz¹ce postrzegania, rozumienia i kszta³towania kompozycji, odnosi³
¯órawski tak¿e – co oczywiste – do skali urbanistycznej.
Opracowanie ¯órawskiego stanowi znakomit¹, nadal aktualn¹, podstawê do rozwa¿añ dotycz¹cych charakterystyki twórczoœci, nie tylko architektonicznej. Wydaje
siê, ¿e czêsto intuicyjnie pos³ugujemy siê regu³ami opisanymi w przedstawionej koncepcji. Nazwane i opisane nie tylko – zgodnie z intencj¹ ¯órawskiego – mog¹ u³atwiæ
podejmowanie decyzji projektowych, ale tak¿e pozwalaj¹ lepiej rozumieæ rzeczywistoœæ, któr¹ na co dzieñ interpretujemy.
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Kazimierz Wejchert. Kompozycja urbanistyczna
Kazimierz Wejchert urodzi³ siê w 1912 r. w Smoleñsku, w 1918 r. przyjecha³
z rodzicami do Polski. Studiowa³ architekturê na Politechnice Warszawskiej, któr¹
ukoñczy³ w 1935 r. W czasie okupacji wspó³pracowa³ z profesorem Tadeuszem
To³wiñskim jako asystent a potem adiunkt na tajnym Wydziale Architektury.
W 1944 r. obroni³ pracê doktorsk¹: „Miasteczko polskie jako zagadnienie urbanistyczne”7. Po wojnie wróci³ na Wydzia³ Architektury PW, gdzie w 1967 r. zosta³ profesorem zwyczajnym a nied³ugo potem (1970) dyrektorem Instytutu Urbanistyki
i Planowania Przestrzennego. W dzia³alnoœci zawodowej, naukowej i dydaktycznej
propagowa³ spójne teoretyczne i praktyczne zasady kszta³towania przestrzeni miejskiej.
W 1974 r. opublikowa³: „Elementy kompozycji urbanistycznej” – podrêcznik akademicki dla studentów architektury, w którym podj¹³ próbê uporz¹dkowania zagadnieñ zwi¹zanych ze sposobem postrzegania przestrzeni miasta. We wprowadzeniu
pisa³: „zjawiska percepcji przestrzeni, oddzia³ywania p³aszczyzn ró¿nego rodzaju,
rozmaicie umieszczonych, œwiat³a s³onecznego, cienia czy oœwietlenia sztucznego s¹
zjawiskami trwa³ymi. Bêd¹ one decydowa³y o odbiorze przestrzeni równie¿
w przysz³oœci (...)”.
Cele kompozycji urbanistycznej ujmowa³ w kontekœcie skomplikowanych procesów postrzegania przestrzeni, wspólnych dla wielu z nas. St¹d odwo³ania do teorii postaci i mechanizmów opisanych wczeœniej przez Juliusza ¯órawskiego.
Wejchert zwraca³ uwagê na tendencje do ogl¹dania jako ca³oœci obiektu, obejmuj¹cego elementy podobne i znajduj¹ce siê blisko siebie, wychwytywanie ci¹g³oœci
konturu, sk³onnoœæ do obramowania powierzchni a tak¿e wyró¿nianie z t³a obiektów
zindywidualizowanych. Odnosi³ siê wprost do formy silnej i uk³adów spoistych, interpretuj¹c je na nowo w relacjach urbanistycznych.
Cele kompozycji przestrzennej okreœli³ jako: „tworzenie uk³adów przestrzennych o cechach okreœlonych, powoduj¹cych powstawanie zamierzonej sekwencji
wra¿eñ”.
Na podstawie obserwacji konkretnych sytuacji przestrzennych, sformu³owa³ zespó³ pojêæ u³atwiaj¹cych zrozumienie procesów œwiadomego kszta³towania fragmentów miasta8. Wskazywa³ na czynniki decyduj¹ce o oddzia³ywaniu emocjonalnym
œrodowiska przestrzennego, nie tylko jego formê i strukturê, ale przede wszystkim cechy indywidualne nadaj¹ce mu niepowtarzalny charakter.
Zdefiniowa³ szereg terminów dotycz¹cych tych zagadnieñ, w tym: elementy krystalizuj¹ce plan miasta, rejony, linie i pasma graniczne, dominanty uk³adu przestrzennego, wybitne elementy krajobrazu, punkty wêz³owe czy znaki szczególne.
Poszukuj¹c odpowiedzi na pytanie o piêkno w mieœcie, Wejchert dowodzi³, ¿e rysunek planu jest jedynie jednym z elementów kszta³tuj¹cych przestrzeñ urbanistyczn¹.
7

Wydawnictwo Ministerstwa Odbudowy, nr 8, Warszawa 1947.
Jak zwróci³ uwagê sam Kazimierz Wejchert, jego obserwacje prowadzone od 1951 r. by³y w du¿ym
stopniu zbie¿ne z tezami pracy: „The image of the city” Kevina Lyncha.
8
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Twierdzi³, ¿e o wartoœci plastycznej zespo³ów i osiedli decyduje harmonijne
ukszta³towanie wszystkich sk³adników trójwymiarowej kompozycji urbanistycznej:
pod³ogi, œcian i stropu. Szczegó³owo zajmowa³ siê ka¿dym z elementów, wyjaœniaj¹c
jakimi œrodkami nale¿y dzia³aæ, aby uzyskaæ spójne i interesuj¹ce efekty przestrzenne. Poszukiwa³ odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób œwiat³em naturalnym i/lub sztucznym oraz za pomoc¹ barw i zieleni podkreœlaæ wybrane fragmenty wnêtrz i struktur
urbanistycznych.
Zwraca³ uwagê na dynamiczny odbiór przestrzeni, opisuj¹c linie i p³aszczyzny
kieruj¹ce wzrok: prowadz¹ce, zatrzymuj¹ce, wyprowadzaj¹ce. Wprowadzi³ klasyfikacjê typologiczn¹ wnêtrz i zajmowa³ siê ich wzajemnymi relacjami (wnêtrza sprzê¿one,
ci¹gi czasoprzestrzenne, krzywa wra¿eñ).
Wa¿nym terminem charakteryzuj¹cym wnêtrze by³o pojêcie k¹ta œrodkowego
– wpisanego pomiêdzy œrodkowym punktem pod³ogi urbanistycznej a górn¹ krawêdzi¹ œciany widoczn¹ z wnêtrza.
Zespó³ zasad dotycz¹cych kszta³towania kompozycji urbanistycznej sformu³owanych w opracowaniu, odnosi³ siê do wartoœci przestrzeni i jej znaczenia dla u¿ytkowników. W analizach, opartych na pe³nej œwiadomoœci zagadnieñ percepcji i uwzglêdniaj¹cych budowanie scenariuszy wra¿eñ, Wejchert podj¹³ problem œwiadomego
kszta³towania zespo³ów urbanistycznych i krajobrazowych, daj¹c wskazówki dotycz¹ce szczegó³owych rozwi¹zañ sytuacji praktycznych.

Space Syntax
Termin Space Syntax obejmuje zbiór teorii i technik s³u¿¹cych analizie uk³adów
przestrzennych. Koncepcja zosta³a opracowana przez zespó³ pod kierunkiem Billa
Hilliera i Julienne Hanson w Bartlett University College w Londynie w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych. Celem narzêdzia by³o umo¿liwienie architektom
i urbanistom symulacji mo¿liwych skutków spo³ecznych rozwi¹zañ projektowych.
Zgodnie z definicj¹ Billa Hilliera9: „Space Syntax jest zestawem technik reprezentacji, kwantyfikacji i interpretacji uk³adów przestrzennych budynków i osiedli.
Uk³ad przestrzenny jest zdefiniowany relacj¹ pomiêdzy przynajmniej dwoma przestrzeniami z uwzglêdnieniem trzeciej, lub jako relacja pomiêdzy wieloma przestrzeniami w z³o¿onym kompleksie”10.
Percepcja uk³adów urbanistycznych jest powi¹zana z przejawami aktywnoœci
spo³ecznej. W swojej pierwotnej formie, Space Syntax skupia³ siê g³ównie na wzorcach ruchu pieszych w miastach. Z czasem uwzglêdniono wp³yw innych czynników,
takich jak modelowanie ruchu miejskiego, przewidywanie parametrów zanieczysz9

Hillier B., Hanson J., Graham H., 1987, „Ideas are in things: an application of the space syntax method
to discovering house genotypes” Environment and Planning B: Planning and Design 14, s. 363.
10
Za³o¿enia koncepcji opisane s¹ w publikacjach Hilliera i Hanson (Hillier B., Hanson J., 1984, The Social Logic of Space (Cambridge University Press, Cambridge); Hillier B, 1996 Space is the Machine: A Configurational Theory of Architecture (Cambridge University Press, Cambridge); Hanson J., 1998, Decoding
Homes and Houses (Cambridge University Press, Cambridge) oraz w wydawnictwach konferencyjnych
z Miêdzynarodowych Sympozjów Space Syntax, które odby³y siê w Londynie, Brasilii i Atlancie.
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czenia powietrza, ocena czêstotliwoœci w³amañ w okolicy czy ewaluacja mo¿liwoœci
rozwoju handlu detalicznego w ulicach.
W ostatnich latach ten uniwersalny sposób analizy przestrzennej zaczêto stosowaæ
w trybie symulacji, w celu wspomagania projektowania architektonicznego i urbanistycznego drog¹ eksperymentu i pog³êbionej analizy danych wyjœciowych.
Zazwyczaj za pomoc¹ Space Syntax testowane s¹ ró¿ne warianty projektu, które
nastêpnie porównuje siê i ocenia. Dziêki temu projektant uzyskuje wartoœciowe informacje s³u¿¹ce lepszemu osadzeniu zamierzenia w przestrzeni miejskiej.
Wskazanie nowych aspektów mo¿liwej analizy i dodatkowych uwarunkowañ
kszta³towania przestrzeni, przyczyni³o siê do coraz powszechniejszego wykorzystania
Space Syntax w projektowaniu. Nawet je¿eli w¹tpliwoœci budzi oparcie symulacji na
uproszczonej reprezentacji tkanki miejskiej – ujêtej w zaledwie dwóch wymiarach,
gdzie nie bierze siê pod uwagê innych parametrów analizowanych przestrzeni (uwzglêdniaj¹cych skalê), lecz tylko sposób w jaki siê ze sob¹ ³¹cz¹11.
Na poziomie urbanistycznym technik¹ najpowszechniej stosowan¹ przez Space
Syntax jest mapa osiowa (axial map): reprezentacja przestrzeni miejskiej jako matrycy linii o ró¿nym charakterze.
Analiza rozpoczyna siê od mapy osiowej, która jest w istocie prost¹ liniow¹ reprezentacj¹ sieci ulic. Punktem wyjœcia jest wybór linii (ulicy), która przecina siê z liczb¹
n innych linii tzw. pierwszego poziomu (depth). Nastêpnie ka¿da z n linii krzy¿uje siê
z liczb¹ m linii drugiego poziomu. I tak dalej. Innymi s³owy: ka¿da linia na mapie jest
numerowana wed³ug liczby zmian kierunku oddzielaj¹cych j¹ od linii startu.
Pojêcie poziomu mo¿e byæ rozwiniête do poziomu sumarycznego (total depth).
Jest to ³¹czna liczba wszystkich poziomów w systemie. Mo¿na go interpretowaæ jako
ca³kowit¹ (lub œredni¹, jeœli zostanie podzielona przez wielkoœæ systemu) odleg³oœæ,
któr¹ nale¿y pokonaæ od linii startu do wszystkich innych linii, co – w zwiêz³ej formie
– sygnalizuje „status” odcinka wyjœciowego w ca³ej miejskiej strukturze.
Niekorzystn¹ cech¹ procesu jest to, ¿e poziom sumaryczny nie mo¿e byæ wprost
wykorzystywany do porównania statusu ulic ró¿nych miast, poniewa¿ jest uwarunkowany ca³kowit¹ liczb¹ wêz³ów w systemie. Aby uwzglêdniæ ten fakt w analizach,
wprowadzono wartoœæ wzglêdn¹ lub znormalizowan¹ zdefiniowan¹ za pomoc¹ specjalnego wzoru12. Ponadto, Space Syntax wykorzystuje inn¹ regulacjê, opart¹ na empirycznych podstawach. Wynikiem ca³ego procesu jest jeden z g³ównych parametrów
systemu – tak zwana integracja.
Integracja linii jest wartoœci¹ proporcjonaln¹ do ró¿nicy poziomów w stosunku do
wszystkich innych linii w sieci i jest w pewnym sensie uogólnieniem pojêcia œredniej
odleg³oœci13.
11
Hillier odnosi siê do tych pytañ w artykule zatytu³owanym „Ukryta geometria zdeformowanych sieci:
albo dlaczego space syntax dzia³a, choæ wydaje siê, ¿e nie powinien” („The hidden geometry of deformed
grids: or, why space syntax works, when it looks as though it shouldn’t” 1999, Environment and Planning B:
Planning and Design 26 169–191).
12
Steadman P., 1983, Architectural Morphology (Pion, London).
13
W literaturze przedmiotu pojawia siê tak¿e pojêcie odleg³oœci uniwersalnej.
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Integracja mierzy, ile zwrotów nale¿y wykonaæ z segmentu ulicy, aby dotrzeæ do
wszystkich innych segmentów ulic w sieci, za pomoc¹ najkrótszych œcie¿ek. Je¿eli
analizowana jest liczba zwrotów wymaganych do osi¹gniêcia wszystkich segmentów
na wykresie, mówi siê o pomiarze integracji w promieniu „n”. Pierwszy z przecinaj¹cych siê segmentów wymaga tylko jednego zwrotu, drugi – dwóch i tak dalej. Odcinki ulic, które wymagaj¹ najmniejszej liczby zwrotów do osi¹gniêcia wszystkich
innych ulic s¹ nazywane „najbardziej zintegrowanymi” i s¹ zazwyczaj przedstawiane
w cieplejszych kolorach, takich jak czerwony lub ¿ó³ty. Integracja mo¿e byæ
analizowana tak¿e w skali lokalnej.
Teoretycznie, stopieñ integracji wskazuje z³o¿onoœæ poznawcz¹ pokonywanej drogi i jest wi¹zany z przewidywaniem u¿ytkowania ulicy przez pieszych. Zak³ada siê, ¿e
im ³atwiej jest dotrzeæ do ulicy, tym powinna byæ popularniejsza. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
metoda preferuje d³ugie, proste ulice o du¿ej liczbie skrzy¿owañ. Ulice krzywoliniowe o tej samej d³ugoœci zazwyczaj s¹ dzielone na proste odcinki, co powoduje, ¿e
w analizie wydaj¹ siê mniej zintegrowane.
Kolejnym podstawowym pojêciem wykorzystywanym prze Space Syntax jest wybór (choice), który odpowiada wskaŸnikowi „przep³ywu” w sieci ulicznej. Ten parametr naj³atwiej wyjaœniæ przez porównanie do strumienia wody p³yn¹cego ulic¹,
który rozdziela siê na ka¿dym skrzy¿owaniu równomiernie pomiêdzy napotkane
przecznice. Procedurê powtarza siê kolejno dla ka¿dej ulicy jako wyjœciowej, a¿ powstaje wykres ujawniaj¹cy wartoœci koñcowe. O ulicach o najwiêkszych wskaŸnikach
skumulowanego przep³ywu mówi siê, ¿e maj¹ najwy¿sz¹ wartoœæ wyboru.
G³êbokoœæ poziomu (depth distance) jest najbardziej intuicyjn¹ z trzech podstawowych metod analizy wykorzystywan¹ przez Space Syntax. Okreœla odleg³oœæ liniow¹ od œrodka ka¿dego segmentu ulicy do centralnych punktów pozosta³ych
segmentów. Koñcowy wynik analizy uzyskuje siê po wykonaniu obliczeñ dla ka¿dego
segmentu jako elementu pocz¹tkowego. Ulice z najni¿szym wskaŸnikiem depth
distance s¹ traktowane jako najbli¿sze wszystkim innym ulicom.
Metody i oprogramowanie Space Syntax jest obecnie coraz powszechniej wykorzystywane przez projektantów jako narzêdzie wspomagaj¹ce badanie uwarunkowañ
lokalizacji. Niezale¿nie od w¹tpliwoœci dotycz¹cych pewnych niekonsekwencji
obserwowanych w praktycznym zastosowaniu systemu14, jego wykorzystanie mo¿e
z pewnoœci¹ wzbogacaæ œwiadomoœæ dotycz¹c¹ powi¹zañ przestrzeni miejskiej i – tym
samym – przyczyniæ siê do poprawy jakoœci rozwi¹zañ projektowych.
Norman Foster powiedzia³ o Space Syntax: „Kocham œwiat analizy, obserwacji,
badañ, ale tak¿e pasji, niedok³adnoœci, przeczucia. Space Syntax jest badaniem interakcji tych przeciwstawnych œwiatów”15.

14

Opisanych miêdzy innym w opracowaniu: Carlo Ratti Urban texture and space syntax: some inconsistencies 2003; Environment and Planning B: Planning and Design 2004, vol. 31.
15
http://www.spacesyntax.com/projects-clients-partners/what-people-say-about-us/ (dostêp: 15/10/2013).
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Podsumowanie
W rozwa¿aniach dotycz¹cych jakoœci przestrzeni miejskiej i poszukiwania mechanizmów przywracania do ¿ycia miejsc zdegradowanych, aktualne wydaje siê uwzglêdnienie ró¿norodnych metod i narzêdzi umo¿liwiaj¹cych okreœlenie stanu istniej¹cego
i realistyczne wytyczenie kierunków rewitalizacji. Ca³oœciowy proces naprawczy
obszarów urbanistycznych uwzglêdnia³by dziêki temu wieloaspektow¹ analizê uwarunkowañ na ró¿nych poziomach i w wielu skalach.
Dziêki œwiadomemu kszta³towaniu nowych powi¹zañ i relacji w przestrzeni bylibyœmy w stanie przywróciæ miejscom wartoœci utracone w wyniku przeobra¿eñ zwi¹zanych ze zmianami cywilizacyjnymi, intensywn¹ i chaotyczn¹ urbanizacj¹, przerwaniem
ci¹g³oœci struktury, czy oderwaniem od pierwotnego kontekstu. Dotyczy to m.in. zagospodarowania obszarów peryferyjnych i podmiejskich („urbanistyka ³anowa”), braku
identyfikacji w przestrzeniach towarzysz¹cych komunikacji (wyobcowanie ci¹gów
komunikacyjnych z tkanki miejskiej, niedostêpnoœæ dla pieszych, wp³yw stosowania
ekranów akustycznych), problemu skali i czytelnoœci elementów definiuj¹cych strukturê miasta (ci¹gi kompozycyjne, osie widokowe, skala zabudowy), czy rozprzestrzeniaj¹cego siê chaosu reklamowego.

Summary
Form of human behavior and the environment in the city.
The evolution of views theoretical shaped schools
of architecture and consequences practical
Regardless of whether the transformation applies to the newly designed space or
to revitalization – care about the quality of the space is always associated with the
prediction of the results impossible to verify at the time of creation. Hence, appears
the need to develop skills of analysing the existing sate and to improve simulation
tools showing the impact of changes.
Text deals with selected aspects of the issues concerning research on the
importance of spatial and functional forming in perception, identification and use
of urban environment.
It describes the way which the theory has passed since the beginning – created by
the discoveries of modern psychology – through references to the perception analysis
and urban composition, to modern tools for practical analysis of urban space.
Keywords: architecture, perception, space, composition, form.
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Przestrzeñ pamiêci

Jolanta Niedzielko

Rewitalizacja czy degradacja wsi podlaskiej?
…przysz³oœæ zawiera siê w przesz³oœci…

J. Korbel, M. Androsiuk (radioWID – facebook)

Rozwój zrównowa¿ony ze œrodowiskiem zapisany w art. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a zdefiniowany w Ustawie o ochronie œrodowiska, zobowi¹zuje do dbania
o œrodowisko tak, aby przysz³e pokolenia mog³y korzystaæ z niego co najmniej w takim samym stopniu jak pokolenie obecne. Idea zrównowa¿onego rozwoju to wiedza,
która mo¿e dobrze s³u¿yæ ludziom i œrodowisku.
Podlasie jest terenem piêknym krajobrazowo, a tradycyjna zabudowa siêga czasów
Królowej Bony. Na terenie dzisiejszej Bia³owie¿y bywa³ na polowaniach car Miko³aj I.
Cz¹stk¹ natury jest cz³owiek i dlatego te¿ wszystko co wytworzy musi wtapiaæ siê
w przestrzeñ, musi z ni¹ wspó³graæ. Architektura powinna byæ dostosowana do miejsca. Budynki jednorodzinne konstruowane przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹, a tak¿e
w okresie miêdzywojennym, zgodnie ze sztuk¹ budowlan¹ i polsk¹ tradycj¹ rzemieœlnicz¹ zawsze wykorzystywa³y naturê, w tym zw³aszcza s³oñce. Obiekty orientowano
wzglêdem stron œwiata, staraj¹c siê, aby kuchnia, spi¿arka znalaz³y siê w miarê mo¿liwoœci od strony pó³nocnej, a salon i pokoje goœcinne od strony po³udniowej. Domy
budowano z gankami, czêsto przeszklonymi, usytuowanymi od po³udnia (ryc. 1).
Okiennice pe³ni³y nie tylko rolê ozdobn¹, ale zim¹ zmniejsza³y stratê ciep³a, a latem
nie pozwala³y na przegrzewanie pomieszczeñ (ryc. 2). Przed³u¿one okapy chroni³y po
czêœci œciany domu przed opadami atmosferycznymi, ale tak¿e uniemo¿liwia³y penetracjê promieni s³onecznych w g³¹b pomieszczeñ w okresie upalnego lata (ryc. 3).
Domy te by³y budowane tak, aby maksymalnie wykorzystaæ naturê, a wiêc energooszczêdnie1.
Nakrêcony w 2012 r. przez Telewizjê Bia³ystok film dokumentalny wed³ug scenariusza i re¿yserii Beaty Hy¿y-Czo³piñskiej „Pamiêæ domu” pokazuje wieloaspektowo
nastawienie ludnoœci wsi podlaskiej okolic Bia³owie¿y do starej architektury. Jeden
z mieszkañców tych terenów, wypowiadaj¹cy siê w filmie, dr in¿. arch. Janusz Korbel
wprowadza w trudn¹ tematykê ochrony architektury krajobrazu. Przestrzeñ jest dobrem wspólnym i dlatego te¿ nale¿y do niej podchodziæ z respektem. Lekcewa¿¹c
przesz³oœæ, lekcewa¿ymy siebie i przysz³e pokolenia.
1

Niedzielko J., Energoefektywny dom dostêpny. Oficyna Wydawnicza POLCEN, Warszawa 2012.
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Ryc. 1. Odrestaurowany budynek jednorodzinny
na trasie do Bia³owie¿y (zdjêcie autor)

Ryc. 2. Ozdobne okiennice domu pe³ni³y
równie¿ rolê u¿ytkow¹ (zdjêcie autor)

Ryc. 3. Przed³u¿one okapy chroni¹ œciany domów przed opadami atmosferycznymi, a w okresie
upalnego lata uniemo¿liwiaj¹ penetracjê promieni s³onecznych wg³¹b pomieszczeñ (zdjêcie autor)

Obszary problemowe wsi podlaskiej
Perspektywa wsi podlaskiej wydaje siê byæ ma³o optymistyczna. Ludzi, którzy
mieszkaj¹ w domach po przodkach, nie zawsze staæ na remont rodowej siedziby.
W miarê mo¿liwoœci staraj¹ siê zachowaæ budynki w stanie niezmienionym. Film
ukazuje tak¿e grupê pasjonatów, najczêœciej przyjezdnych, ale tak¿e wywodz¹cych siê
z danego miejsca, którzy odrestaurowuj¹ domy zgodnie z duchem miejsca, czêsto we
wspó³pracy z konserwatorem zabytków. Pokazani s¹ te¿ przybysze z miasta zasobni
finansowo, a nawet z zachodniej Europy, którzy z wielk¹ atencj¹ podchodz¹ do zastanej zabytkowej architektury. Niestety jest tak¿e grupa osób, dla których drewniane
zdobione domy s¹ mniej atrakcyjne ni¿ murowane, wykonane wspó³czeœnie. Obok
siebie stoj¹ budynki mieszkalne z czasów miêdzywojennych, z lat 80. ubieg³ego wieku
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i budowane wspó³czeœnie w XXI wieku, tworz¹c chaos w przestrzeni wiejskiej. Zasad¹ powinno byæ, i¿ tzw. budynki nowe respektuj¹ zastan¹ architekturê zarówno
rodzajem bry³y, jak i kolorystyk¹. Niestety, tzw. nowoczesna zabudowa jest najczêœciej ra¿¹cym dysonansem na tle krajobrazu.
Plany miejscowe
Plany miejscowe s¹ podstawowym problemem przestrzeni podlaskiej wsi. Niestety brak skodyfikowanych kanonów i wzorców zabudowy zgodnej z tradycj¹ regionu
oraz brak uregulowañ prawnych powoduje zaœmiecanie krajobrazu. Z drugiej strony
odnosi siê wra¿enie, i¿ ludzie na wsi s¹ pozostawieni sami sobie. Nie maj¹ mo¿liwoœci
skorzystania z profesjonalnego doradztwa architektonicznego, co w jakimœ sensie jest
przyczyn¹ budowy udziwnionych domów. W³adza gminna odpowiedzialna za
architekturê krajobrazu sprawia wra¿enie, ¿e jest bezsilna wobec projektów domów.
Aby zahamowaæ dalsz¹ degradacjê przestrzeni nale¿a³oby uwra¿liwiæ mieszkañców na architekturê krajobrazu. Dobrym tego przyczynkiem jest film „Pamiêæ
domu”. Problem jest trudny do opanowania, gdy¿ wymaga czasu, a rozwi¹zanie powinno wyjœæ od rdzennych mieszkañców regionu. Musi byæ przez nich zaakceptowane. Z regu³y jest to proces zwi¹zany z wychowaniem w poszanowaniu architektury
krajobrazu. Plany miejscowe i zapisy formalno-prawne u³atwi³yby tylko trzymanie
w³aœciwego kierunku.
Ochrona cieplna budynków i charakterystyka energetyczna budynku
Historyczne budynki wsi podlaskiej s¹ ¿ywym symbolem bogatego europejskiego
dziedzictwa kulturowego. Odzwierciedlaj¹ to¿samoœæ spo³eczeñstwa. Jednak¿e jest to
równie¿ obszar, w którym dominuje wysoki poziom zu¿ycia energii, g³ównie do
ogrzewania i przygotowania ciep³ej wody. Efektem tego jest zwiêkszona emisja gazów
cieplarnianych. Obiekty, ju¿ w dzisiejszych czasach zabytkowe wymagaj¹ szczególnie
starannego planowania modernizacji budynków w celu poprawy wydajnoœci energetycznej. Z problemem tym zmagaj¹ siê tak¿e specjaliœci z Europy Zachodniej, co uwidocznia siê w przygotowywanych projektach dziedzictwa kulturowego w Unii
Europejskiej2.
Z dniem 1 stycznia 2014 r. wesz³o w ¿ycie Rozporz¹dzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r., zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie3.
Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciep³ej wody
u¿ytkowej (…) powinny byæ zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniaj¹cy
spe³nienie nastêpuj¹cych wymagañ minimalnych:
2

Pfluger R., Specjal HVAC Solutions for the Refurbishment of Historic Buildings 05/2013: REHVA.
Niniejsze rozporz¹dzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro¿enia dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
(Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, s. 13).
3
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1) wartoœæ wskaŸnika EP [kWh/(m2/ · rok)] okreœlaj¹cego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialn¹ energiê pierwotn¹ do ogrzewania, wentylacji, ch³odzenia oraz przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej (…) obliczona wed³ug przepisów
dotycz¹cych metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków,
jest mniejsza od wartoœci obliczonej zgodnie ze wzorem (1), przy uwzglêdnieniu
cz¹stkowych maksymalnych wartoœci wskaŸnika EP,
2) przegrody oraz wyposa¿enie techniczne budynku odpowiadaj¹ przynajmniej wymaganiom izolacyjnoœci cieplnej okreœlonym w za³¹czniku nr 2 do rozporz¹dzenia
oraz powierzchnia okien odpowiada wymaganiom okreœlonym w pkt 2.1. za³¹cznika nr 2 do rozporz¹dzenia.
Wymagania minimalne, o których mowa w punkcie 1), uznaje siê za spe³nione dla budynku podlegaj¹cegoprzebudowie, je¿eli przegrody oraz wyposa¿enie techniczne budynku podlegaj¹ce przebudowie odpowiadaj¹ przynajmniej wymaganiom izolacyjnoœci
cieplnej okreœlonym w za³¹czniku nr 2 do rozporz¹dzenia oraz powierzchnia okien odpowiada wymaganiom okreœlonym w pkt 2.1. za³¹cznika nr 2 do rozporz¹dzenia.
Maksymaln¹ wartoœæ wskaŸnika EP okreœlaj¹cego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialn¹ energiê pierwotn¹ do ogrzewania, wentylacji,
ch³odzenia, przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej oraz oœwietlenia oblicza siê zgodnie z poni¿szym wzorem:
EP EPH

W

EPC

EPL ;

[kWh / m 2 rok]

(1)

gdzie:
EPH+W – cz¹stkowa maksymalna wartoœæ wskaŸnika EP na potrzeby ogrzewania,
wentylacji oraz przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej,
EPC – cz¹stkowa maksymalna wartoœæ wskaŸnika EP na potrzeby ch³odzenia,
EPL – cz¹stkowa maksymalna wartoœæ wskaŸnika EP na potrzeby oœwietlenia.
Cz¹stkowe maksymalne wartoœci wskaŸnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego bêd¹ wynosiæ:
od 1 stycznia 2014 – 120 kWh/(m2 · rok)
od 1 stycznia 2017 – 95 kWh/(m2 · rok)
od 1 stycznia 2020 – 70 kWh/(m2 · rok)
Cz¹stkowe maksymalne wartoœci wskaŸnika EP na potrzeby ch³odzenia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego bêd¹ wynosiæ:
od 1 stycznia 2014 – EPC =10 · Af, C/Af
od 1 stycznia 2017 – EPC =10 · Af, C/Af
od 1 stycznia 2020 – EPC = 5 · Af, C/Af
gdzie:
Af
– powierzchnia u¿ytkowa ogrzewana budynku [m2],
Af, C
– powierzchnia u¿ytkowa ch³odzona budynku [m2].
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Izolacyjnoœæ cieplna przegród
Wartoœci wspó³czynnika przenikania ciep³a UC œcian, dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków, uwzglêdniaj¹ce poprawki ze wzglêdu na
pustki powietrzne w warstwie izolacji, ³¹czniki mechaniczne przechodz¹ce przez warstwê izolacyjn¹ oraz opady na dach o odwróconym uk³adzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotycz¹cymi obliczania oporu cieplnego i wspó³czynnika
przenikania ciep³a oraz przenoszenia ciep³a przez grunt, nie mog¹ byæ wiêksze ni¿
wartoœci UC(max) okreœlone w tabeli za³¹cznika do rozporz¹dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (poz. 926).
Zmianie ulegaj¹ wartoœci wspó³czynnika przenikania ciep³a U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnêtrznych. Nie mog¹ byæ wiêksze ni¿ wartoœci U(max) okreœlone
w tabeli nr 2 ww. za³¹cznika.
W budynku mieszkalnym (…) i gospodarczym pod³oga na gruncie w ogrzewanym
pomieszczeniu powinna mieæ izolacjê ciepln¹ obwodow¹ z materia³u izolacyjnego
w postaci warstwy o oporze cieplnym co najmniej 2,0 (m2 · K)/W, przy czym opór cieplny warstw pod³ogowych oblicza siê zgodnie z Polskimi Normami.
Inne wymagania zwi¹zane z oszczêdnoœci¹ energii
W budynku mieszkalnym (…) pole powierzchni A0, wyra¿one w m2, okien oraz
przegród szklanych i przezroczystych o wspó³czynniku przenikania ciep³a nie mniejszym ni¿ 0,9 W/(m2 · K), obliczone wed³ug ich wymiarów modularnych, nie mo¿e byæ
wiêksze ni¿ wartoœæ A0max obliczone wed³ug wzoru:
A0max = 0,15 · Az + 0,03 · Aw
gdzie:
Az
– jest sum¹ pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w zewnêtrznym obrysie budynku) w pasie o szerokoœci 5 m
wzd³u¿ œcian zewnêtrznych,
Aw
– jest sum¹ pól powierzchni pozosta³ej czêœci rzutu poziomego wszystkich
kondygnacji po odjêciu Az.
We wszystkich rodzajach budynków wspó³czynnik przepuszczalnoœci energii
ca³kowitej promieniowania s³onecznego okien oraz przegród szklanych i przezroczystych g liczony wed³ug wzoru:
g = fC · gn
gdzie:
gn
– wspó³czynnik ca³kowitej przepuszczalnoœci energii promieniowania s³onecznego dla typu oszklenia,
fC
– wspó³czynnik redukcji promieniowania ze wzglêdu na zastosowane urz¹dzenia przeciws³oneczne, w okresie letnim nie mo¿e byæ wiêkszy ni¿ 0,35.
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Warunki spe³nienia wymagañ dotycz¹cych powierzchniowej
kondensacji pary wodnej
W celu zachowania warunku, o którym mowa w § 321 ust. 1 rozporz¹dzenia4,
w odniesieniu do przegród zewnêtrznych budynków mieszkalnych (…) i gospodarczych rozwi¹zania przegród zewnêtrznych i ich wêz³ów konstrukcyjnych powinny
charakteryzowaæ siê wspó³czynnikiem temperaturowym fRsi o wartoœci nie mniejszej
ni¿ wymagana wartoœæ krytyczna, obliczona zgodnie z Polsk¹ Norm¹ dotycz¹c¹ metody obliczania temperatury powierzchni wewnêtrznej koniecznej do unikniêcia
krytycznej wilgotnoœci powierzchni i kondensacji miêdzywarstwowej.
Wymagan¹ wartoœæ krytyczn¹ wspó³czynnika temperaturowego fRsi w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury co najmniej 20°C w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i u¿ytecznoœci publicznej nale¿y okreœlaæ wed³ug Polskiej
Normy, przy za³o¿eniu, ¿e œrednia miesiêczna wartoœæ wilgotnoœci wzglêdnej powietrza wewnêtrznego jest równa = 50%, przy czym dopuszcza siê przyjmowanie
wymaganej wartoœci tego wspó³czynnika równej 0,72.
Wartoœæ wspó³czynnika temperaturowego charakteryzuj¹cego zastosowane rozwi¹zanie konstrukcyjno-materia³owe nale¿y obliczaæ:
1) dla przegrody – wed³ug Polskiej Normy
2) dla mostków cieplnych przy zastosowaniu przestrzennego modelu przegrody
– wed³ug Polskiej Normy dotycz¹cej obliczania strumieni cieplnych i temperatury
powierzchni.
Szczelnoœæ na przenikanie powietrza
W budynku mieszkalnym (…) przegrody zewnêtrzne nieprzezroczyste, z³¹cza
miêdzy przegrodami i czêœciami przegród (miêdzy innymi po³¹czenie stropodachów
lub dachów ze œcianami zewnêtrznymi), przejœcia elementów instalacji (takie jak
kana³y instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnêtrzne) oraz
po³¹czenia okien z oœcie¿ami nale¿y projektowaæ i wykonywaæ pod k¹tem osi¹gniêcia
ich ca³kowitej szczelnoœci na przenikanie powietrza.
W budynkach niskich, œredniowysokich i wysokich przepuszczalnoœæ powietrza
dla okien i drzwi balkonowych przy ciœnieniu równym 100 Pa wynosi nie wiêcej ni¿
2,25 m3/(m · h) w odniesieniu do d³ugoœci linii stykowej lub 9 m3/(m2 · h) w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 3 Polskiej Normy dotycz¹cej przepuszczalnoœci powietrza okien i drzwi. Dla okien i drzwi balkonowych w budynkach wysokoœciowych przepuszczalnoœæ powietrza przy ciœnieniu równym 100 Pa wynosi nie
wiêcej ni¿ 0,75 m3/(m · h) w odniesieniu do d³ugoœci linii stykowej lub 3 m3/(m2 · h)
w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 4 Polskiej Normy dotycz¹cej
przepuszczalnoœci powietrza okien i drzwi.

4

Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie z dn.12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
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Zalecana szczelnoœæ powietrzna budynków wynosi:
1) w budynkach z wentylacj¹ grawitacyjn¹ lub wentylacj¹ hybrydow¹ – n50 < 3,0 1/h;
2) w budynkach z wentylacj¹ mechaniczn¹ lub klimatyzacj¹ – n50 < 1,5 1/h.
Zalecane jest, by po zakoñczeniu budowy budynek mieszkalny (…) zosta³ poddany próbie szczelnoœci przeprowadzonej zgodnie z Polsk¹ Norm¹ dotycz¹c¹ okreœlania
przepuszczalnoœci powietrznej budynków w celu uzyskania zalecanej szczelnoœci
budynków.
Coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotycz¹ce ochrony cieplnej budynków, z jednej strony nieodzowne przy realizacji rozwoju zrównowa¿onego ze œrodowiskiem,
stanowi¹ kolejny obszar problematyczny w rewitalizacji wsi podlaskiej.
Infrastruktura techniczna a energia odnawialna
Pierwotnie woda czerpana by³a ze studni, a domy ogrzewane by³y piecami fizycznymi na drewno i wêgiel. Aktualnie sieci wodoci¹gowe dochodz¹ prawie do wszystkich gospodarstw. Podobnie jest z sieciami elektroenergetycznymi. Usuwanie
œcieków w miarê mo¿liwoœci powinno odbywaæ siê docelowo do ekologicznych przydomowych oczyszczalni œcieków. Ogrzewanie budynków nale¿a³oby rozpatrywaæ
indywidualnie z pierwszeñstwem wykorzystania energii odnawialnej i pomp ciep³a.
Niestety na terenach okolic Bia³owie¿y nie ma gazu ziemnego. Ekologicznym paliwem jest gaz propan-butan, który z powodzeniem mo¿e byæ stosowany w kot³ach
dwufunkcyjnych do centralnego ogrzewania i ciep³ej wody. Wydaje siê, ¿e ze wzglêdów estetyczno-ekologicznych wskazane s¹ raczej podziemne zbiorniki na gaz propan-butan. Do rozwa¿enia pozostaj¹ tak¿e kot³y na biopaliwo. Pamiêtaæ nale¿y, i¿
w tym przypadku trzeba zarezerwowaæ powierzchniê na sk³adowanie paliwa. Instalowanie kolektorów s³onecznych na po³aci dachu najprawdopodobniej zak³óci ³ad
przestrzenny i dlatego te¿ nale¿a³oby siê zastanowiæ nad znalezieniem innego miejsca.
Ma tu miejsce zderzenie kilku obszarów problemowych. Z jednej strony chcemy
zachowaæ nienaruszony krajobraz, ekosystem a z drugiej warunki mikroklimatu pomieszczeñ maj¹ byæ na poziomie co najmniej akceptowalnym.

Problematyka wsi podlaskiej widziana okiem studenta
Film, jako materia³ dydaktyczny wyjaœniaj¹cy miêdzy innymi pojêcie rozwoju
zrównowa¿onego ze œrodowiskiem, a tak¿e ³adu przestrzennego obejrza³o 75 studentów pierwszego semestru gospodarki przestrzennej Politechniki Bia³ostockiej.
Blisko 60% uzna³o dokument jako bardzo ciekawy, a 35% jako ciekawy. Pozostali
studenci (zaledwie 4 osoby) stwierdzili, i¿ materia³ filmowy nale¿y do œrednio interesuj¹cych. Warto zwróciæ uwagê, ¿e ¿aden ze studentów nie wykaza³ ca³kowitego
braku zainteresowania filmem. Znaczna czêœæ m³odych ludzi wyrazi³a ochotê obejrzenia filmów o podobnej tematyce dotycz¹cych innych regionów Polski. M³odzi
ludzie dostrzegli, i¿ materia³ krytycznie ukazuje zarówno wady jak i zalety podlaskiej wsi. Jedna ze studentek jednoznacznie stwierdzi³a: „Film jest ostrze¿eniem
dla nas wszystkich”.
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Budowanie domów w tzw. nowoczesnym stylu, które nie pasuj¹ do tradycyjnej
architektury Podlasia oraz zastêpowanie drewnianych domów murowanymi sprawia,
i¿ wieœ podlaska upodabnia siê do przedmieœæ du¿ych miast. Stara architektura wsi
kojarzona jest z obrazem nêdzy. Mieszkañcy wspó³czesnej wsi podlaskiej ³akn¹ nowoczesnoœci tak¿e w architekturze, co przejawia siê utrat¹ charakterystycznych cech regionu. Budowane s¹ pseudodworki o niew³aœciwych proporcjach na zbyt ma³ych
dzia³kach albo nieproporcjonalne domy wzorowane nawet na architekturze amerykañskiej. Ingerencja amatorskiej nowoczesnoœci w tradycyjn¹ zabudowê prowadzi do
chaosu. Nieporozumieniem jest tak¿e budowanie pojedynczych domów w du¿ej odleg³oœci od wsi, gdzieœ na uboczu, pod lasem. Do domów tych trzeba doprowadziæ co
najmniej sieci wodoci¹gowe i elektryczne co wymaga du¿ych funduszy, a dodatkowo
zaburza ekosystem.
Nowoczesne technologie pozwalaj¹ na szybkie tempo realizacji inwestycji, ale
czêsto s¹ to inwestycje nieprzemyœlane, które nie harmonizuj¹ z zastanym krajobrazem.
Odnosi siê wra¿enie, i¿ w³aœciciele dzia³ek uwa¿aj¹, ¿e skoro grunt jest ich w³asnoœci¹, to maj¹ do niego prawo w trzech wymiarach. W zwi¹zku z brakiem uregulowañ
prawnych nic nie stoi na przeszkodzie realizacji najdziwniejszych pomys³ów architektonicznych. Zapomina siê, ¿e przestrzeñ jest dobrem wspólnym. Podlasiu zagra¿aj¹ sami Podlasiacy, gdy¿ nie doceniaj¹ swego dziedzictwa. Ponadto brak
wspomnianych wczeœniej regulacji prawnych, a tak¿e doradców architektonicznych
zatrudnionych w gminie, którzy nieodp³atnie udzielaliby porad dotycz¹cych zagospodarowania dzia³ki, przyczynia siê do tego, i¿ mieszkañcy wsi ze swoimi problemami s¹ pozostawieni sami sobie. Wzorcem staj¹ siê domy z tzw. katalogów domów
gotowych b¹dŸ realnie widziane na zachodzie Europy.
Propozycje rozwi¹zania problemów
Pañstwo powinno chroniæ poszczególne regiony poprzez akty prawne, jakimi s¹
plany miejscowe. Du¿ym u³atwieniem by³oby, gdyby opisywane tereny mia³y plany
miejscowe zaopatrzone we wzorniki domów, wed³ug których mo¿na by by³o odrestaurowywaæ obiekty. W urzêdach gminnych powinni mieæ praktyki studenci
(op³acani przez pañstwo) ró¿nych bran¿, którzy nieodp³atnie udzielaliby porad dotycz¹cych zagospodarowania dzia³ki a tak¿e infrastruktury technicznej. Udzielaliby
wskazówek miêdzy innymi dotycz¹cych bry³y domu, jego kolorystyki, a tak¿e rodzaju ogrodzenia oraz ogrzewania, wykorzystania Ÿróde³ odnawialnych, kolejnoœci wykonywania robót. Szacowaliby tak¿e wstêpnie koszty oraz pomagali w wype³nieniu
wniosków szczególnie osobom starszym z trudem radz¹cym sobie w nowych realiach.
Przyda³yby siê tak¿e pogadanki przeprowadzane przez studentów skierowane do
mieszkañców wsi wyjaœniaj¹ce znaczenie ³adu przestrzennego. Dzia³ania takie
by³yby zapewne z korzyœci¹ dla obu stron. Przyk³adem zadbanego budynku z zachowaniem tradycji regionu jest dom przedstawiony na ryc. 4.
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Ryc. 4. Przyk³ad domu z okolic Bia³owie¿y odrestaurowanego z zachowaniem tradycji regionu
(zdjêcie autor)

Podsumowanie
Œwiat staje siê globaln¹ wiosk¹, co ma swoje zalety i wady. Dostêpnoœæ do nowych
materia³ów, ró¿norodnoœæ technologii jest kwesti¹ czasu i pieniêdzy. Jednak¿e nowe
obiekty, nawet o dobrej energooszczêdnej architekturze, ale nie powi¹zane z duchem
miejsca s¹ co najmniej nieporozumieniem. Gmina wydaj¹c pozwolenie na tzw. nowoczesn¹ architekturê, zwiêksza ryzyko, i¿ krajobraz w okolicach Bia³owie¿y upodobni
siê do przestrzeni z okolic Berlina czy Pary¿a. Czy o to nam chodzi?
Brak jest tak¿e masowej edukacji spo³eczeñstwa z zakresu rozwoju zrównowa¿onego ze œrodowiskiem oraz ³adu przestrzennego. Generalnie telewizja nie podaje
dobrych wzorców, nie uwra¿liwia na architekturê miejsca. Film Beaty Hy¿y-Czo³piñskiej, która z wykszta³cenia jest magistrem in¿ynierem architektem, stanowi
od tego wyj¹tek. G³os lektora, Wojciecha Czo³piñskiego, ³agodnie wprowadza widzów w klimat Podlasia. Dokument zachwyca muzyk¹, która buduje napiêcie, stanowi dobre t³o dla wa¿nych treœci zwi¹zanych z architektur¹ krajobrazu.
Nale¿a³oby od pocz¹tku podj¹æ trud wychowywania nowych pokoleñ w poszanowaniu tradycji oraz w³aœciwych kanonów estetycznych. Refleksyjny film „Pamiêæ
domu” powinien nale¿eæ do obowi¹zkowej medialnej lektury studentów wydzia³ów:
architektury i urbanistyki, architektury krajobrazu jak i gospodarki przestrzennej,
a mo¿e i budownictwa. Potwierdzi³a to tak¿e ankieta przeprowadzona wœród
m³odych ludzi. Film móg³by byæ przyczynkiem do dyskusji na temat rozwoju
zrównowa¿onego ze œrodowiskiem.
Nale¿y mieæ nadziejê, i¿ dziêki garstce zapaleñców tradycyjna zabudowa Podlasia
przetrwa i stanie siê wzorcem dla nowego pokolenia mieszkañców wsi. Uratowany
krajobraz wschodniej Polski, gdzie ¿ycie p³ynie wolniej, dos³ownie i w przenoœni,
mo¿e staæ siê mark¹ regionu jako znakomita przestrzeñ do rekreacji.
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Summary
Revitalization or degradation of the villageslocated in Podlasie?
The space is the common good. A documentary film written and directed by Beata
Hy¿y-Czo³piñska “Memory of the House” shows the multifaceted approach of the
rural population of Podlasie near Bialowieza to the old architecture.
The new objects, even if they are built with a good energy-efficient factors, but not
related to the spirit of place are just a misunderstanding. However, traditional
buildings seems to be the natural part of environment. In addition, the increasingly
strict regulations concerning on the thermal protection of buildings, which are
essential to the implementation of sustainable development with the environment,
case problems in the revitalization of the villages located on Podlasie. There is also
a lock of public education about these problems.
However, there is a chance that with thanks to some enthusiasts of traditional
buildings this kind of object will survive and become a model for a new generation
of rural residents.
Keywords: environmental sustainability, revitalization, protection of landscape
architecture, problem areas, legal codification.
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Rewitalizacja pamiêci.
Aby cmentarze têtni³y ¿yciem
„Pamiêæ wchodzi w sojusz tak z teraŸniejszoœci¹,
jak i przestrzeni¹, by razem stawiæ czo³o
nieodwo³alnemu up³ywowi czasu1”.
W pracy przedstawiono specyfikê dzia³añ rewitalizacyjnych w kontekœcie wielowymiarowoœci cmentarzy oraz wskazano formy i kierunki dzia³añ w tym zakresie.
Autorka poszukuje odpowiedzi na pytania czy pomiêdzy formami rewitalizacji nekropolii mo¿na postawiæ znak równoœci, czy buduj¹ one – mimo odmiennych œrodków – tak¹ sam¹ jakoœæ krajobrazu? Jak w rewitalizacyjnym zamierzeniu odnajduje
siê mistyczny wymiar cmentarza?
Realizacja tak postawionego celu wymaga³a rozpoznania stanu cmentarzy w Polsce oraz wytypowanie grupy porównawczej dla polskich miejsc pochówku. Zagadnienie rewitalizacji cmentarzy omówiono na przyk³adzie wybranych w oparciu
o kryterium zró¿nicowania (odmienny program i zakres dzia³añ podjêtych na cmentarzach w celu przywrócenia o nich pamiêci) obiektów z Polski i œwiata (Stany
Zjednoczone, Kanada, Irlandia).

Z³o¿onoœæ rewitalizacji i fenomen cmentarzy
Rewitalizacja ma charakter kompleksowy. W jej ramach prowadzony jest szereg
wielow¹tkowych, wzajemnie uzupe³niaj¹cych siê dzia³añ, które to na celu maj¹
wywo³anie jakoœciowej pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze. Rewitalizacja jest „leczeniem” zaburzonej, zdegradowanej relacji miêdzy miejscem a jego
u¿ytkownikami. W miejscach, w których zanika ¿ywotnoœæ i ci¹g³oœæ kumulacji dorobku polega na równoczesnym oddzia³ywaniu na ludzi i miejsca2. W obrêbie szeroko
rozumianej rewitalizacji wyró¿nia siê cztery typy tego procesu:
– rewitalizacjê zdegradowanych œródmieœæ i wielofunkcyjnych przedwojennych obszarów zabudowy miejskiej,
– rewitalizacjê obszarów poprzemys³owych, pokolejowych i powojskowych,
1

Kapralski S. (2010), Pamiêæ, przestrzeñ, to¿samoœæ. Próba refleksji teoretycznej, [w:] Kapralski S.
(red.), Pamiêæ, przestrzeñ, to¿samoœæ, Warszawa, s. 10.
2
Kipta E. (2013), Rewitalizacja w polityce (wobec) miast, [w:] http://www.forumrewitalizacji.pl (dostêp
17.10.2013).
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– rewitalizacjê blokowisk, w tym szczególnie blokowisk wzniesionych w technologii wielkop³ytowej,
– rewitalizacjê krajobrazu miast ze szczególnym uwzglêdnieniem sylwety miasta
i systemu przestrzeni publicznych, w tym zieleni3.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody do terenów zieleni obok
parków, zieleñców, ogrodów zalicza tak¿e cmentarze4. W zwi¹zku z tym, miejsca pochówku stanowiæ mog¹ przedmiot rewitalizacji.
W polskiej tradycji kulturowej cmentarz odgrywa niezwykle istotn¹ i donios³¹
rolê. Stanowi on: strefê sacrum (œwiêt¹ przestrzeñ, której charakter wynika z faktu
z³o¿enia oraz przechowywania szcz¹tków wielu pokoleñ), archiwum (zbiór informacji o historii spo³ecznoœci lokalnych), muzeum (zbiór dzie³ sztuki sepulkralnej
bêd¹cych odzwierciedleniem swojej epoki) i park zarazem (posiada istotne walory
przyrodnicze, kompozycjê krajobrazow¹ przepe³nion¹ smutkiem, melancholi¹ i refleksj¹ nad przemijaniem)5. Poza tym, w ostatnich latach coraz popularniejsza w pracach naukowych staje siê idea cmentarza jako ogrodu dla ¿ywych6, cmentarza jako
przestrzeni terapeutycznej7, czy wrêcz rekreacyjnej8. Te zró¿nicowane znaczenia i role przypisywane nekropolii przez tradycjê i naukê oraz bardzo skrajna percepcja tej
przestrzeni: od miejsca u¿ytkowego, przez miejsce symboliczne, œwiête, historyczne,
a¿ po miejsce okreœlonej aktywnoœci spo³ecznej, sprawiaj¹, ¿e cmentarz coraz czêœciej
postrzegany jest jako istotny element zagospodarowania, buduj¹cy kulturê przestrzeni, wizerunek jednostki osadniczej9. W zwi¹zku z tym, coraz wiêksz¹ uwagê przywi¹zuje siê do jakoœci krajobrazu cmentarza, poddaj¹c go dzia³aniom rewitalizacyjnym.

Dylemat rewitalizacji cmentarzy
Rewitalizowaæ czy nie rewitalizowaæ? Oto jest pytanie. Parafrazuj¹c s³ynn¹ wypowiedŸ szekspirowskiego Hamleta w kontekœcie nakreœlonej powy¿ej specyfiki cmentarzy nale¿y podj¹æ próbê rozwik³ania tego dylematu. Badania przeprowadzone przez
autorkê dowiod³y, ¿e wspó³czesne cmentarze tworzone s¹ w oparciu o uniwersalny
model: ujednolicony uk³ad przestrzenny, niewielki udzia³ zieleni wysokiej (zw³asz3

Rewitalizacja miast polskich, Wydawnictwo IRM, Kraków 2009, s. 1.
Art. 5 pkt 21 mówi, ¿e tereny zieleni to „tereny wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ i budynkami funkcjonalnie z nimi zwi¹zanymi, pokryte roœlinnoœci¹, znajduj¹ce siê w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast,
pe³ni¹ce funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub os³onowe, a w szczególnoœci parki, zieleñce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a tak¿e zieleñ towarzysz¹c¹ ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, sk³adowiskom, lotniskom oraz obiektom
kolejowym i przemys³owym”. Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 880.
5
Micha³owski A. (2001), Architektura krajobrazu w koñcu XX wieku. Znaczenie i zadania, [w:] Krajobraz kulturowy. Warsztaty dla nauczycieli i metodyków. Zeszyt dydaktyczny, Warszawa.
6
D³ugozima A. (2011), Cmentarze jako ogrody ¿ywych i umar³ych, Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu,
Warszawa.
7
Rhoads L. (1995), Death’s Garden: Relationships with Cemeteries, Automatism Press.
8
Szumañski M. (2005), Strukturalizacja terenów zieleni, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
9
Tanaœ S. (2008), Przestrzeñ turystyczna cmentarzy. Wstêp do tanatoturystyki. Wydawnictwo Uniwersytetu £ódzkiego, £ódŸ.
4
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cza liœciastej), nagrobki wykonywane wed³ug jednolitego wzornika, niewpisywanie
cmentarzy w kontekst otoczenia10. Wszystkie te negatywne zjawiska i przemiany, którym obecnie podlegaj¹ cmentarze mog¹ stanowiæ argument dla rewitalizacji cmentarzy historycznych, tych zak³adanych przed 1945 rokiem11. Jednak, jeœli uwzglêdniæ:
z³o¿onoœæ elementów konstytuuj¹cych cmentarz i wieloœæ p³aszczyzn, w których jest
on rozpatrywany oraz kompleksowoœæ dzia³añ rewitalizacyjnych odpowiedŸ na
powy¿sze pytanie nie jest ju¿ tak jednoznaczna. Bowiem przy rewitalizacji cmentarzy
nale¿y pochyliæ siê miêdzy innymi nad nastêpuj¹cymi kwestiami:
– pamiêæ spo³eczna;
– doktryna konserwatorska;
– genius loci.
„Stosunek do grobów zmar³ych – wszystkich zmar³ych, nawet obcych zmar³ych – jest
miar¹ kultury, tak¿e kultury religijnej cz³owieka”12. Spo³ecznoœæ lokalna konstytuuje siê
poprzez zakorzenienie, szacunek dla historii, przodków. W zwi¹zku z tym, „trudno
wyobraziæ sobie prawdziw¹ spo³ecznoœæ lokaln¹, która nie ma w³asnego cmentarza, na którym spoczywaj¹ najbli¿sze osoby (…), bowiem to w³aœnie groby ojców wi¹¿¹ nas najsilniej
z ziemi¹, na której wyrastaliœmy”13. Cmentarz w przestrzeni musi byæ zamarkowany by
by³ pamiêtany. O „znakowej rozpoznawalnoœci”14 nekropolii decyduj¹ artefakty: groby
wraz z rzeŸb¹ sepulkraln¹, szata roœlinna, uk³ad przestrzenny. W kontekœcie doktryny konserwatorskiej, utrwalonej w polskiej tradycji ochrony sacrum, cmentarz nale¿y
traktowaæ nie jako zespó³ ustawionych obok siebie pojedynczych nagrobków, ale jako
pewn¹ ca³oœæ, na któr¹ sk³adaj¹ siê w³aœciwe pochówki znajduj¹ce siê pod ziemi¹,
obiekty naziemne oraz zieleñ. Ka¿dy z tych elementów powinien byæ osobno przedmiotem rewitalizacji, ale nie nale¿y zapomnieæ, ¿e wszystkie one wspó³tworz¹ cmentarz jako ca³oœæ. Wszystkie s¹ obecne w percepcji spo³ecznoœci lokalnej15. Likwidacja,
czy gruntowne przekszta³cenie któregokolwiek z wymienionych powy¿ej elementów
prowadzi do zmiany charakteru ca³ego cmentarza, co œciœle wi¹¿e siê z kolejnym niezwykle wa¿nym aspektem w kontekœcie rewitalizacji cmentarzy, a mianowicie z genius loci.
Ka¿dy krajobraz, w tym tak¿e cmentarny, posiada unikalny ³adunek informacyjny. Iloœæ, jakoœæ tych informacji, a tak¿e potrzeby postrzegaj¹cego i ca³okszta³t jego
cech podmiotowych, preferencji przestrzennych decyduje o atrakcyjnoœci wizualnej
krajobrazu16. Z uwagi na bardzo wa¿ny w kontekœcie miejsc pochówku wymiar symboliczny (mistycyzm) ich uporz¹dkowanie nie zawsze idzie w parze z wysok¹ ocen¹
estetyczn¹. Niektóre cmentarze zdewastowane i zaniedbane s¹ odbierane jako atrak10

D³ugozima A. (2011), Cmentarze jako ogrody …, op. cit.
Pasierb J.S. (1995), Ochrona zabytków sztuki koœcielnej. Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa.
12
Ibidem.
13
Kowalik S. (2006), Spo³ecznoœæ lokalna a kultura lokalna, [w:] Brzeziñska A.W., Hulewska A., S³omska J. (red.), Edukacja regionalna. PWN, Warszawa, s. 29.
14
Kolbuszewski J. (1996), Cmentarze. Wydawnictwo Dolnoœl¹skie, Wroc³aw.
15
Pasierb J.S. (1995), Ochrona zabytków …, op. cit.
16
Bezkowska G. (2005), Znaczenie estetyki krajobrazu w okreœlaniu walorów turystycznych, Turystyka
i Hotelarstwo, Nr 8.
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cyjne (turystycznie), a cmentarze zadbane za takie nie uchodz¹17. Zbyt przesadne
porz¹dkowanie przestrzeni sepulkralnej, pedantyzm mo¿e zniszczyæ genius loci18.

Rewitalizacja cmentarzy w Polsce i wybranych krajach œwiata
Zgodnie z danymi Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Polsce zewidencjonowanych jest ponad 25 tysiêcy cmentarzy, z czego 4389 objêtych wpisem do rejestru zabytków (co stanowi 15,6% zabytkowego nieruchomego zasobu). Wiele cmentarzy zniknê³o bezpowrotnie, zaœ czêœæ stanowi jedyne œwiadectwo obecnoœci ludzi na danym
terenie. Rewitalizacja jest procesem, który mo¿e uchroniæ te miejsca od zapomnienia.
Od kilku dekad dziêki dzia³aniom podejmowanym przez regionalne organizacje prowadzone s¹ akcje przywracania cmentarzy spo³ecznej œwiadomoœci poprzez
porz¹dkowanie, czy edukowanie, np.: Stowarzyszenie Rewitalizacji Cmentarzy
Ewangelickich, Stowarzyszenie Mi³oœników Nowego Dworu Gdañskiego, Stowarzyszenie „Magurycz”, Spo³eczny Komitet Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii
i Mazurach, Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego „Sadyba”,
czy Fundacja „Borussia” Olsztyn. O œrodki na rewitalizacjê cmentarzy mo¿na ubiegaæ siê miêdzy innymi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z funduszy Unii Europejskiej. Na œwiecie wskazaæ mo¿na trzy g³ówne modele zarz¹dzania
cmentarzami: pañstwowy (m.in.: Francja, Szwajcaria), prywatny (m.in.: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada) i koœcielny (m.in.: W³ochy, Hiszpania), a kiedy
na³o¿y siê na nie specyfikê formy pañstwowej (z³o¿ona, unitarna) w efekcie uzyskuje
siê szeroki wachlarz form rewitalizacji w odniesieniu do nekropolii (tab. 1).

Formy rewitalizacji cmentarzy
Najprostszymi i najpopularniejszymi formami dzia³añ rewitalizacyjnych prowadzonymi na cmentarzach s¹: konserwacja, odnowa oraz rewaloryzacja. S¹ one czêsto
przedsiêwziêciami korzystnymi w wymiarze estetycznym i ekonomicznym
(zak³adaj¹c, ¿e taka przestrzeñ ma pe³niæ rolê atrakcji turystycznej), ale przywracanie
dawnej œwietnoœci w wymiarze architektonicznym nie musi prowadziæ bezpoœrednio
do zak³adanego o¿ywienia w wymiarze spo³ecznym. Rekonstrukcja pamiêci mo¿e bowiem prowadziæ do zachwiania, a nawet utraty poczucia identyfikacji z dan¹ przestrzeni¹, wywo³an¹ wprowadzeniem do niej zasobów pamiêci19:
– nieznanych, takich jak formy architektoniczne, rozwi¹zania przestrzenne k³óc¹ce
siê z ide¹ miejsca spoczynku, kultu zmar³ych przodków lub
– obcych, w sensie semantycznym i estetycznym dla spo³ecznoœci.
17

Tanaœ S. (2008), Przestrzeñ turystyczna cmentarzy …, op. cit.
D³ugozima A. (2010), Trzy cmentarze gminy Jonkowo, [w:] Rylke J. (red.), Wzornictwo ogrodowe,
Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu, Warszawa, s. 23–24.
19
Smolarkiewicz E., Rewitalizacja jako forma przywo³ywania pamiêci, [w:] Deklinacja odnowy miast.
Z dyskusji nad rewitalizacj¹ miast, Derejski K., Kubera J., Lisiecki S., Macyra R. (red.). Wydawnictwo Naukowe Wydzia³u Nauk Spo³ecznych UAM, Poznañ, s. 69–78.
18
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Zestawione w tabeli 1 realizacje z zakresu rewitalizacji cmentarzy wskazuj¹ na trzy
podstawowe kategorie dzia³añ:
– porz¹dkowanie przestrzeni cmentarza w celu uczytelnienia uk³adu przestrzennego, zidentyfikowania nagrobków (lapidarium)
poprawa atrakcyjnoœci wizualnej, przedmiot zainteresowania turystyki krajoznawczej, edukacja;
– w³¹czenie cmentarza w program szlaków turystycznych przedmiot zainteresowania turystyki krajoznawczej, edukacja;
– rozbudowywanie programu funkcjonalno-przestrzennego cmentarza, dzia³ania
marketingowe
poprawa atrakcyjnoœci wizualnej, przedmiot zainteresowania
turystyki krajoznawczej, edukacja, wzrost udzia³u przestrzeni grzebalnych.
Ponadto, wskazaæ nale¿y na typ rewitalizacji cmentarzy, który zamiast budowaæ
wœród spo³ecznoœci lokalnych pamiêæ o miejscu prowadzi do zaniku znakowej rozpoznawalnoœci poprzez wycinkê starodrzewu, przenoszenie nagrobków, a¿ wreszcie likwidacjê cmentarza i przeznaczenie go na inne funkcje – g³ównie rekreacyjne i wypoczynkowe, takie jak: plac zabaw lub park.

Ryc. 1. Model powi¹zañ cmentarz – rewitalizacja
!ród³o: Opracowanie w³asne.

Przedstawione powy¿ej rodzaje dzia³añ maj¹cych na celu przywracaæ cmentarze
do ¿ycia spo³ecznego wpisuj¹ siê w obserwacje E. Rewers, która badaj¹c relacje pomiêdzy to¿samoœci¹ przestrzeni a pamiêci¹ zauwa¿a dwa przeciwstawne dzia³ania:
– chêæ rekonstrukcji przesz³oœci, by utrzymaæ ci¹g³oœæ to¿samoœci w niezmienionej
postaci (co jest czêsto postrzegane przez podmioty w nie zaanga¿owane jako „bezpieczne”, to znaczy zyskuj¹ce aprobatê spo³eczn¹ i podnosz¹ce walory zabytkowe);
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– twórcze wykorzystanie przesz³oœci (kreacja), która jest jedynie kanw¹ dzia³añ
maj¹cych na celu unowoczeœnienie, a wiêc jak¹œ postaæ modyfikacji to¿samoœci
nienaruszaj¹cej spójnoœci i ci¹g³oœci tego konstruktu. Kreacja wi¹¿e siê z odejœciem od dawnego stylu i wprowadzeniem do przestrzeni nowoœci i ró¿nicy20.
Poni¿ej opisano rewitalizacjê cmentarzy bazuj¹c na trzech procesach, w które
uwik³ana jest pamiêæ spo³eczna, sacrum, miejsce pochówku i zakres podjêtych
dzia³añ (ingerencja) tj.: rekonstrukcja – kreacja – degradacja (ryc. 1).
Rekonstrukcja:
– za³o¿enia: zachowanie dawnej stylistyki i charakteru cmentarza, nawet gdy ulega
on rozbudowie; rewitalizacja w odmianie „preservation”, podniesienie jakoœci
estetycznej, czytelnoœci;
– charakter dzia³añ rewitalizacyjnych21: konserwatorski (historyczny), spo³eczny,
estetyczny;
– cechy zrewitalizowanego cmentarza: zachowany historyczny uk³ad przestrzenny
wraz z najcenniejszymi elementami zagospodarowania (nagrobki, obiekty architektoniczne, zieleñ), przestrzeñ cmentarza zamarkowana, uporz¹dkowana.
Efekty: wzrost atrakcyjnoœci wizualnej, utworzenie lapidarium, przedmiot zainteresowania turystyki krajoznawczej (atrakcja turystyczna – rozwój tanatoturystyki22,
wzrost potencja³u danej jednostki osadniczej z cmentarzem, co poprawia sytuacjê
spo³eczno-gospodarcz¹).
Przyk³ady: Cmentarz Jedenastu Wsi w Cyganku (ryc. 2)23, lapidarium w Ko¿uchowie24 (Polska), szlak cmentarzy z okresu I wojny œwiatowej w Beskidach (Polska).
Kreacja:
– za³o¿enia: twórcze podejœcie do rewitalizacji, szacunek dla historii, zachowanie
autentyzmu, ale wykorzystanie nowoczesnych œrodków wyrazu, zamiast wskrzeszania zakorzenionych w tradycji rozwi¹zañ postawienie na kreatywnoœæ, budo20
Tarnowski J. (2000), Architektura w poszukiwaniu to¿samoœci lokalnej, [w:] Kostyrko T., Zgó³ka T.
(red.), Kultura wobec krêgów to¿samoœci, Poznañ – Wroc³aw, s. 148.
21
Aspekty wymieniane od najbardziej do najmniej istotnego.
22
Specyficzn¹ form¹ turystyki kulturowej zogniskowan¹ na odwiedzaniu miejsc dokumentuj¹cych i upamiêtniaj¹cych œmieræ jest tanatoturystyka (ang. „thanatotourism”). W literaturze wyodrêbnia siê piêæ kategorii
tanatoturystyki: 1) podró¿e do miejsc publicznej œmierci lub miejsc bêd¹cych jej œwiadectwem; 2) podró¿e do
miejsc, gdzie odnotowano lub odkryto fakt masowej lub indywidualnej œmierci; 3) podró¿e do miejsc i pomników upamiêtniaj¹cych zmar³ych; 4) podró¿e do miejsc niezwi¹zanych bezpoœrednio ze zdarzeniem, a prezentuj¹cych materialne dowody œmierci lub je inscenizuj¹ce; 5) podró¿e do miejsc inscenizacji œmierci.
W kontekœcie niniejszego artyku³u szczególnie istotna jest kategoria trzecia, bowiem obejmuje ona wizyty na
cmentarzach. Tanaœ S. (2008), Przestrzeñ turystyczna cmentarzy …, op. cit.
23
Brzeziñska A.W. (2010), Cmentarz Jedenastu Wsi w Cyganku jako przyk³ad dobrej praktyki ochrony
lokalnego dziedzictwa kulturowego, [w:] Czy¿ A.S., Gutowski B. (red.), Sztuka cmentarzy w XIX i XX wieku.
Wydawnictwo UKSW, Warszawa, s. 237–247.
24
Janowska W. (1994), Lapidarium rzeŸby nagrobnej w Ko¿uchowie, [w:] Ochrona cmentarzy zabytkowych. Organizacja lapidariów cmentarnych, Oœrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Warszawa, s. 88–96.
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Ryc. 2. Cmentarz Jedenastu Wsi w Cyganku.
Lapidarium Sztuki Sepulkralnej rekonstrukcji
pamiêci spo³ecznoœci lokalnej w ramach dzia³añ
rewitalizacyjnych
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Ryc. 3. Cmentarz Glasnevin w Dublinie jako
przyk³ad twórczego wykorzystania przesz³oœci.
Nowoczesny budynek muzeum jako t³o dla
historycznej tkanki cmentarza

wanie dialogu w przestrzeni cmentarza poprzez zestawianie architektury historycznej z nowoczesn¹, prze³amywanie schematów, popularyzowanie idei cmentarza
jako parku, ogrodu, galerii, muzeum na œwie¿ym powietrzu i wprowadzanie programu funkcjonalno-przestrzennego adekwatnego do pe³nienia tej roli, cmentarz
staje siê przestrzeni¹, w której przeplataj¹ siê wymiary sacrum i profanum,
– charakter dzia³añ rewitalizacyjnych: spo³eczny, funkcjonalny (u¿ytkowy), estetyczny, konserwatorski,
– cechy zrewitalizowanego cmentarza: historyczny uk³ad cmentarza wzbogacony
o nowoczesn¹ architekturê (kaplice pogrzebowe, budynki administracji cmentarza, muzea), rozbudowany program funkcjonalno-przestrzenny (poza podstawow¹ funkcj¹ grzebaln¹ cmentarz staje siê galeri¹ – wystawy, szlakiem turystycznym, dydaktycznym – spacery z przewodnikiem, muzeum – organizacja ekspozycji zwi¹zanych ze sztuk¹ sepulkraln¹ i histori¹ œmierci (oswajanie œmierci)).
Efekty: wzrost spo³ecznego znaczenia cmentarza (wiêksza frekwencja zwi¹zana z ciekawym programem funkcjonalnym cmentarza), aktywizacja spo³eczna, edukacja (oswajanie œmierci), wzrost atrakcyjnoœci wizualnej, przedmiot zainteresowania
turystyki krajoznawczej (tanatoturystyka).
Przyk³ady: Cmentarz Forest Hill w Bostonie (USA), Cmentarz Glasnevin w Dublinie
(Irlandia) (ryc. 3), Cmentarz Mountain View w Vancouver (Kanada), lapidarium
cmentarne w ¯ychlinie (Polska)25.
Degradacja:
– za³o¿enia: uporz¹dkowanie przestrzeni cmentarza w celu uczytelnienia historycznego uk³adu lub zwiêkszenia powierzchni grzebalnej dla nowych pochówków,
– charakter dzia³añ rewitalizacyjnych: spo³eczny (u¿ytkowy), konserwatorski,
25

Rudkowski T. (1994), Cmentarz – lapidarium w ¯ychlinie, [w:] Ochrona cmentarzy zabytkowych. Organizacja lapidariów cmentarnych, Oœrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Warszawa, s. 72–73.
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– cechy zrewitalizowanego cmentarza: utrata autentyzmu, zanik genius loci, pozbawienie cmentarza jednego z komponentów: szaty roœlinnej, nagrobków lub ca³kowita likwidacja cmentarza i przekwalifikowanie go na inne cele, np. rekreacyjne,
wypoczynkowe lub mieszkaniowe.
Efekty: spadek spo³ecznego (lub turystycznego) znaczenia, wyrywanie nagrobków
z kontekstu i demonstrowanie ich w sposób muzealny sprawia, ¿e s¹ zupe³nie inaczej
odbierane (nie jako miejsce spoczynku, znak informuj¹cy o konkretnym cz³owieku,
ale jako eksponat, przeniesienie nagrobka w inne miejsce likwiduje ów znak, a zatem
pozbawia zmar³ego osobowoœci, w konsekwencji przyczynia siê do szybszego o nim
zapominania).
Przyk³ady: liczne lapidaria26 m.in. w Siedlcach.

Podsumowanie
Procesy rewitalizacyjne niejako z definicji wkraczaj¹ w sferê symboliczn¹ i psychologiczn¹ spo³ecznoœci lokalnej. Wa¿ne jest zatem, by rewitalizacja uwzglêdnia³a
zarówno potrzeby mieszkañców, jak i ich stosunek emocjonalny do miejsca. St¹d konieczna wydaje siê dba³oœæ inwestorów o zachowanie (lub uwzglêdnienie) historycznych aspektów rewitalizowanego miejsca, o ochronê jego autentycznoœci
i unikatowoœci27. Zwraca na to uwagê tak¿e J.T. Królikowski. Twierdzi on, ¿e „aby zachowaæ to¿samoœæ cmentarza, trzeba zachowaæ i ods³oniæ ukryte piêkno, uchroniæ genius loci,
nie niszczyæ wartoœci przestrzennych, zachowaæ autentyzm”. To przede wszystkim zadanie
kontynuacji i rozwoju nie tyle form, co ducha28. W rozwa¿ania te wpisuje siê tak¿e
teza G.J. Ashwortha, ¿e „dziedzictwo jest tworzone od nowa przez ka¿de pokolenie wedle
dominuj¹cego podejœcia do przesz³oœci i jej wykorzystania”29. W zwi¹zku z tym, rewitalizacja cmentarzy musi obejmowaæ nie tylko sferê fizyczn¹ obiektów, ale tak¿e wymiar
symboliczny przestrzeni. Wszak, jest ona nie tylko sceneri¹ czy t³em zdarzeñ, ale jest

26

Lapidaria oceniæ mo¿na zarówno pozytywnie i zakwalifikowaæ do rekonstrukcji, jak i negatywnie zaliczaj¹c do dzia³añ degraduj¹cych cmentarz. Przypomnieæ nale¿y, i¿ lapidarium jest miejscem, gdzie trafiaj¹ zabytkowe lub wykazuj¹ce wartoœci artystyczne nagrobki, w sytuacji, w której to pozostawienie ich na miejscu
grozi im niechybn¹ zag³ad¹. Pierwsze lapidaria cmentarne zak³adane w Polsce od lat 80. XX wieku realizowa³y
te za³o¿enia. Natomiast rozpowszechniona w œrodowisku konserwatorskim moda na tego typu przedsiêwziêcia
spowodowa³a, ¿e wybierano najstarsze nagrobki i przenoszono je w wybrane miejsce cmentarza, a czasem nawet
poza jego ogrodzenie. Wiêcej na ten temat: Rudkowski T., O ochronê cmentarzy zabytkowych, [w:] „Ochrona
zabytków”, Nr 1/2, Krajowy Oœrodek Badañ i Dokumentacji Zabytków, Warszawa, s. 104–114.
27
Raport o spo³ecznym i kulturowym wymiarze rewitalizacji zabytkowych obiektów postindustrialnych
na Mazowszu, Warszawa 2012, [w:] http://ikw.org.pl/industrialne/raport.pdf (dostêp 20.10.2013).
28
Królikowski J.T. (2004), Architektura a natura Warszawy, [w:] Królikowski J.T., Ró¿añska A., Rylke J.,
Skalski J., Wartoœci krajobrazu kulturowego Warszawy na tle warunków przyrodniczych miasta. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 265.
29
Ashworth G.J. (1993), Heritage Planning: An Approach to Managing Historic Cities, [w:] Zuziak Z.
(red.), Managing Historic Cities, Miêdzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, s. 30.
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prze¿ywana i tworzona przez cz³owieka, wchodz¹cego z ni¹ w dialog nieskoñczonych
interpretacji30.
„Id¹c na cmentarz, powracamy do tych, którzy byli”31. Te s³owa J. Tischnera uzmys³awiaj¹, ¿e cmentarz domaga siê wzajemnoœci. Bêdzie on pe³ni³ swoj¹ rolê wspólnototwórcz¹ o tyle, o ile na groby bêdzie przychodzi³ ktoœ, kto czuje siê spadkobierc¹
kultury, dziedzictwa. Opuszczone cmentarze s¹ bardzo dotkliwym przejawem braku
pamiêci i braku to¿samoœci. Stanowi¹ dowód, ¿e wielopokoleniowa ci¹g³oœæ wspólnoty zosta³a brutalnie przerwana, ¿e nie ma kto dziedziczyæ. Odnowienie elementów
zagospodarowania cmentarza, podniesienie ich z ruin, nie zagwarantuje, ¿e przestrzeñ nekropolii stanie siê znacz¹ca, ¿e bêdzie noœnikiem znaków. Musi iœæ to w parze z prac¹ nad pamiêci¹ realizowan¹ poprzez programy edukacyjne, budowanie
programu funkcjonalnego maj¹cego na celu aktywizacjê spo³ecznoœci, twórczy z ni¹
dialog. Rewitalizacja pamiêci jest warunkiem podstawowym jakiegokolwiek procesu
(od)budowy. Odnowienie obiektów sztuki sepulkralnej, poza oczywistym faktem
ocalania materialnego dziedzictwa kultury, niekoniecznie przyniesie wartoœæ dodan¹,
jak¹ jest zakorzenienie wspó³czesnego cz³owieka. To, od jakoœci przywróconej pamiêci zale¿y jakoœæ teraŸniejszoœci i przysz³oœci32.

Summary
Revitalization of memory.To graveyards full of life
The cemetery is sacred zone, archive, museum and park at the same time. These
different meanings and roles and extreme perception of the sepulchral space: from
the utility place, symbolic, historic, sacred place to the place of social activity, make
the cemetery is more often seen as an interesting landscape value and therefore it
becomes the subject of revitalization activity. As the cemeteries are multidimensional
space, and action in the field of revitalization should be considered on many levels.
This paper presents three types of activities: reconstruction, creation and
degradation referring them to certain cemeteries from Poland and world (USA,
Canada, Ireland).
Keywords: revitalization, cemetery, local community, memory.
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Wyrobiec M. (2008), Reflektorem w zapomniane: odkrywanie ma³ych Jerozolim, [w:] Murzyn-Kupisz J.,
Purchla J. (red.)., Przywracanie pamiêci. Rewitalizacja zabytkowych dzielnic ¿ydowskich w Miastach Europy
Œrodkowej, Miêdzynarodowe Centrum Kultury, Kraków.
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Batko R., To¿samoœæ miejsca – rewitalizacja pamiêci. Dom, œwi¹tynia, cmentarz, [w:] Skalski K.
(red.), O budowie metod rewitalizacji w Polsce – aspekty wybrane, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych UJ, Kraków, s. 175–196.
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Znaczenie zabytkowej architektury sakralnej
w zachowaniu wartoœci krajobrazu otwartego
Krajobraz kulturowy, charakterystyczny dla danego miejsca i czasu, jest efektem
d³ugotrwa³ego procesu. W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci cz³owieka przemiany
nastêpowa³y powoli. Mo¿liwoœci kszta³towania krajobrazu by³y znikome, a ¿ycie zale¿a³o od rytmu i kaprysów przyrody. Dlatego materialne przejawy dzia³alnoœci
cz³owieka w niewielkim stopniu ingerowa³y w krajobraz. Przewa¿nie by³y te¿ zgodne
z jego charakterem, urozmaica³y go i dope³nia³y. Z czasem ingerencja stawa³a siê silniejsza i by³a coraz bardziej widoczna. Zakres i intensywnoœæ przemian w ostatnim
czasie spowodowa³y wiele niekorzystnych zmian. Doprowadzi³y przede wszystkim
do utraty harmonijnej, historycznie ukszta³towanej formy krajobrazu, w skrajnych
przypadkach prowadz¹c do jego degeneracji.
Potrzebê ochrony krajobrazu kulturowego dostrze¿ono ju¿ dawno. Poœwiêcono jej
wiele rozwa¿añ teoretycznych, tworz¹c podstawy do racjonalnego i skutecznego
dzia³ania. Jednak ze wzglêdu na bardzo szeroki zakres dziedziny, trudny do ca³oœciowego ujêcia, jego ochrona, szczególnie w wymiarze praktycznym jest bardzo trudna.
W krajobrazie mo¿na wyodrêbniæ najwa¿niejsze elementy, decyduj¹ce o jego niepowtarzalnym charakterze i wp³ywaj¹ce, a nawet decyduj¹ce o wartoœciach posiadanych przez dany krajobraz. Doskonale uj¹³ to profesor Janusz Bogdanowski, wybitny
specjalista z dziedziny kszta³towania i ochrony krajobrazu, pisz¹c: „Ca³okszta³t
zabytkowo-krajobrazowych dociekañ zmierza, obok ogólnie zrozumia³ych potrzeb
konserwatorskich, ku zachowaniu i wyeksponowaniu cech indywidualnych naszego
pejza¿u...”1.
Mimo znacznych przekszta³ceñ krajobrazu, wiele jego elementów z przesz³oœci
przetrwa³o do czasów wspó³czesnych, nierzadko nadal bêd¹c jego zasadniczym
„sk³adnikiem”. Wœród nich niezwykle wa¿n¹ rolê zajmuje zabytkowa architektura
sakralna. Jest ona œwiadectwem przesz³oœci i niepowtarzalnoœci krajobrazu rodzimego, tak¿e w tym, wê¿szym, regionalnym znaczeniu. Trudno przeceniæ jej rolê jako
elementu okreœlonego krajobrazu.

1

Bogdanowski J., Droga od zabytków do konserwacji i kontynuacji w kszta³towaniu krajobrazu kulturowego, [w:] Ochrona i konserwacja dóbr kultury w Polsce 1944–1989. Uwarunkowania polityczne i spo³eczne.
Pod red. A. Tomaszewskiego, materia³y konferencji naukowej Kazimierz Dolny 10–12 listopad 1994, Warszawa 1996, s. 245.
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W opracowaniu zostanie zarysowana problematyka zabytkowej architektury
sakralnej jako istotnego elementu krajobrazu. Teza ta zostanie zilustrowana
przyk³adami œwi¹tyñ Koœcio³a Wschodniego z terenów pó³nocnego Podlasia. W czêœci wstêpnej tego fragmentu opracowania dokonane zostanie wprowadzenie w problematykê architektury cerkiewnej w krajobrazie kulturowym omawianego regionu.
Nastêpnie kilka wybranych obiektów zostanie poddanych analizie z punktu widzenia
ich roli w krajobrazie otwartym.

Architektura sakralna w krajobrazie otwartym
– zarys problematyki
Architektura sakralna zawsze by³a istotnym elementem krajobrazu. W szerszej
skali – mówimy o œwi¹tyniach, zaœ w skromniejszym wymiarze s¹ to kaplice, kapliczki, tak¿e krzy¿e przydro¿ne. Zabytkowa architektura sakralna czêsto jest jednym
z niewielu, a bywa, ¿e jedynym œwiadectwem przesz³oœci. Zawsze jest wa¿nym sk³adnikiem krajobrazu, wzbogacaj¹c go i porz¹dkuj¹c. Funkcjonuje w nim nie tylko fizycznie, ale tak¿e osadzona jest g³êboko w wymiarze kulturowym i duchowym. A wiêc
jej rola w ¿yciu cz³owieka jest wielowartoœciowa.
Zachowanie lub przywrócenie znaczenia architekturze sakralnej w krajobrazie jest
zachowaniem wartoœci posiadanych przez okreœlony krajobraz.
Problemów ochrony architektury sakralnej w skali krajobrazu jest wiele. Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e w pewnym zakresie ³atwiej chroniæ zabytek w skali obiektu,
ni¿ w ujêciu krajobrazowym. Wœród wa¿niejszych zagadnieñ mo¿na wymieniæ:
– zachowanie znaczenia œwi¹tyñ jako dominanty – z tym wi¹¿e siê problem skali bli¿szego i dalszego otoczenia, a tak¿e kwestia agresywnoœci otoczenia,
– w³aœciwe rozmieszczenie nowych akcentów w krajobrazie w s¹siedztwie œwi¹tyñ
w celu zachowania w³aœciwej hierarchii akcentów krajobrazowych,
– kwestia odpowiedniego kszta³towania zieleni w s¹siedztwie obiektów sakralnych,
i ponadto wiele innych, czêsto bardzo indywidualnych, wynikaj¹cych ze specyficznych uwarunkowañ.
Pojawiaj¹ siê tak¿e nowe zagadnienia. Stosunkowo nowym zjawiskiem, które pojawi³o siê w ci¹gu oko³o ostatnich dziesiêciu lat, jest problem iluminacji obiektów sakralnych w krajobrazie otwartym. Do tej pory oœwietlanie obiektów architektury by³o
domen¹ pejza¿u miejskiego. Iluminowane obiekty staj¹ siê akcentem, ale jednoczeœnie s¹ elementem ca³ego oœwietlenia miasta. Inna sytuacja jest w krajobrazie otwartym. Oœwietlone obiekty tworz¹ relacje, które wczeœniej nie istnia³y, charakteryzuj¹ce
bardzo silnymi kontrastami i mocnymi akcentami. W nocy iluminowana architektura sakralna nieoczekiwanie nabiera du¿ego znaczenia. Staje siê akcentem i punktem
orientacyjnym.
Wszystkie zasygnalizowane problemy w konkretnych przypadkach wymagaj¹
analizy, wyci¹gania wniosków, a nastêpnie dzia³añ praktycznych. Przez zachowanie
w³aœciwej roli architektury sakralnej w krajobrazie otwartym mo¿na zachowaæ istniej¹ce jego wartoœci, a tak¿e uczestniczyæ w tworzeniu nowych.

Znaczenie zabytkowej architektury sakralnej w zachowaniu wartoœci krajobrazu...

139

Ka¿dy region ma swoj¹ specyfikê. Materialnym odbiciem jego cech indywidualnych jest krajobraz. Spuœcizna architektoniczna to jeden z najwa¿niejszych jego
sk³adników. Jej zachowanie, nie tylko w wymiarze pojedynczego obiektu, ale tak¿e
w skali krajobrazowej, jest zachowaniem to¿samoœci krajobrazu okreœlonego regionu.
Kwestia indywidualnoœci otaczaj¹cej nas przestrzeni nabiera znaczenia w dobie przemian, których jedn¹ z cech jest unifikacja, maj¹ca tak¿e wymiar globalny. „W³aœnie
krajobraz kulturowy – jak¿e czêsto bêd¹cy destruktem dawnego piêkna, do dziœ urzekaj¹c nierzadko dzie³ami œredniowiecza, baroku czy regionalizmu – stanowi doskona³y, a jednoczeœnie wa¿ny czynnik regionalnej to¿samoœci, wobec zagro¿enia dalsz¹
dewastacj¹ b¹dŸ bana³em normatywnego planu zagospodarowania przestrzennego”2.

Architektura cerkiewna w krajobrazie kulturowym
pó³nocnego Podlasia
Pó³nocne Podlasie na mapie dziedzictwa kulturowego Polski zajmuje wa¿ne miejsce. Jego pozycja wynika miêdzy innymi z wielokulturowoœci tych ziem. Wspó³¿y³y
tutaj ró¿ne narody, religie i kultury. Ró¿norodnoœæ ta w znacznym stopniu zachowa³a
siê do dzisiaj i nadal jest ¿ywa. Pó³nocne Podlasie w pewnym stopniu jest spadkobierc¹ Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Œwiadectwem ró¿norodnoœci regionu jest architektura sakralna. Mo¿emy tutaj
spotkaæ nie tylko koœcio³y i cerkwie, ale tak¿e nieliczne ocala³e, czêsto o nieczytelnej
pierwotnej funkcji synagogi oraz meczety. Wszystkie one œwiadcz¹ o bogatej, nie zawsze ³atwej historii tych ziem.
Zabytkowa architektura cerkiewna zajmuje wa¿ne miejsce w spuœciŸnie architektonicznej regionu. Znajduj¹ siê tutaj zarówno cerkwie prawos³awne, jak te¿ dawne
œwi¹tynie unickie. S¹ obiekty murowane i drewniane. Jeœli chodzi o zastosowany budulec, wœród obiektów zabytkowych wiêkszoœæ to obiekty drewniane. Stanowi¹ one
oko³o 2/3 obiektów powsta³ych do II wojny œwiatowej i znajduj¹ siê g³ównie na terenach wiejskich. Zdecydowan¹ wiêkszoœæ ogó³u œwi¹tyñ stanowi¹ cerkwie parafialne
i cmentarne. Ponadto nale¿y wspomnieæ o skromnych obiektach, na trwale wpisanych w pejza¿ Podlasia – kaplicach i kapliczkach.
Zabytkowe œwi¹tynie pochodz¹ z ró¿nych okresów. Do II wojny œwiatowej najstarszym i najcenniejszym zabytkiem w regionie by³a murowana cerkiew obronna w Supraœlu, któr¹ zaczêto wznosiæ na pocz¹tku XVI wieku. W 1944 roku zosta³a zburzona
przez wycofuj¹ce siê oddzia³y niemieckie. Obecnie jest zrekonstruowana i jej charakterystyczna forma zosta³a przywrócona krajobrazowi Podlasia. Najstarsze istniej¹ce
obiekty pochodz¹ z koñca XVII wieku oraz prze³omu XVII i XVIII wieku. Nale¿y do
nich drewniana cerkiew w Sobiatynie (koniec XVII wieku) oraz tak¿e drewniane cerkwie w Bielsku Podlaskim (Narodzenia NMP) oraz w Topolanach. Spora grupa obiektów datowana jest na wiek XVIII. Wiêkszoœæ jednak pochodzi z drugiej po³owy XIX
2

Bogdanowski J., Droga od zabytków do konserwacji i kontynuacji w kszta³towaniu krajobrazu kulturowego, [w:] Ochrona i konserwacja dóbr kultury w Polsce 1944–1989. Uwarunkowania polityczne i spo³eczne.
Pod red. A. Tomaszewskiego, materia³y konferencji naukowej Kazimierz Dolny 10–12 listopad 1994, Warszawa 1996, s. 245.
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i pocz¹tku XX wieku. Obraz zabytkowej architektury cerkiewnej dope³nia znaczna
iloœæ wspó³czesnych œwi¹tyñ, powsta³ych po II wojnie, g³ównie w ostatnich trzech dziesiêcioleciach i zlokalizowanych przede wszystkim w miastach. Wszystkie œwi¹tynie
Koœcio³a Wschodniego tworz¹ z³o¿ony, a zarazem bogaty obraz ca³oœci.

Cerkwie w krajobrazie otwartym pó³nocnego Podlasia
– wybrane przyk³ady
Architektura cerkiewna jest jednym z charakterystycznych elementów krajobrazu
otwartego pó³nocnego Podlasia, wspó³tworz¹cym jego niepowtarzalnoœæ. Jest tak¿e
œwiadectwem historii tych ziem. Lokalizacja wielu œwi¹tyñ sprzyja ich ekspozycji
w krajobrazie. Analiza pozwala dostrzec logikê w ich lokalizacji.
Sytuowanie cerkwi wynika³o z uwarunkowañ terenowych, a tak¿e uk³adu przestrzennego miejscowoœci. Typem wsi spotykanym stosunkowo czêsto na Podlasiu jest
ulicówka. Zabudowê rozmieszczano po obu stronach drogi przechodz¹cej przez wieœ.
Dzia³ki mia³y tak¹ sam¹ lub podobn¹ wielkoœæ. Œwi¹tynie czêsto lokowano przy drodze, przerywaj¹c ci¹g zabudowy. W bezpoœrednim s¹siedztwie wsi znajdowa³y siê
przewa¿nie ³¹ki i pola uprawne. Œwi¹tynia by³a akcentem w stosunkowo niskiej zabudowie wiejskiej, widocznej z daleka. Miejsce budowy cerkwi zasadniczo wynika³o
z konkretnych uwarunkowañ. Istotnym czynnikiem by³o ukszta³towanie terenu. Zawsze jednak starano siê poprzez odpowiedni¹ lokalizacjê nadaæ œwi¹tyniom wa¿ne
znaczenie krajobrazowe.
Cerkiew w £osince
Wieœ £osinka po³o¿ona jest oko³o 0,5 km od drogi prowadz¹cej z Narwi do Hajnówki (fragment trasy z Bia³egostoku do Bia³owie¿y). Zabudowa miejscowoœci rozmieszczona jest wzd³u¿ drogi przechodz¹cej przez wieœ. We wschodniej czêœci wsi, po
jej pó³nocnej stronie, na ma³ym wzniesieniu zlokalizowano drewnian¹ cerkiew parafialn¹ (ryc. 1). Œwi¹tynia zosta³a zbudowana w latach 1882–1886. Jednak pierwsza
wzmianka o cerkwi pochodzi z drugiej po³owy XVIII wieku.

Ryc. 1. Cerkiew w £osince: widok ogólny
– œwi¹tynia zlokalizowana na lekkim wzniesieniu
(fot.: autor)

Ryc. 2. Cerkiew w £osince: œwi¹tynia wydobyta
œwiat³em z pejza¿u nocnego
(fot.: autor)
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Lokalizacja œwi¹tyni w strukturze zabudowy wiejskiej oraz ukszta³towanie dalszego otoczenia wp³ynê³y na jej znaczenie w krajobrazie otwartym. Wiêkszoœæ zabudowy
skupiona jest wzd³u¿ drogi przechodz¹cej przez wieœ. Cerkiew „przerywa” ci¹g zabudowy pó³nocnej pierzei. Od tej strony pó³nocnej rozci¹gaj¹ siê ³¹ki i pola uprawne,
urozmaicone niewielkimi skupiskami wysokiej zieleni. Dziêki temu œwi¹tynia widoczna jest z daleka, góruj¹c nad zabudow¹ wsi, która zachowa³a niewielk¹ skalê. Lokalizacja obiektu jest te¿ interesuj¹ca w kontekœcie uk³adu komunikacyjnego. Cerkiew
jest wyeksponowana od strony drogi (Narew – Hajnówka). Ponadto znajduje siê na
osi drogi lokalnej dochodz¹cej do drogi g³ównej, zamykaj¹c w oddali jej perspektywê.
Wa¿n¹ rolê odgrywa zieleñ. Cerkiew w £osince jest te¿ doskona³ym przyk³adem iluminacji obiektu w krajobrazie otwartym. Oœwietlony obiekt tworzy silny akcent
w nocy, widoczny ze znacznej odleg³oœci (ryc. 2). Znaczenie obiektu w pejza¿u nocnym jest wiêksze ni¿ w ci¹gu dnia.
Cerkiew w Trzeœciance
Wieœ Trzeœcianka jest po³o¿ona przy drodze prowadz¹cej z Zab³udowa do Narwi
(na trasie Bia³ystok Bia³owie¿a) oko³o 12 km od Zab³udowa. Wiêkszoœæ zabudowy
zlokalizowana jest wzd³u¿ tej drogi. Na lekkim wzniesieniu, po pó³nocnej stronie
drogi usytuowana jest drewniana cerkiew parafialna (ryc. 3). Zosta³a wzniesiona w latach 1864–1867 na miejscu spalonej drewnianej.
Od strony pó³nocnej œwi¹tynia wyró¿nia siê wielkoœci¹ i form¹ od okolicznej zabudowy wsi. Drzewa znajduj¹ce siê w bezpoœrednim s¹siedztwie utrudniaj¹ widok,
szczególnie w okresie od wiosny do wczesnej jesieni. W pozosta³ych porach roku
bry³a cerkwi jest bardziej czytelna. Œwi¹tynia jest iluminowana. Œwiat³o wydobywa
œwi¹tyniê z ciemnoœci i staje siê ona nieoczekiwanie silnym, czytelnym z daleka
akcentem w krajobrazie (ryc. 4).

Ryc. 3. Cerkiew w Trzeœciance: widok od strony
wejœciowej (fot.: autor)

Ryc. 4. Cerkiew w Trzeœciance: oœwietlona
cerkiew doskonale jest widoczna w nocy
(fot.: autor)
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Cerkiew w Topolanach
Wieœ Topolany rozlokowana jest wzd³u¿ drogi prowadz¹cej z Zab³udowa do Micha³owa, oko³o 11 km od Zab³udowa. W centrum wsi znajduje siê drewniana cerkiew
parafialna (ryc. 5). Nale¿y ona do najstarszych w regionie. Datowana jest na drug¹
po³owê XVII wieku lub pierwsz¹ po³owê XVIII wieku.
Œwi¹tynia jest przyk³adem obiektu wpisanego w liniowy uk³ad przestrzenny wsi,
a jednoczeœnie jest jego najwa¿niejszym elementem. W tym celu dokonano minimalnej korekty uk³adu komunikacyjnego. Prostej drodze w œrodku wsi nadano nieznaczne, ³ukowate wygiêcie w kierunku po³udniowym. W tym ³uku zosta³a zlokalizowana
œwi¹tynia. Do gospodarstw od strony pó³nocnej prowadzi droga dojazdowa. W efekcie œwi¹tynia znalaz³a siê na „wyspie” otoczonej drog¹ g³ówn¹ i dojazdow¹. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu cerkiew zlokalizowana w centrum wsi stanowi zamkniêcie
perspektywy ulicy od strony wschodniej (ryc. 6) i zachodniej.

Ryc. 5. Cerkiew w Topolanach: widok od strony
wejœciowej (fot.: autor)

Ryc. 6. Cerkiew w Topolanach: droga omija
³ukiem œwi¹tyniê, dziêki temu jej bry³a zamyka
perspektywê ulicy (fot.: autor)

Podsumowanie
Marian Kornecki, zajmuj¹c siê pejza¿em kulturowym wsi, napisa³: „Zachowanie
historycznej identycznoœci struktur kulturowych w procesie przemian jest spraw¹
istotnej wagi, stanowi bowiem korzenie i podstawy wiêzi spo³ecznych, œwiadomoœci
i samookreœlenia spo³ecznoœci regionalnych i narodów, zdolne decydowaæ o ich ¿yciu
i trwaniu wobec nieuchronnego przemijania jednostek z wyroków prawa natury”3.
Krajobraz kulturowy wsi ulega ci¹g³ym przekszta³ceniom. Intensywnoœæ przemian
nadal jest widoczna. Dlatego wa¿nym jest wyodrêbnienie indywidualnych cech
krajobrazu otwartego, œwiadcz¹cych o jego niepowtarzalnoœci i osadzeniu w historii.
Takim elementem niew¹tpliwie jest architektura sakralna. Stanowi czêœæ, ale niezwykle wa¿n¹, wiêkszej ca³oœci. Nie tylko indywidualizuje i porz¹dkuje krajobraz, ale
³¹czy pokolenia i sprzyja integracji spo³ecznoœci lokalnych. Jej ochrona, równie¿
3

Kornecki M., Problemy pejza¿u kulturowego wsi, Ochrona Zabytków 1982, nr 3–4, s. 143.
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w szerszym kontekœcie otoczenia, pomaga zachowaæ wartoœci krajobrazu, szczególnie
te wytworzone w procesie historycznego rozwoju.

Summary
Historical importance of religious architecture in the behavior
of the open landscape
This article will discuss the role of historic religious architecture as an important
element of the landscape. This thesis is illustrated by examples of Orthodox church
from the area of the north Podlasie. In the introductory part of this section will be
made to develop an introduction to the architecture of the Orthodox Church in the
cultural landscape of the region. Then a few selected objects will be analyzed from
the point of view of their role in the rural landscape.
Keywords: orthodox architecture, orthodox church, landscape.

Bibliografia
Wydawnictwa zwarte
[1] Ma³achowicz E., Konserwacja i rewaloryzacja architektury w œrodowisku kulturowym.
Politechnika Wroc³awska, Wroc³aw 2007.
[2] Myczkowski Z., Krajobraz wyrazem to¿samoœci w wybranych obszarach chronionych
w Polsce. Politechnika Krakowska, Monografia 285, Seria Architektura, Kraków 2003.
[3] Owerczuk A., Problemy konserwatorskie architektury cerkiewnej na przyk³adach z regionu Podlasia, Bia³ystok 2003, praca doktorska wykonana pod kierunkiem prof. dr.
hab. Bohdana Rymaszewskiego, obroniona w 2003 r. w Instytucie Zabytkoznawstwa
i Konserwatorstwa Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu.

Artyku³y
[4] Bogdanowski J., Droga od zabytków do konserwacji i kontynuacji w kszta³towaniu
krajobrazu kulturowego, [w:] Ochrona i konserwacja dóbr kultury w Polsce 1944–1989.
Uwarunkowania polityczne i spo³eczne. Pod red. A. Tomaszewskiego, materia³y konferencji naukowej Kazimierz Dolny 10–12 listopad 1994, Warszawa 1996.
[5] Kornecki M., Problemy pejza¿u kulturowego wsi, Ochrona Zabytków 1982, nr 3–4,
s. 143–154.
[6] Kornecki M., Krajobraz kulturowy. Perspektywy badañ i ochrony, Ochrona Zabytków
1991, nr 1, s. 19–24.
[7] Owerczuk A., Kaplice prawos³awne w krajobrazie kulturowym wsi podlaskiej, [w:] Odnowa polskiej wsi. Politechnika Bia³ostocka, Bia³ystok 2006, s. 233–238.
[8] Owerczuk A., Zabytkowa architektura cerkiewna – istotny element krajobrazu wsi
bia³ostockiej, [w:] X Miêdzynarodowa konferencja: Kierunki planowania przestrzennego i architektury wspó³czesnej wsi. Wspó³czesne przekszta³cenia obszarów wiejskich
– stan istniej¹cy oraz uwarunkowania i mo¿liwoœci rozwoju. Bia³ystok 29–30 maja
2003 r., s. 205–212.

Forma i styl

Maciej Czarnecki

Fetyszyzacja formy w procesie rewitalizacji
architektury powojennego modernizmu
Polska architektura powojenna zaczê³a w ostatnim czasie zyskiwaæ coraz wiêksze
zainteresowanie. W coraz liczniejszych opracowaniach: naukowych, popularnych,
w codziennej prasie, autorzy chêtnie odwo³uj¹ siê do nowoczesnych realizacji lat czterdziestych, piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych. Zjawisko to nie dotyczy jedynie architektury. Pojawia siê rodzaj nostalgii za powojenn¹ atmosfer¹ i stylem ¿ycia. Dziœ szczególnie
pokolenie, które nie mo¿e pamiêtaæ lat 60. ani 70., ani w ogóle PRL-owskiej rzeczywistoœci, z czystej i zupe³nie zrozumia³ej ciekawoœci próbuje dotkn¹æ czasów minionych.
Dotkn¹æ nie tylko przez „szybê” telewizora, czy za poœrednictwem ówczesnych publikacji. O dziwo daje siê to osi¹gn¹æ w sposób najzupe³niej materialny i sensualny.
Fascynacja powojenn¹ kultur¹ wolna jest od ideologii i stroni od wartoœciowania
postaw. Takie przejawy idealizowania przesz³oœci s¹ zjawiskiem powszechnym i wystêpuj¹ w okreœlonym dystansie czasowym jednego lub dwóch pokoleñ. Prosty
przyk³ad stanowi czêsto obserwowana w polskiej kulturze nostalgia za rzeczywistoœci¹ dwudziestolecia miêdzywojennego. Z kolei w okresie miêdzywojennym siêgano
czêsto wspomnieniami do XIX wieku, postrzegaj¹c ten czas jako pe³en niezwyk³ej
aury, moralnych wartoœci i zasad. W rzeczywistoœci taka idealizacja to efekt oddalenia
– dystans pozwala na pominiêcie faktów mniej chlubnych i zatrzymanie jedynie pozytywnego obrazu œwiata1.
W opracowaniu podjêto próbê zaobserwowania specyficznego zjawiska mody i fascynacji polsk¹ architektur¹ powojenn¹ w kontekœcie mo¿liwoœci wykorzystania tych
tendencji dla potrzeb zachowania wartoœciowych i unikalnych przyk³adów architektury powojennej. Pierwsza czêœæ pracy ukazuje wybrane przyk³ady obiektów, które
w ostatnich latach zosta³y wyburzone, pomimo ich znaczenia dla polskiej architektury.
W drugiej czêœci zaprezentowano powszechn¹ praktykê zagraniczn¹, gdzie architektura lat powojennych stanowi istotne œwiadectwo kultury swojego czasu i jako taka jest
utrzymywana w niezmienionym stanie od kilkudziesiêciu lat. Dzia³ania takie s¹ z pewnoœci¹ przejawem wysokiej œwiadomoœci architektonicznej spo³eczeñstwa (mieszkañców, ale równie¿ urzêdników miejskich i administracji pañstwowej). W trzeciej czêœci
przedstawiono kilka udanych przyk³adów renowacji polskiej architektury powojennej
oraz kilka obiektów, które niedostrze¿one, pomimo swych unikalnych wartoœci, mog¹
podzieliæ los wielu innych, ju¿ przebudowanych, czy wyburzonych.
1

Borejsza J.W., Piêkny wiek XIX. PWN, Warszawa 2010.
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Zaprzepaszczone dziedzictwo
Przyk³adem dzia³añ podejmowanych w ostatnich latach w kontekœcie obrony polskiej architektury powojennej, by³a g³oœna batalia o dworzec kolejowy w Katowicach
(ryc. 1).

Ryc. 1. Dworzec kolejowy w Katowicach, W. K³yszewski, J. Mokrzyñski, E. Wierzbicki, 1972,
zburzony w 2011 r. (fot. autor, 2009)

Liczne spontaniczne dzia³ania, jakie podjêto w obronie tego unikalnego
przyk³adu polskiej architektury brutalistycznej, ukazuj¹ pewien spójny trend. Architektura powojenna zaczyna stawaæ siê obszarem szerszego zainteresowania. Spod brudu, kolejnych warstw farby, zza przebudowanych œcian i zmienionych witryn
– zaczêto dostrzegaæ polsk¹ architekturê powojenn¹, nie tak znowu bardzo odbiegaj¹c¹ od zagranicznych, g³ównie zachodnich wzorców. Architekturê, bêd¹c¹ œwiadectwem budowy nowoczesnego pañstwa, które choæ nie dawa³o takiej swobody, jaka
istnia³a w zachodnim œwiecie, to jednak pozwala³o wszystkim ¿yæ z³udzeniem, ¿e jest
podobnie. Architektura w tym sensie odgrywa³a rolê kluczow¹ i w sposób istotny
i czytelny, upodabnia³a siê do swych zagranicznych wzorców. Tym samym przestrzeñ miejska, domy handlowe, kawiarnie, pasa¿e by³y odbiciem tendencji w architekturze i wzornictwie przemys³owym Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.
Dworzec w Katowicach by³ obiektem, który uruchomi³ pewien impuls. Powsta³o
wiele publikacji, komentarzy na internetowych blogach, wpisów na forach tematycznych, licznych dyskusji i ostatecznie w 2011 roku dworzec zosta³ wyburzony, a w jego
miejscu zaczêto realizacjê nowego obiektu. Pozornie mnogoœæ tych dzia³añ na niewiele siê zda³a, podobnie jak dzia³ania podejmowane wczeœniej przez grupy miejskich
aktywistów w obronie warszawskiego Supersamu, który tak¿e ust¹pi³ przed now¹ zabudow¹.
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Mimo ¿e nie uda³o siê ocaliæ tych oraz wielu innych obiektów, nast¹pi³ doœæ istotny wzrost œwiadomoœci w wymiarze pozaprofesjonalnym. Zaczêto postrzegaæ zjawiska architektury powojennej w kategoriach innych ni¿ tylko jako przejaw
niechcianego i zbêdnego dziedzictwa komunizmu. W tym czasie zaczê³y pojawiaæ siê
publikacje gloryfikuj¹ce architekturê i budownictwo czasów PRL, miêdzy innymi
„Przewodnik po warszawskich blokowiskach” Jaros³awa Trybusia2. Temat w³aœciwie
z pozoru b³ahy i ma³o atrakcyjny, jednak doœæ przewrotna formu³a ksi¹¿ki wywo³a³a
du¿e zainteresowanie i spory oddŸwiêk medialny. Ksi¹¿ka ta przez swoj¹ niszowoœæ
i offowoœæ sta³a siê paradoksalnie obowi¹zkow¹ lektur¹ wœród odkrywców alternatywnych miejskich atrakcji.
To zjawisko jest niew¹tpliwie pozytywne i po¿yteczne. Szkoda jednak, ¿e tak powszechne zainteresowanie architektur¹ (w tym przypadku budownictwem mieszkaniowym) nie sprowokowa³o bardziej skoordynowanych dzia³añ promocyjnych, dzia³añ
nastawionych bardziej na wartoœciowanie i stworzenie pewnej systematyki zjawisk.
To mog³oby przyczyniæ siê do wypracowania bardziej spójnego obrazu polskiej architektury powojennej w kontekœcie jej ochrony. Pozwoli³oby to na wyodrêbnienie najbardziej wartoœciowych realizacji oraz na oddzielenie ich od architektury t³a, a tak¿e
opracowanie zakresu i metod ochrony.
Byæ mo¿e podjêcie bardziej konkretnych dzia³añ ni¿ tylko powierzchowne fetyszyzowanie architektury powszechnie odrzucanej i nierozumianej, pozwoli³oby zachowaæ inne obiekty, które w tym czasie przeznaczono do wyburzenia. Przyk³ad
mo¿e stanowiæ lubelskie Kino „Kosmos”(ryc. 2), które rozebrano w 2012 roku bez
wiêkszych protestów. Byæ mo¿e „Przewodnik po polskich kinach jednosalowych”
móg³by przyczyniæ siê do wywo³ania fali fascynacji ma³ymi kinami?

Ryc. 2. Lublin – Kino „Kosmos” w Lublinie, J. Korzeniowski, R. Dutkiewicz, 1961, zburzone w 2012 r.
(fot. autor, 2011)
2

2011.

Trybuœ J., Przewodnik po warszawskich blokowiskach. Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa
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Praktyka pokazuje jednak, ¿e zwi¹zki miêdzy ow¹ fetyszyzacj¹, a realn¹ ochron¹
polskiej architektury powojennej, s¹ w¹tpliwe. Obecne publikacje i inne dzia³ania
popularyzatorskie nosz¹ znamiona mody, która wkrótce mo¿e przemin¹æ, tak jak
minê³a chwilowa moda na socrealizm. Podjêcie bardziej systemowych dzia³añ wydaje
siê tu wiêc wskazane i mo¿e przynieœæ bardziej realne efekty.

Praktyka zagraniczna
Warto przyjrzeæ siê w tym kontekœcie dzia³aniom, jakie od wielu lat podejmowane
s¹ w krajach Europy Zachodniej, gdzie architektura powojenna stanowi przedmiot
ochrony konserwatorskiej. Modelowym przyk³adem jest zespó³ osiedla Hansaviertel
w Berlinie. Powsta³o ono jako g³ówna czêœæ ekspozycji miêdzynarodowej wystawy
architektonicznej Interbau 1957. Osiedle zosta³o opisane w kompleksowo opracowanej publikacji3, wczeœniej jednak objête zosta³o ochron¹ i wszelkie prace remontowe
przebiegaj¹ tam pod pe³nym nadzorem. Budynki zlokalizowane na terenie osiedla
stanowi¹ wzorzec zachowania oryginalnych cech architektury powojennego modernizmu (ryc. 3).

Ryc. 3. Budynek wielorodzinny na osiedlu Hansaviertel w Berlinie, A. Aalto,
1957 (fot. autor, 2008)

Ochronie podlega spójnoœæ formy, kolorystyka, detal konstrukcyjny, podzia³y
okien, artykulacja elewacji oraz rozwi¹zania plastyczne. Podejmowane remonty nie
zaburzaj¹ pierwotnej koncepcji, nie podejmuje siê np. dzia³añ polegaj¹cych na dodawaniu zewnêtrznej warstwy ocieplenia, czy zmianie kolorystyki i kompozycji elewacji. Wymiana stolarki okiennej, jeœli ma miejsce, realizowana jest ca³oœciowo, po
wczeœniejszym okreœleniu i ujednoliceniu typów okien. Jest to ca³kowicie odmienna
3

Schulz S., Schulz C.G., Das Hansaviertel. Ikone der Moderne. Braun, Berlin 2008.
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praktyka od powszechnych w Polsce, spontanicznych dzia³añ podejmowanych przez
zarz¹dy spó³dzielni mieszkaniowych, wspólnot oraz indywidualnych lokatorów.
Dziêki zachowaniu tych regu³ osiedle po przesz³o piêædziesiêciu latach wci¹¿ zachowuje oryginalny uk³ad przestrzenny, a poszczególne budynki s¹ dobrze utrzymane,
równie¿ pod wzglêdem wyposa¿enia technicznego.
W Wenecji, jednym z kluczowych oœrodków ochrony dziedzictwa kulturowego,
obiekty powojenne podlegaj¹ podobnym restrykcjom jak architektura historyczna.
Na placu œw. Marka, w parterze zespo³u Procuratie Vecchie zlokalizowany zosta³
w 1958 roku salon sprzeda¿y firmy Olivetti, gdzie prezentowano najnowsze modele
maszyn do pisania i kalkulatorów4. Wskutek trudnoœci zwi¹zanych z lawinowym rozwojem technologii, salon zaprojektowany przez czo³owego weneckiego projektanta
Carlo Scarpê, zosta³ sprzedany i pe³ni³ ró¿ne funkcje – galerii sztuki, butiku. Wystrój
wnêtrza objêto jednak ochron¹ konserwatorsk¹, uniemo¿liwiaj¹c jego przebudowê
kolejnym u¿ytkownikom. W znacznym stopniu przyczyni³o siê to do zachowania
oryginalnej substancji wnêtrza, kompletnego wyposa¿enia, a nawet oryginalnego
umeblowania. W 2011 roku, po kilkuletnich staraniach dawny salon zosta³ poddany
renowacji, doprowadzony do pierwotnego stanu i stanowi obecnie wa¿ne miejsce na
mapie weneckiego modernizmu5. Wnêtrze jest udostêpnione zwiedzaj¹cym, a poziom
zachowania oryginalnoœci wnêtrza, wyposa¿enia, witryn etc. imponuje pod ka¿dym
wzglêdem.
Podobnie traktowane s¹ inne nowoczesne realizacje w Wenecji, które uznaje siê
za szczególnie cenne. Ten sposób dzia³ania dowodzi, s³usznoœci podejmowania kompleksowej ochrony w odniesieniu do obiektów o szczególnie wysokich wartoœciach
architektonicznych. Kryterium zachowania oryginalnej formy, ale te¿ substancji,
a przynajmniej zgodnych z oryginalnymi rozwi¹zañ technologicznych jest niezwykle
wa¿ny w procesie rewitalizacji architektury nowoczesnej. Prezentowane przyk³ady
pokazuj¹ ponadto, ¿e obiekty powojenne, zachowane i utrzymywane w oryginalnym
stanie mog¹ równie dobrze pe³niæ swoj¹ funkcjê, jak równie¿ mo¿na je z powodzeniem adaptowaæ do nowych potrzeb. Na terenie berliñskiego osiedla Hansaviertel
pierwotny pawilon ekspozycyjny zaadaptowano na bar szybkiej obs³ugi, przy zachowaniu wszystkich elementów, detali i form. Nowa funkcja nie wymaga kompletnej
zmiany formy – dziêki tak zachowawczym dzia³aniom pierwotna idea ma szansê
przetrwaæ, a jednoczeœnie koszty rewitalizacji obiektu s¹ znacznie ni¿sze. Niestety do
takich wniosków nie zdo³ali dojœæ projektanci modernizacji Pasa¿u Wiecha w Warszawie, DT „Centrum”, Baru „Zodiak” i innych przyk³adów tzw. „rewitalizacji”
w Polsce ostatnich lat.
Charakterystycznym przyk³adem w³aœciwej praktyki jest pawilon wejœciowy na teren Biennale di Venezia, zaprojektowany przez Carlo Scarpê w niezwykle delikatnej,
wrêcz ulotnej jak na obiekt architektury formie. Pozostaje on niezmieniony od momentu powstania a¿ do dziœ. To dobra lekcja uznania i szacunku dla przesz³oœci, rów4

Los S., Carlo Scarpa. An Architectural Guide, Arsenale Editrice, Verona 2007, s. 60–63.
The Olivetti Showroom, red. Dal Co F., Dina L.B., FAI – Fondo Ambiente Italiano/Edibus 2011,
s. 13–25, 43–51.
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nie¿ tej niezbyt odleg³ej, która tak¿e wpisuje siê przecie¿ w lokaln¹ to¿samoœæ i jest
œwiadectwem kultury wspó³czesnej. W³aœnie przede wszystkim problem braku poczucia to¿samoœci kulturowej, stanowi najwiêksze zagro¿enie dla polskiej architektury dwudziestego wieku.

Przyk³ady krajowe
Praktyka stosowana w Polsce nie pozwala na opisanie spójnej metody dzia³ania.
Przyk³ady stosowanych rozwi¹zañ sprowadzaj¹ siê do przedsiêwziêæ polegaj¹cych na
wyburzeniu lub przebudowie obiektów powojennych, z zatarciem ich pierwotnych
cech. Tego typu dzia³anie jest regu³¹ i odbywa siê poza wszelk¹ kontrol¹. S³u¿by konserwatorskie nie podejmuj¹ interwencji. Nieliczne próby przeciwdzia³ania przez
urzêdy ochrony zabytków nie s¹ odpowiednio poparte regulacjami prawnymi, co
umo¿liwia inwestorom skutecznie i bez wiêkszego wysi³ku odwo³aæ siê od decyzji
nakazuj¹cej ochronê obiektu powojennego.
Dom Meblowy „Emilia” w Warszawie jest przyk³adem ca³kowicie nieskutecznej
dzia³alnoœci Biura Sto³ecznego Konserwatora Zabytków z powodu braku w³aœciwych regulacji prawnych. Na prze³omie 2012 i 2013 roku warszawski Sto³eczny
Konserwator Zabytków dokona³ wpisu obiektu do ewidencji zabytków. Po kilku
miesi¹cach budynek zosta³ skreœlony z ewidencji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ze wzglêdu na brak czytelnego kryterium wartoœci oraz fakt, i¿
w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów obiekt ten nie mo¿e zostaæ uznany za zabytek.
Dot¹d najbardziej znanym dzia³aniem, polegaj¹cym na objêciu obiektu powojennego ochron¹ konserwatorsk¹ jest wpis do ewidencji zabytków Pa³acu Kultury
i Nauki w Warszawie. Budynek, który nie przedstawia oryginalnych wartoœci, nowatorskiej myœli, jest natomiast najbardziej spektakularnym przyk³adem eklektyzmu, dzia³ania odtwórczego, sprzecznego z rozwojem architektury XX wieku, zosta³
uznany za bardziej wartoœciowy ni¿ obiekty bêd¹ce œwiadectwem rozwoju powojennej myœli architektonicznej w Polsce. Jednak nawet skuteczny wpis gmachu PKiN
do rejestru zabytków nie sta³ siê gwarancj¹ realnej ochrony. Obiekt szpeci oprawa
plastyczna neonów, bannery reklamowe, anteny oraz umieszczone na pocz¹tku
XXI w. tarcze zegara w zwieñczeniu wie¿y, które s¹ niew¹tpliwie elementami nieoryginalnymi. Podobnie inne, wspó³czesne rozwi¹zania wprowadzane we wnêtrzach i w otoczeniu Pa³acu Kultury, s¹ sprzeczne z pierwotnymi za³o¿eniami.
Warto zauwa¿yæ, ¿e wpis PKiN do rejestru zabytków nast¹pi³ w okresie, kiedy mo¿na by³o obserwowaæ pewne przejawy mody na socrealizm, mia³o to wiêc zwi¹zek
z gloryfikacj¹ form a nie uwypukleniem unikalnych wartoœci obiektu. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e obecnie sprawa ta nie wzbudza³aby tak skrajnie emocjonalnych reakcji
jak wówczas.
Rewitalizacja wa¿nych, choæ do niedawna zupe³nie niedostrzeganych realizacji
powojennych, dokona³a siê niespodziewanie przy okazji przygotowañ do rozgrywek
pi³karskich „Euro 2012” w Warszawie. Skandaliczny stan infrastruktury kolejowej
– dworców, peronów, wiat przystankowych zmusi³ zarz¹d PKP do podjêcia dzia³añ.

Fetyszyzacja formy w procesie rewitalizacji architektury powojennego modernizmu

153

W latach 2009–2011 wykonano remonty przystanków Warszawskiej Kolei Dojazdowej oraz Dworca Centralnego i Dworca Wschodniego. Krótki okres realizacji i ograniczony bud¿et uniemo¿liwi³y podjêcie inwestycji o wiêkszym zakresie, co prawdopodobnie uratowa³o te obiekty przed ca³kowit¹ przebudow¹. Jak wspomniano ju¿
wczeœniej i warto podkreœlaæ to do skutku – w Polsce powszechna jest bowiem praktyka rewitalizacji, polegaj¹ca na niszczeniu istniej¹cych obiektów i zast¹pieniu ich nowymi.
Remont przystanków kolei dojazdowej w Warszawie odby³ w momencie, gdy na
nowo zaczêto odkrywaæ ekspresyjne formy powojennej architektury modernistycznej. Na fali tej fascynacji zrealizowano udan¹ adaptacjê dolnego pawilonu kas biletowych PKP „Powiœle” na klubokawiarniê (ryc. 4). Dzia³anie to przyczyni³o siê
w du¿ym stopniu do popularyzacji i szerszego rozpropagowania polskiej architektury
i wzornictwa lat 60. Dot¹d jest to chyba najbardziej udany przyk³ad rewitalizacji – zachowano nie tylko zbli¿on¹ do oryginalnej formê, wraz z neonami ale tak¿e tchniêto
w ten obiekt nowe ¿ycie, dziêki czemu sta³ siê on rozpoznawalnym elementem
w przestrzeni miejskiej.
Remont budynku kasowego PKP „Ochota” (ryc. 5) uda³ siê po³owicznie, bowiem
po oddaniu oczyszczonego z nalecia³oœci pawilonu o ekspresyjnej formie paraboloidy
hiperbolicznej, po pewnym czasie zacz¹³ on ponownie „obrastaæ” niezaplanowanymi
elementami, takimi jak: œmietnik, automat biletowy, semafor z informacj¹ œwietln¹
„WKD”, zaœ okna pomieszczeñ obs³ugi oklejono matow¹ foli¹. Brak jakichkolwiek
kryteriów okreœlaj¹cych wartoœci tych obiektów, brak okreœlenia zakresu ich prawnej
ochrony powoduj¹, ¿e mog¹ one w ka¿dej chwili zostaæ przebudowane w dowolny
sposób, bez wiêkszych konsekwencji, tak jak sta³o siê kilkanaœcie lat temu z dawnym Domem Turysty w P³ocku. Ten szczególnie nowatorski i oryginalny obiekt
przekszta³cono w hotel, zabudowuj¹c transparentny parter i zmieniaj¹c wnêtrza.
Do geometrycznej, nowoczesnej formy doprojektowano absurdalny detal pseudohistoryczny: profilowane gzymsy i elementy przypominaj¹ce g³owice kolumn.

Ryc. 4. Pawilon kasowy PKP „Powiœle” – stan
przed rewitalizacj¹, A. Romanowicz, P.
Szymaniak, 1964 (fot. autor, 2005)

Ryc. 5. Pawilon kasowy PKP „Ochota” po
renowacji, A. Romanowicz, P. Szymaniak, 1964
(fot. autor, 2012)
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Ryc. 6. Klub studencki przy UMCS w Lublinie, K. Ró¿yñska, A. Górska, 1965 (fot. autor, 2011)

Wiele obiektów wci¹¿ pozostaje w stanie oryginalnym (ryc. 6). S¹ to równie wartoœciowe przejawy oryginalnej, twórczej myœli architektonicznej, jak wymienione tu
obiekty objête rewitalizacj¹. Pojawia siê pytanie: jak sprawiæ by zachowa³y one swoj¹
pierwotn¹ formê? Od skoordynowanych dzia³añ i precyzyjnego sformu³owania zasad
ochrony architektury nowoczesnej zale¿y, czy bêd¹ one mia³y szansê przetrwaæ i w jakiej formie bêd¹ istnia³y za kilka, kilkanaœcie lat.

Dzia³ania promocyjne
Udane przywrócenie pierwotnej formy obiektów, które omówiono wczeœniej,
nie stanowi jeszcze spójnej metody. S¹ to raczej dzia³ania incydentalne, oparte na
krótkotrwa³ej fascynacji okreœlonymi formami architektury. Podobnie te¿ oddŸwiêk w okazjonalnych publikacjach wydawanych, np. z okazji 125. rocznicy
urodzin Le Corbusiera6, nie stanowi jeszcze spójnych i skoordynowanych badañ
i dokumentacji architektury powojennej w Polsce. Co wiêcej, pomys³odawcy obchodów tego doœæ przypadkowego jubileuszu przywo³ali nieistniej¹ce wydarzenie: rzekomy przyjazd Le Corbusiera do Warszawy. Tworzenie podobnych fikcji
przynieœæ mo¿e wiêcej szkody ni¿ po¿ytku a dzia³ania takie mo¿na okreœliæ mianem czystego fetyszyzmu.
Bardziej przekonuj¹ce s¹ z pewnoœci¹ dzia³ania podejmowane w ramach projektu
„Tu by³o, tu sta³o”, polegaj¹cego na dokumentowaniu znikaj¹cej architektury Warsza6

Varsovie Radieuse. Powrót Le Corbusiera za ¯elazn¹ Bramê, katalog wystawy, Centrum Architektury,
Warszawa 2012.
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wy7. Opracowanie polega na zaznaczeniu na mapie i uzupe³nieniu krótkimi metryczkami wraz ze zdjêciem obiektów, które wyburzono w Warszawie po 1989 roku.
Materia³ ten, choæ przygotowany starannie i merytorycznie wiarygodny, z punktu widzenia problemów rewitalizacji i ochrony materialnego dziedzictwa architektury nowoczesnej ma jednak znikome zastosowanie, poniewa¿ dotyczy obiektów, których ju¿
nie ma.
Coraz wiêcej prac badawczych i artyku³ów porusza problemy modernizmu powojennego. W¹tki zwi¹zane z architektur¹ nowoczesn¹ chêtnie podejmowane s¹ w popularnych lub pó³naukowych czy publicystycznych opracowaniach, takich jak np.
„Chwa³a miasta”8, gdzie zamieszczono w ró¿nych ujêciach odwo³ania do powojennej
architektury Warszawy. Wczeœniej ukaza³a siê ksi¹¿ka „!le urodzone” Filipa Springera9, która dowiod³a, ¿e temat architektury powojennej mo¿e byæ przedstawiony
z pasj¹. Wzmo¿one dzia³ania koncentruj¹ce siê wokó³ architektury powojennej zmobilizowa³y w koñcu tak¿e œrodowisko profesjonalne i w 2012 roku z inicjatywy Biura
Sto³ecznego Konserwatora Zabytków odby³o siê seminarium pt. „Modernizm w architekturze Warszawy lat 60. – perspektywy ochrony konserwatorskiej”. Wyst¹pienia
zosta³y opublikowane w broszurce o tym samym tytule10. Z czasem podobne dzia³ania
powinny doprowadziæ do zwiêkszenia poziomu wiedzy o powojennym modernizmie.
Czy aby jednak bêdzie jeszcze wtedy co chroniæ?

Podsumowanie
Z pewnoœci¹ przedstawione tu dzia³ania promocyjne i przyk³ady rewitalizacji powojennej architektury w Polsce przynios³y wiele po¿ytecznych efektów. Najwa¿niejszym z nich jest zmiana œwiadomoœci architektonicznej, poprzez przybli¿enie
odbiorcom architektury powojennej i oczyszczenie nie tylko fasad ale tak¿e dotychczasowego negatywnego wizerunku „z³ej architektury czasów PRL”.
Niezwykle wa¿nym zadaniem jest oswojenie mieszkañców miast i inwestorów
z nowoczesnym dziedzictwem architektonicznym, poniewa¿ jest to istotny rozdzia³
w rozwoju architektury równie¿ w wymiarze miêdzynarodowym. Niemniej istotn¹
rolê odgrywa tak¿e oswojenie z t¹ architektur¹ urzêdników, którzy problem ochrony
kulturowej postrzegaj¹ w sposób wybiórczy i jednowymiarowy.
Dzia³ania edukacyjne i popularyzatorskie s¹ wa¿ne. Jednak dla potrzeb rewitalizacji powojennej architektury konieczne s¹ badania dokumentuj¹ce ten dorobek,
opracowanie metod waloryzacji oraz przygotowanie i wdro¿enie odpowiednich regulacji prawnych zapewniaj¹cych ochronê najwa¿niejszym obiektom okresu powojennego. Dotychczasowa definicja „zabytku” jako obiektu podlegaj¹cego ochronie
jest, jak ³atwo wywnioskowaæ, niewystarczaj¹ca w tak z³o¿onym œrodowisku kulturowym.
7

Tu by³o, tu sta³o, oprac. P. Jastrzêbska [broszura zawieraj¹ca mapê wraz z opisem], Warszawa [b.d.].
Chwa³a miasta, red. B. Œwi¹tkowska, Fundacja Bêc Zmiana, Warszawa 2012.
9
Springer F., !le urodzone. Reporta¿e o architekturze PRL-u, Karakter, Kraków 2011.
10
Modernizm w architekturze Warszawy lat 60. – perspektywy ochrony konserwatorskiej, red.
P. Œwi¹tek, Warszawa 2013.
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Summary
Fetishisation of molds in the process of revitalization
post-war modernist architecture
Recently in Poland has increased an interest in post-war architecture. Several
years of socialist realism fashion resulted in an increase of knowledge about this style,
large number of exhibitions, publications and finally taking of the Palace of Culture
and Science in Warsaw under conservatory protection.
Observation of these phenomena may help to identify new, more efficient
methods of buildings revitalization. The scope of these activities involves various
spaces and objects whose skilful promotion leads or may lead to the restoration of the
lost values and re- revival – in the new times and new realities.
Spontaneous promotion of forms of modern architecture of the 60s contributed to
the restoration of several objects in recent years. This phenomenon affects the
improvement of the standard of degraded architecture, and a positive impact on the
space in which these objects exist. In this context, these activities play an important
role in restoring spatial order in the city, maintaining the original values , defining its
identity.
Keywords: architecture, modernism, revitalization.
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Styl architektury jako niezbêdny czynnik
w procesie rewitalizacji
Sens rewitalizacji
W opracowaniu rozwa¿ane s¹ kwestie stylu architektonicznego w kontekœcie procesu rewitalizacji. Ma to na celu zwrócenie uwagi na ten aspekt, który bywa czêsto pomijany lub traktowany jako drugorzêdny. By wskazaæ jego w³aœciwe znaczenie
przedstawiony jest uogólniony przegl¹d najczêœciej spotykanych podejœæ do kwestii
stylu architektonicznego w procesie rewitalizacji i wskazane w tym zakresie braki.
Analiza terminu „rewitalizacja”, choæ wydaje siê banalna, mo¿e sprokurowaæ parê
istotnych pytañ. Rewitalizacja – re i vita. Z powrotem – ¿ycie. Czyli, po pierwsze,
mamy na myœli odwo³anie do przesz³oœci, odniesienie siê do stanu, który ju¿ kiedyœ
istnia³. Po drugie, celem naszym jest ¿ycie. Takie stwierdzenie nie rozwi¹zuje problemu lecz go rozszerza. Wobec braku mo¿liwoœci jednoznacznego zdefiniowania ¿ycia
w kontekœcie miasta mo¿emy post¹piæ dwojako. Albo odwo³ujemy siê do potocznych
pojêæ albo próbujemy opisaæ je za pomoc¹ obiektywnych parametrów.
Pierwsza z dróg prowadzi do uto¿samienia „¿ycia” miasta z jego publiczn¹ aktywnoœci¹. Miasto (lub dzielnica) ¿yje wtedy, gdy pe³na jest kawiarni, galerii lub sklepów i gdy
wszystkie z nich s¹ uczêszczane. Miasto (lub dzielnica) ¿yje tak¿e wtedy, gdy mnóstwo
w nim koncertów, spektakli i (przede wszystkim) turystów. Wydaje siê jednak, i¿ takie
pojmowanie ¿ycia jest zbyt powierzchowne. Odnosi siê jedynie do zewnêtrznej, ³atwo
zauwa¿alnej warstwy funkcjonowania miasta, omija procesy g³êbsze: ¿ycie jako mo¿liwoœæ rozwoju – potencja³ kreowania wzrostu ekonomicznego czy, co wa¿niejsze, kultury.
Stawia nas te¿ wobec koniecznoœci arbitralnej oceny aspektów tak pojêtego ¿ycia: czy
bawi¹ce siê samopas na ulicy dzieci to objaw przyjaznoœci przestrzeni czy patologii
spo³ecznej; czy œpi¹cy na ³awce cz³owiek oznacza bezpieczeñstwo czy slums.
Wobec tych trudnoœci usi³uje siê inaczej uchwyciæ fenomen ¿ycia miejskiego. Jest to
druga z mo¿liwych œcie¿ek. Zak³ada ona mo¿liwoœæ sparametryzowania ¿ycia – opisania go za pomoc¹ szeregu mierzalnych wskaŸników. WskaŸniki te najczêœciej maj¹ naturê ekonomiczn¹ (jako ¿e pieni¹dze policzyæ jest naj³atwiej), choæ w obfitym stopniu
korzystaj¹ równie¿ z innych mierników. Taki sposób opisu ¿ycia danego obszaru miasta mo¿e nam wiele o nim powiedzieæ, nie jest jednak z pewnoœci¹ wystarczaj¹cy. Z³o¿onoœæ funkcjonowania spo³ecznoœci w przestrzeni jest tak du¿a, zw³aszcza bior¹c pod
uwagê lokalne specyfiki ró¿nych obszarów, i¿ wydaje siê niemo¿liwa do ca³oœciowego
opisania za pomoc¹ jedynie obiektywnych wskaŸników.
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W dzisiejszej praktyce procesu rewitalizacyjnego stosujemy obydwie z opisanych metod. Niedostatki wskaŸników uzupe³niamy subiektywnymi wra¿eniami.
Te ostatnie pozostaj¹ jedynymi narzêdziami oceny je¿eli rozpatrujemy architektoniczny aspekt danego procesu rewitalizacji. Czy wobec tego dobór architektury
w procesie rewitalizacji jest dowolny, a jedynym jej warunkiem jest wspomo¿enie
tego co potocznie rozumiemy jako „¿ycie miejskie”? Do tego pytania wrócimy w dalszej czêœci tekstu.

Z³o¿onoœæ rewitalizacji
Niezale¿nie od aspektu architektonicznego, w ostatnich latach, wraz ze wzrostem
wiedzy i doœwiadczenia na temat rewitalizacji, dyskusja o niej zaczê³a przesuwaæ siê
w kierunku rozwa¿añ czysto metodologicznych. Czyli jak nale¿y „robiæ rewitalizacjê”
a nie „jak¹ rewitalizacjê?” albo „rewitalizacjê czyli co?”. Mo¿na powiedzieæ, i¿ rozwa¿a siê w zasadzie technologiê rewitalizacji.
W takim, coraz doskonalszym i sprawniejszym, procesie wypracowano ju¿ szereg
metod zapewniaj¹cych mniejsze lub wiêksze powodzenie. Stwierdzono i¿ najistotniejsze dla sukcesu jest zaanga¿owanie jak najwiêkszej liczby dziedzin i interesariuszy
oraz owocna miêdzy nimi wspó³praca. Wypracowano wielofazowy i d³ugoterminowy
proces oparty na rzetelnej konsultacji z lokaln¹ spo³ecznoœci¹ i dok³adnym monitoringu efektów podejmowanych dzia³añ. W ramach tych procesów funkcjonuj¹ tak¿e
architekci, na których ci¹¿y du¿a odpowiedzialnoœæ, jako ¿e ich dziedzina ma niebagatelny wp³yw na powodzenie ca³oœci rewitalizacji. Odpowiada ona bowiem za jej
fizyczny wymiar – za to co widziane i odczuwane. Szczególnie istotnymi aspektami s¹
tu, oprócz technicznej jakoœci budynków i przestrzeni publicznych, tak¿e ich charakter i wygl¹d, a tak¿e symbolika. W pewnym uproszczeniu zestaw tych cech mo¿emy
nazwaæ stylem.
Z takiej pozycji podjêto próbê scharakteryzowania podstawowych typów wyborów
stylistycznych architektów (oraz decydentów) zaanga¿owanych w procesy rewitalizacji.

Styl historyczny
Najbardziej intuicyjnym stylem architektonicznym dla nowych lub modernizowanych obiektów w obszarze rewitalizacji jest taki, który wiernie powtarza ten oryginalny, historyczny w³aœciwy dla danego obszaru.
To najprostsza i najoczywistsza odpowiedŸ na zadanie „rewitalizacji” – powrotu
do ¿ycia. Bezpoœrednie odwo³anie siê do architektury przesz³oœci niesie ze sob¹ jednak pewne konsekwencje. Poprzez poczyniony wybór jasno wskazuje o jakie docelowe ¿ycie nam chodzi. Jest to powrót do przesz³oœci – powrót do takiego ¿ycia jakie
by³o kiedyœ. Mimowolnie gloryfikuje ¿ywio³owoœæ miasta dawnego i dawnego ¿ycia
w obszarach rewitalizowanych (nawet jeœli by³o to ciê¿kie i surowe, ¿ycia górnika lub
szwaczki).
Na obszarach o wielu nawarstwieniach historycznych powstaje tak¿e problem wyboru w³aœciwego punktu odniesienia (momentu historycznego), który stanie siê obo-
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wi¹zuj¹cym wzorcem dla rewitalizowanego obszaru1. Obecna praktyka, na przyk³ad
dla obszarów poprzemys³owych, opowiada siê zdecydowanie za podjêciem stylistyki
starszej, przedmodernistycznej i za zdecydowanym odrzuceniem dokonañ powojennych.
Szczególnie znamienny przyk³ad odwo³ania siê do historii stanowi przypadek
rewitalizacji centrów ma³ych polskich miast. Oœrodki te po okresie stagnacji czy
wrêcz upadku, który prze¿ywa³y przynajmniej od czasu II wojny œwiatowej, obecnie
usi³uj¹ wydŸwign¹æ siê z kryzysu. Bezpoœrednim impulsem do tego jest pomoc finansowa z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Miasteczka te, w przewa¿aj¹cej
czêœci zachowuj¹ce czytelny uk³ad za³o¿ycielskiej lokacji œredniowiecznej, nadaj¹c
obecnie nowy architektoniczny wymiar rewitalizowanym obszarom w naturalny sposób odnosz¹ siê do wzorców historycznych.
S¹ to w tym przypadku wzorce siêgaj¹ce epoki przedprzemys³owej, poniewa¿ by³
to czas gdy prze¿ywa³y one swoj¹ œwietnoœæ. Jest to okres rzemios³a, o¿ywionego handlu i czytelnej hierarchii spo³ecznej. Taka charakterystyka znajduje odbicie w przestrzeni typowego miasteczka i jej podstawowych elementach strukturalnych2. Mamy
tu dominantê koœcio³a, ograniczenie murami, obszerny i funkcjonalny rynek, nisk¹
i rozdrobnion¹ zabudowê, kameralne uliczki. W kontraœcie do tego, obecna przestrzeñ polskich miasteczek naznaczona jest piêtnem drugiej po³owy XX wieku – zunifikowan¹ zabudow¹ o œredniej skali, szerokimi jezdniami i likwidacj¹ spontanicznego miejskiego handlu.
Najbardziej uwidocznia siê to na miasteczkowych rynkach, gdzie w czasach powojennych po pierwsze wprowadzono nielimitowany ruch samochodowy, a po drugie,
kosztem przeniesionych na peryferia lub zlikwidowanych targów, urz¹dzono zielone
skwery. Obecnie, w ramach tak zwanych „rewitalizacji” polskich miasteczek, obszary
rynków s¹ traktowane priorytetowo, co podyktowane jest chêci¹ nadania im reprezentacyjnoœci, a co za tym idzie, przyci¹gniêcie turystów.
Najczêœciej wi¹¿e siê to z odwo³aniem do stylistyki historycznej. Likwiduje siê
skwery, przywraca jednolit¹ nawierzchniê placu, eksponuje siê relikty przesz³oœci. Te
ostatnie dzia³ania wykraczaj¹ nieraz poza udokumentowany stan historyczny – odtwarzanie dawnych prêgierzy, studni czy fundamentów ratusza nie zawsze poprzedzone jest dostatecznym zbadaniem przesz³oœci. Determinacja by nadaæ centrom
miasteczek historyczny wygl¹d jest jednak bardzo silna. Przy tym trzeba zaznaczyæ, i¿
chodzi tu bardziej o wygl¹d ni¿ o charakter, gdy¿ rzadko decyduje siê na kroki, które
faktycznie zbli¿y³yby funkcjonowanie wspó³czesnych rynków do tych historycznych.
Mowa tu o takich dzia³aniach jak rezygnacja z modernistycznej segregacji ruchu czy
przywrócenie funkcji handlowej. Nie wraca siê wiêc do strukturalnej jednolitoœci placu rynkowego, do jego funkcjonalnej spontanicznoœci i samoregulacji, a jedynie tworzy siê takie pozory.
1

Zin W., Kalinowski W. & Biegañski P., Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce: odbudowa i konserwacja: praca zbiorowa. Arkady, Warszawa 1986.
2
Gzell S., Fenomen ma³omiejskoœci. Inst. Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1987.
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Gdyby takie zmiany przeprowadzono, by³oby to dzia³anie z ca³¹ pewnoœci¹ bardziej autentyczne. Nale¿y jednak zapytaæ czy rzeczywiœcie odpowiada³oby wspó³czesnym potrzebom mieszkañców ma³ych miast. Warto przywo³aæ tu choæby problem
zwi¹zany z likwidacj¹ zieleni. Wydaje siê, i¿ wspó³czesny cz³owiek potrzebuje kontaktu
z ni¹ w wiêkszym stopniu ni¿ to mia³o miejsce kiedyœ, co zreszt¹ nieraz wyra¿a protestuj¹c przeciwko wycince œródrynkowych drzew. Zmianie uleg³o tak¿e szereg innych aspektów naszego ¿ycia, takich jak komunikacja, spêdzanie wolnego czasu czy
handel.
W takiej sytuacji wydaje siê, i¿ prosta droga kopiowania historycznego stylu w celu
zastosowania go w rewitalizowanych obszarach, niezale¿nie od rzetelnoœci i autentycznoœci takiego dzia³ania, nie jest w stanie w pe³ni odpowiedzieæ potrzebom
wspó³czesnych spo³eczeñstw.

Styl ikoniczny
Przeciwnym, do opisanego powy¿ej podejœcia, jest zastosowanie stylistyki szoku.
Zaproponowanie architektury skrajnie nowoczesnej (w pojêciu potocznym) – ekscentrycznej i widowiskowej. Taka interwencja, w stosunku do historyzmu, zdradza zgo³a
inne intencje co do swojego zamierzonego przekazu.
Chodzi tym razem o pewne zerwanie z przesz³oœci¹, a przynajmniej o „nowe otwarcie”. Jest to zrozumia³e w rewitalizowanych obszarach, które nie dysponuj¹ jednoznacznie pozytywnym punktem odniesienia w historii, jak choæby na terenach dwudziestowiecznego przemys³u. Nieraz taka strategia bywa jednak wybierana tak¿e na
obszarach posiadaj¹cych cenne zabytki przesz³oœci, które jednoczeœnie chc¹ podkreœliæ swój dynamizm i optymizm patrzenia ku przysz³oœci.
Najbardziej znanym przyk³adem rewitalizacji stosuj¹cej stylistykê szoku jest baskijskie Bilbao. Przypadek ten by³ ju¿ wielokrotnie opisywany i nie wymaga on raczej przybli¿ania. Warto jednak zwróciæ uwagê na dwa aspekty tego pozytywnego fenomenu.
Po pierwsze: „efekt Bilbao” to efekt jednorazowy i niemo¿liwy do powtórzenia. Co
do tego faktu zgodni s¹ niemal wszyscy badacze, a potwierdzaj¹ to tak¿e mniej lub
bardziej nieudane próby podjête przez w³adze innych miast na œwiecie. Nie oznacza
to, ¿e estetyka szoku nie znajduje ju¿ zastosowania w procesie rewitalizacji. Decyduj¹c siê na ni¹ trzeba jednak zrozumieæ konsekwencje takiego kroku i prawid³owo
oszacowaæ potencjalne efekty.
Po drugie: Podstawow¹ rol¹ Muzeum Guggenheima w Bilbao by³o ustanowienie
katalizatora dla wszystkich procesów zwi¹zanych z rewitalizacj¹ tego miasta, tak¿e
tych mniej spektakularnych. Ca³y program dla Bilbao, a zw³aszcza dla jego najbardziej zdegradowanych poprzemys³owych dzielnic ogarnia³ wiele dzia³añ spo³ecznych, ekonomicznych, uranistycznych i kulturalnych. Wytworzy³o to du¿y potencja³
energii rozwojowej, która zosta³a wyzwolona poprzez „zapalnik” jakim by³a lokalizacja Muzeum Guggenheima. Budynek Gehrego z pewnoœci¹ jest kluczem procesu
rewitalizacji jednak jego punkt ciê¿koœci le¿y gdzie indziej – w obszarach rzetelnej
i niewidowiskowej pracy urbanistów.
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Oprócz powy¿szych zastrze¿eñ, ponownie nale¿y zadaæ pytanie o realn¹ wspó³czesnoœæ takiej stylistyki. Czy takie obiekty jak opisany powy¿ej, zaprojektowane i „wyprodukowane” z zastosowaniem nowoczesnych metod (BIM, File to Factory), epatuj¹ce futurystyczn¹ form¹, rzeczywiœcie odpowiadaj¹ g³êboko pojêtym potrzebom
naszego spo³eczeñstwa i reprezentuj¹ nasz¹ obecn¹ kulturê?
Pomimo niew¹tpliwych wartoœci jakie nale¿y przypisywaæ wielu tego typu budowlom, wydaje siê, i¿ wyra¿aj¹ one przede wszystkim indywidualnoœæ ich twórców
i w zasadzie bli¿sze s¹ one kategoriom rzeŸby ni¿ architektury.

Styl obojêtny
Powy¿szy przypadek wskazuje na pewne przesuniêcie roli architekta. Frank Gehry zatrudniony zosta³ do stworzenia ikony i z tego zadania doskonale siê wywi¹za³.
Choæ ostateczna forma zadziwia sw¹ ekspresj¹ to sam fakt ikonicznoœci tego obiektu
nie by³ w zasadzie zaskoczeniem. Decyzjê o tego typu stylistyce podjêto na szczeblu
politycznym i sprecyzowano j¹ w toku opracowywania strategii rewitalizacyjnej.
Wy³¹czenie architekta z procesu decyzyjnego jest znamienne dla obecnej praktyki. Jego ogóln¹ wiedzê o mieœcie uznaje siê za zdecydowanie niewystarczaj¹c¹, zw³aszcza w relacji do „w³adzy przekszta³cania przestrzeni” jak¹ posiada. Z jednej strony
jest to reakcja na kompromitacjê ideologii modernistycznej, z drugiej zaœ skutek wypracowywania coraz doskonalszych interdyscyplinarnych strategii prowadzenia
rewitalizacji.
W ramach aktualnych procesów, architekt w³¹czany bywa czêsto dopiero w fazie
„przedwykonawczej” czyli w momencie gdy gotowa jest ju¿ strategia i gdy rozpisane
s¹ cele oraz za³o¿enia ca³ego programu. Architekt staje siê zatrudnionym specjalist¹,
który wykonaæ ma wyznaczone mu i jasno okreœlone zadanie.
Czasem, jak w opisanych wczeœniej przypadkach, zadanie to polega na odtworzeniu historycznego stanu danej przestrzeni lub na stworzeniu nowej ikony. Niejednokrotnie jednak jest ono œciœle techniczne i ogranicza siê jedynie do wygenerowania
okreœlonej kubatury o odpowiednim standardzie.
Takie podejœcie zak³ada, ¿e model miasta jaki powinniœmy realizowaæ (jako
wspó³czesne spo³eczeñstwo) zosta³ ju¿ dawno zdefiniowany i nie podlega dyskusji.
Ponadto, wybór architektoniczny nie jest tak naprawdê istotny, gdy¿ musi on wpisaæ
siê jedynie w bardziej kluczowe za³o¿enia spo³eczne, ekonomiczne czy prawne.
Obojêtnoœæ architektoniczna mo¿e przy tym przybraæ ró¿n¹ skalê. Z najbardziej
radykalnym przypadkiem mamy do czynienia, wtedy gdy uznamy, ¿e fizyczny
wymiar przestrzeni nie ma jakiegokolwiek znaczenia, lub znaczenie ma tylko jej stan
techniczny. Inwestowanie pieniêdzy i czasu w architekturê jawi siê jako niegospodarnoœæ w œwietle „prawdziwych” problemów takich jak bezrobocie, bieda, przestêpczoœæ czy epidemie. Perspektywa taka zak³ada drugorzêdnoœæ zagadnieñ przestrzennych i ich nieistotnoœæ dla rozwi¹zywania powy¿szych problemów.
Zrealizowane przypadki wskazuj¹ jednak na du¿¹ rolê jak¹ mo¿e odegraæ projektowanie architektoniczne nawet na obszarach, na których wszystkie powy¿sze proble-
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my wystêpuj¹. Przyk³ad mo¿e stanowiæ dzielnica Kapsztadu Khayelitsha, gdzie
jednym z kluczowych aspektów rewitalizacji by³a lokalizacja szeregu obiektów architektonicznych o wyrazistej wspó³czesnej architekturze i wysokich standardach
technologicznych.
Drugi przypadek obojêtnoœci architektonicznej przyznaje du¿e znaczenie aspektom przestrzennym skupiaj¹c siê jednak¿e g³ównie na jej funkcjonalnej stronie pomijaj¹c kwestie stylistyczne.
Takie podejœcie wyrasta z pozycji antropologicznej i bazuje na dog³êbnej wiedzy
na temat ludzkich zachowañ w przestrzeni publicznej. Do czo³owych jego propagatorów nale¿¹ (bardziej teoretycznie) Christopher Alexander3 i (bardziej praktycznie)
urbanista Jan Gehl4. Obydwoje usi³uj¹ wdra¿aæ we wspó³czesnych miastach rozwi¹zania sprzyjaj¹ce publicznej aktywnoœci. S¹ to rozwi¹zania autorskie lub zaczerpniête z historii i tradycji ró¿nych kultur (tak zwane patterns, czyli wzorce). Dotycz¹
one g³ównie organizacji przestrzeni publicznej, komunikacji i pewnych aspektów budynków.
Zastosowanie tych rozwi¹zañ gwarantuje najczêœciej bardzo pozytywny efekt
w postaci znacznego o¿ywienia przestrzeni publicznej. Prowadzi to do identyfikowania siê ludzi ze swoim miastem co przek³ada siê z kolei na statystycznie mierzon¹
„przyjaznoœæ do ¿ycia miasta”. Wiele spoœród miast na œwiecie sklasyfikowanych jako
najprzyjaŸniejsze zdecydowa³o siê wczeœniej wdro¿yæ zalecenia Jana Gehla. S¹ to miêdzy innymi Kopenhaga, Melbourne czy Zurich. Z tego wzglêdu mo¿na uznaæ tak¹
metodê za niezwykle skuteczn¹.
Przy tym wszystkim rzuca siê w oczy pewne w³aœciwe dla niej upraszczanie lokalnej z³o¿onoœci. Te same sprawdzone rozwi¹zania przestrzenne aplikowane s¹ globalnie w ró¿nych miejscach Ziemi. Nie podejmuje siê jednak próby nadania im
czytelnego symbolicznego charakteru, wynikaj¹cego z lokalnej kultury, czy z chêci
reprezentacji pewnych wartoœci.
W efekcie tworzy siê przestrzenie przyjemne, ale ma³o nasycone kulturowo. Jest to
swoista kapitulacja wobec historii, która nie tylko dostarcza nam wzorców przestrzeni do naœladowania, ale te¿, poprzez style architektoniczne, wyraŸnie daje œwiadectwo
o wartoœciach wa¿nych dla ró¿nych epok.

Poszukiwanie nowego stylu
Odebranie architektowi w³adzy „uszczêœliwiania” ludzi swoimi dzie³ami jest
oczywiœcie naturalnym nastêpstwem kompromitacji urbanistyki modernistycznej,
która by³a, co prawda, wprowadzana z przes³anek socjalnych, jednak¿e nie potrafi³a
nale¿ycie rozpoznaæ prawdziwych spo³ecznych potrzeb. Wydaje siê jednoczeœnie, i¿
sprowadzenie roli architekta jedynie do roli dekoratora wnêtrz urbanistycznych (za
3

Alexander C., Ishikawa S. & Silverstein M. 1978, “A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction (Center for Environmental Structure Series)”.
4
Gehl J. & Urbañska M.A. (2009), „¯ycie miêdzy budynkami: u¿ytkowanie przestrzeni publicznych”.
Wydawnictwo RAM.
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pomoc¹ wymyœlnych fasad i atrakcyjnej ma³ej architektury) lub technologa przestrzeni publicznych pozbawia nas pewnej wiêzi z otaczaj¹c¹ przestrzeni¹ a nawet
zuba¿a nasz¹ kulturê. W jaki sposób siê to dzieje?
Otó¿ typy i formy budowli, a tak¿e modele urbanistyczne pozostaj¹ w œcis³ym
zwi¹zku z kultur¹ danego czasu5. Przyk³adowo architektura renesansu wspó³brzmi
z ideami humanizmu i reprezentuje je dziœ ta samo jak i w momencie powstawania.
Podobnie dzieje siê przypadku innych epok, spoœród których czasy modernizmu s¹
ostatnimi, w których analogia ta pozostaje taka czytelna6.
Dziœ wyznaczaj¹c ramy dla architektury w obrêbie rewitalizowanych dzielnic
punktem wyjœcia staj¹ siê przede wszystkim g³ówne zidentyfikowane problemy. Rozwi¹zania partykularnych problemów stanowi niezbêdn¹ bazê jednak powinniœmy
myœleæ tak¿e o tym by na tej bazie wznieœæ now¹ wartoœæ bêd¹c¹ reprezentatywn¹ dla
naszej epoki. Rewitalizacja, która nie tylko zaspokaja bie¿¹ce potrzeby, czy te¿ przywraca utracony stan równowagi ale tak¿e tworzy wyj¹tkow¹ wartoœæ dodan¹, mo¿e
oznaczaæ w³aœciwe przywrócenie do ¿ycia. ¯ycia rozumianego jako czynne uczestniczenie w procesach kultury naszego czasu i naszego spo³eczeñstwa.
Jedn¹ z mo¿liwych dróg mog¹ stanowiæ poszukiwania „przestrzeni radykalnej
demokracji”, o której pisze Pawe³ Jaworski7. By³aby to przestrzeñ, której nadrzêdn¹
wartoœæ stanowi demokracja rozumiana jako totalna partycypacja spo³eczna. Nie chodzi tu o partycypacjê rozumian¹ jako etap procesu przekszta³ceñ, który ma jedynie
„potwierdzaæ to co zosta³o ju¿ wczeœniej wybrane” lub co najwy¿ej wybraæ jedn¹
z kilku mo¿liwych opcji lecz o partycypacjê dog³êbn¹ i rozpostart¹ od momentu strategicznego planowania do ewaluacji i zarz¹dzania przestrzeni¹, a przede wszystkim
zak³adaj¹c¹ dyskusjê nad modelem przestrzeni miejskiej. Eksperymenty nad tak
powstaj¹c¹ architektur¹ prowadzi od lat Lucien Kroll. Na podstawie jego zrealizowanych doœwiadczeñ, mo¿emy mówiæ o architekturze o specyficznym charakterze
i z pewnoœci¹ wysokiej jakoœci. Jakoœæ ta wynika tu nie tylko z wra¿eñ estetycznych
ale te¿ z czytelnego przekazywania swoich fundamentalnych wartoœci, czyli demokracji, ró¿norodnoœci, otwartoœci, ekologii etc.
Nie jest jednak jasne na ile przestrzeñ demokracji mo¿e staæ siê akceptowaln¹
i rozpoznawaln¹ reprezentacj¹ naszej cywilizacji. Byæ mo¿e jej emanacje generuj¹
nadmiern¹ ró¿norodnoœæ i zamiast konsensusu prowadz¹ do rozproszenia stanowisk.
Póki co pytanie pozostaje otwarte.
Wobec tego warto na nowo przemyœleæ rolê i misjê architekta. Nie wystarczaj¹ca
mo¿e siê okazaæ jego bieg³oœæ in¿ynierska, a nawet talent artystyczny. Tak¿e umiejêtnoœæ moderowania partycypacji spo³ecznej i jej interpretacja (reprezentowane przez
architektów pokroju Luciena Krolla) nie zapewni pe³nego powodzenia. Architekt powinien uj¹æ w swym dziele, w przemyœlany i nienachalny sposób, wartoœci dzisiejszej
5

Monestiroli A., Pytlowany U. & Porêbska A., Tryglif i metopa: dziewiêæ wyk³adów o architekturze.
Politechnika Krakowska, Kraków 2009.
6
Woœlfflin H. & Hanulanka D., Podstawowe pojêcia historii sztuki: problem rozwoju stylu w sztuce nowo¿ytnej. Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich – Wydawnictwo, Wroc³aw 1962.
7
Jaworski P., „Przestrzeñ radykalnej demokracji”, Autoportret, nr 2 (37), s. 16–23.
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kultury, które s¹ wyraŸnie ró¿ne od choæby idea³ów œwiata przemys³owego8. Droga do
tego wiedzie poprzez g³êbok¹ znajomoœæ œwiata i humanistyczn¹ refleksjê, która pozwala odczytaæ i zrozumieæ idee naszych czasów9.
Dlatego byæ mo¿e nale¿a³oby siê sk³oniæ ku podjêciu wspólnych dzia³añ w celu
wypracowania ogólnie przyjmowalnych ram stylistycznych, które dotyczy³yby nie
tylko obiektów rewitalizowanych ale tak¿e tych nowo powstaj¹cych. Jest to wyzwanie
dla architektów, polityków, spo³eczników ale byæ mo¿e przede wszystkim dla oœrodków akademickich. W obecnych czasach mo¿e to brzmieæ wrêcz obrazoburczo, wszak
dowolnoœæ i swoboda postaw twórczych bywaj¹ uznawane za cenn¹ zdobycz postmodernistycznego spo³eczeñstwa. W rzeczywistoœci jednak degraduj¹ one dzie³o sztuki,
w tym architektury, do roli indywidualnego przedmiotu, gad¿etu lub obrazka, który
sam w sobie mo¿e s³u¿yæ g³ównie celom marketingowym. W przeciwieñstwie do tego,
dzie³o architektury pozostaj¹ce w ³¹cznoœci z ca³ym nurtem kultury wspó³tworzy j¹.
Wnosi ono swój indywidualny i wyj¹tkowy wk³ad nie niszcz¹c jednoczeœnie ca³oœci
tego krwiobiegu, jakim jest nasza kultura. Tylko w ramach tego krwiobiegu dzie³o
architektury mo¿e „s³u¿yæ ¿yciu”. Tylko w ten sposób architektura mo¿e przywracaæ
¿ycie.

Summary
Style of architecture as an essential factor in the process|
of revitalization
In this text I am considering issues of architectural style in the context of the
revitalization process. Revitalization as a restoration to life should be understood
wider than just superficial decoration of space. The styles that are currently widely
used in architectural practise: historical, iconic or stylistical indifference, do not
provide the proper restoration to life, understood as the ability to generate
contemporary cultural processes.
Keywords: revitalisation, architectural style, typology.

Bibliografia
[1] Alexander C., Ishikawa S. & Silverstein M., A Pattern Language: Towns, Buildings,
Construction (Center for Environmental Structure Series), 1978.
[2] Castells Si³a to¿samoœci, prze³. Sebastian Szymañski. PWN, Warszawa 2008.
[3] Gehl J. & Urbañska M.A., ¯ycie miêdzy budynkami: u¿ytkowanie przestrzeni publicznych. Wydawnictwo RAM, 2009.
[4] Gzell S., Fenomen ma³omiejskoœci. Inst. Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1987.
[5] Jaworski P., Przestrzeñ radykalnej demokracji, Autoportret, nr 2 (37), s. 16–23.
8
9

Castells, Si³a to¿samoœci, prze³. Sebastian Szymañski. PWN, Warszawa 2008.
Leœniakowska M., Œmieræ architektury?, Krytyka Architektury nr 1/2013.

Styl architektury jako niezbêdny czynnik w procesie rewitalizacji

165

[6] Jencks C.H., Ruch nowoczesny w architekturze. Wyd. Artystyczne i Filmowe, 1987.
[7] K³osek-Koz³owska D., Ochrona wartoœci kulturowych miast a urbanistyka. Prace
Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria Architektura, s. 3–207, Warszawa 2007.
[8] Koolhaas R., Delirious New York: a retroactive manifesto for Manhattan. Monacelli
Press New York 1994.
[9] Leœniakowska M., Œmieræ architektury?, Krytyka Architektury nr 1/2013.
[10] Miessen M., „Niezale¿ny Praktyk”, Autoportret, nr 2 (37), s. 24–31, 2012.
[11] Monestiroli A., Reakcja formy 1. Krótki wyk³ad o architekturze, Czasopismo Techniczne. Architektura 2010.
[12] Monestiroli A., Pytlowany U. & Porêbska A., Tryglif i metopa: dziewiêæ wyk³adów o architekturze. Politechnika Krakowska, Kraków 2009.
[13] Rossi A., Vitale D., Rossi A. & Rossi A., „L’architettura della città”, Marsilio Padova 1966.
[14] Tatarkiewicz W., Parerga. PWN, Warszawa 1978.
[15] Woœlfflin H. & Hanulanka D., Podstawowe pojêcia historii sztuki: problem rozwoju stylu
w sztuce nowo¿ytnej. Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich – Wydawnictwo, Wroc³aw
1962.
[16] Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Wyd. 2, repr edn. Arkady, Warszawa 2010.
[17] Zin W., Kalinowski W. & Biegañski P., Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce: odbudowa i konserwacja. Praca zbiorowa. Arkady, Warszawa 1986.

Ma³gorzata £askarzewska-Œredziñska

Rewitalizacja „Ukrytych miast” Italo Calvino
„Zanurzamy siê w fascynuj¹cy labirynt, niekoñcz¹c¹ siê zurbanizowan¹ strukturê, prze¿ywamy wspomnienie podró¿y Marco Polo z Niewidzialnych miast Italo Calvino. Rozmaitoœæ fizjonomii, kolorowych strojów z dalekich krain, jêzyków, form
architektonicznych, nastrojów, dekoracji. Ka¿dy przystanek zaprasza do osobnego,
nieznanego œwiata. Przybywaj¹c z metropolii, przygl¹damy siê im z ostro¿n¹ ciekawoœci¹, niepewni ich znaczeñ, ich statusu, ich cywilizacyjnego miejsca, których nie
potrafimy odczytaæ, pos³uguj¹c siê tradycyjn¹ lektur¹ miasta. Dlaczego mo¿na by
opisaæ te miejsca jako przestrzenie niczyje? Mo¿e dlatego, ¿e niewielu uwa¿a je za
w³asne. […] W cywilizacyjnym przedsionku ta przestrzeñ nie jest celem, mieszkaniem, domem, ale przed³u¿aj¹cym siê etapem.” Fragment pochodzi z podró¿y odbytej do Pary¿a przez Dorotê Jêdruch, opisanej w Autoportrecie1, w paŸdzierniku
2008. Jest to opis rewitalizacji miasta, odkrywanego na nowo, daj¹cy mu autorskie
re¿ycie2.
Niewa¿ne, gdzie podró¿ujemy – Rzym, Pary¿, Pekin, Wenecja, zawsze mo¿emy
znaleŸæ „ukryte miasta”. Poznawaæ ich œwiaty i przywróciæ je do ponownego ¿ycia,
które wydaj¹ siê byæ przestrzeniami niczyimi, do wynajêcia eventowo3, na chwilê. Mo¿emy odkryæ w Rzymie ma³e, ¿ó³te papugi zamiast jaskó³ek, mieszkaj¹ce w murach
lauretañskich i sterylne podziemia Targu Trajana, które zobaczymy za ultranowoczesn¹, szklan¹ witryn¹ wprost z ulicy. W Pary¿u mo¿emy poznaæ sieæ rozleg³ych katakumb ukrywaj¹cych siê pod strukturami napowiechrzniowymi miasta. Natomiast,
w Pekinie nie widaæ starych warstw pamiêtaj¹cych Kub³aj-chana, przykrytych now¹
warstw¹ ponowoczesnego miasta. W Wenecji nie zaznamy powszedniego ¿ycia mieszkañców wp³ywaj¹cego na powstawanie poszczególnych warstw miasta. Wenecja jest
obecnie dekoracj¹ teatraln¹ dla turystów, mask¹ jej dawnej œwietnoœci, ostatni¹
warstw¹.

1
Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni, fragment pochodzi z artyku³u „Przestrzenie niczyje”, www.autoportret.pl
2
Nowomowa – slang studencki, zapo¿yczony od mojego syna studenta.
3
Eventowoœæ – zdarzeniowoœæ, nowo powsta³e okreœlenie, za Robertem Tschumi, które mówi o architekturze powstaj¹cej jakby na chwilê, o krótkotrwa³ym ¿yciu, jest to równie¿ architektura chwilowego ogl¹du. Tu
Tschumi odwo³uje siê do wra¿eñ z podró¿y.
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Grand prix de Rome
Tego roku autorka odby³a w³asne Grand prix de Rome. Samonagroda wynika³a
z przeœwiadczenia, ¿e Ÿród³o architektonicznej i humanistycznej wiedzy nale¿y znaleŸæ w klasycznym œwiecie, w³aœnie w Rzymie.
Zgodnie z wytycznymi Ecole des Beaux-Arts nakreœlono szkic przedstawiaj¹cy
w tym przypadku problem projektowo-badawczy „Model Miasta Ukrytego”. Za³o¿ono odnajdowanie ukrytych warstw, symboli znaczeñ, szukanie dowodów na potwierdzenie poszczególnych za³o¿eñ. Dziewiêtnastowieczni paryscy studenci, przyszli
architekci-budowniczowie (les créateurs de l’architecture) mieli rok na poznanie Rzymu.
Nastêpnie sk³adali pracê – dziennik z pobytu i ich w³asn¹ rewitalizacjê Rzymu w postaci projektów studialnych. Niejednokrotnie ka¿dy z nich dowiedzia³ siê, ¿e pobyt
w Rzymie uczy pokory dla architektury z ka¿dego okresu jej powstawania.
W Rzymie widzimy niekoñcz¹c¹ siê ewolucjê, trwa³oœæ i zmiennoœæ epok. Tu mo¿emy jeszcze spotkaæ Rzym z czasów Marco Polo. Jego nieudane popiersie stoi w ogrodach Borgese. Podró¿nik ma jedn¹ niedu¿¹ ulicê, tu¿ przy stacji metra Piramide. Czas
w Rzymie stoi i p³ynie. Autorka s¹dzi, ¿e nawet rok jest niewystarczaj¹cy, by poznaæ
to wspania³e miasto, ale nawet jeden dzieñ wystarczy, by je pokochaæ. Aspekt historyczny uwzglêdniony w ksi¹¿ce Italo Calvino, jako podró¿ w czasie od wspó³czesnoœci,
a¿ po œredniowiecze, w³¹czanie anachronicznych opisów i elementów znanych
z empirycznego doœwiadczenia, pokazuje ponadczasowy wymiar organizacji przestrzeni miejskiej. Czas jest wa¿ny dla Marozji (Ukryte miasta. 3.), a przede wszystkim
dla Rzymu, który jest jednym z najbardziej ukrytych kodów kombinacji struktur
miejskich. Liczba kombinacji, ró¿nych wzorców, modeli i form w Rzymie jest nieograniczona. W refleksji europejskiej istnieje zespó³ typowych wyobra¿eñ zwi¹zanych z miastem, wynikaj¹cym bezpoœrednio z Rzymu. Z nich Calvino zbudowa³
swoje urbanistyczne organizmy i skonstruowa³ „Ukryte miasta”. „Calvinowskie projekty stanowi¹ propozycjê uzupe³nienia „pustych miejsc” na mapie i pokazuj¹, ¿e nie
wszystkie potencjalne formy miejskiego porz¹dku architektonicznego […] zosta³y
zrealizowane”, jak napisa³a Gawrecka. Ponadto na stronach ksi¹¿ki odbywa siê rewitalizacja miasta historycznego i postawienie diagnozy mo¿liwoœci jego trwania w czasach wspó³czesnych.
Umieszczenie „ukrytego miasta” w œredniowiecznej rzeczywistoœci Niewidzialnego
miasta by³o zabiegiem przekornym. We wszystkich ukrytych miastach Calvino, czujemy tê ponur¹ atmosferê wieków œrednich. Historyczna forma powieœci niesie, wiêc
pamiêæ o mechanizmach powstawania miasta, o potrzebie naœladowania, o ró¿norodnoœci jego wzorców. Równie¿ w ksi¹¿ce Opisywanie œwiata Marco Polo, jako archetypy, przewijaj¹ siê bramy, wie¿e, mury, ulice, place, zamki, pa³ace i a nawet rodzaje
dachów domów. Ka¿de z miast niezmiennie je zawiera. Zdumiewa ponadto g³êboki
realizm i sumiennoœæ dokumentacji podró¿nika, która choæ zawiera informacje, co
w jakim mieœcie mo¿na kupiæ, oraz czy ludzie ¿yj¹cy s¹ spokojni na tyle, by nie straciæ
¿ycia, to dziœ maj¹ nieprzemijaj¹c¹ wartoœæ, pokazuj¹, ¿e miasta w wêdrówce
podró¿ników s¹ najwy¿sz¹ wartoœci¹, ¿eby przetrwaæ podró¿.
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Pomimo ¿e Marco Polo i Kub³aj-chan ¿yli w XIII wieku, to zaszufladkowanie obu
bohaterów do œredniowiecza, jako epoki stagnacji i zacofania rozmija siê z prawd¹.
Zarówno Marco, jak i Kub³aj-chan wyprzedzali epokê „zaæmienia rozumu”. „Wróci³em po latach do Marozji […] stary wiek zosta³ pogrzebany, nowy jest u zenitu”4.
stwierdzi³ bohater Calvino. Czytaj¹c Opisywanie œwiata Marco Polo, widzimy œwiat
oczami podró¿nika, pe³ny ró¿norodnoœci i odkrywania nowych œwiatów. Ksi¹¿kê
podró¿nika okrzykniêto pierwsz¹ encyklopedi¹ dotycz¹c¹ Wschodu, gdzie przebywa³
26 lat5 i pokona³ 5600 km. Mo¿na postawiæ tezê, ¿e to Marco Polo, a nie Kolumb odkry³ nowe œwiaty, ukryte miasta, ju¿ wtedy w 1272, dwieœcie lat przed odkryciem
Ameryki. Krzysztof Kolumb na pewno inspirowa³ siê w swojej wyprawie do Ameryki
podró¿¹ do Chin Marco Polo, przeczyta³ ksi¹¿kê, poniewa¿ znany jest egzemplarz
Il Milione (Opisywanie œwiata, wers. polska) z notatkami Kolumba.
Miasta w ksi¹¿ce Marco s¹ „zacne”, „bardzo wa¿ne”, „wielkie”, „piêkne” i prawie
zawsze „s¹ tam najpiêkniejsze ogrody i równiny owoców wszelkich, o jakich cz³owiek
marzyæ mo¿e”6. Cytat mówi o mieœcie Samarkan, obecnie Samarkanda. Przypowieœæ
Marco Polo dotycz¹ca tego miasta, mówi o kamieniu saraceñskim7, s³u¿¹cym jako
podstawa pod kolumnê, podtrzymuj¹c¹ kopu³ê œwi¹tyni chrzeœcijan i pokazuje antagonizmy miêdzy religiami. Wyznawców poszczególnych religii dzieli³ kamieñ zabrany z budowli muzu³manów, który przeniesiony zosta³ do œwi¹tyni chrzeœcijañskiej.
Marco opisuje nastêpnie cud, jaki zdarzy³ siê w œwi¹tyni – kolumna unios³a siê nad
sporn¹ podstaw¹ w dniu, kiedy mia³a zostaæ oddana. Najcenniejsze w opisie jest, ¿e
fakt zosta³ pozostawiony bez s³owa komentarza, ale i szkoda, ¿e nie ma ci¹gu dalszego
tej historii. Œwiadczy to równie¿ o jego tolerancji.
Trudno jednoznacznie stwierdziæ czy Marco Polo by³ w Rzymie. Wiadomo, ¿e
z poselstwem do papie¿a od chana mongolskiego przybyli do Aksonu (dzisiejsza miejscowoœæ to Akka) jego wujowie. Na pewno jednak zna³ to miasto, choæby z opowieœci.

Miasto szczura
Marco Polo, bohater Calvino przebywaj¹c w Marozji diagnozuje, ¿e „czas, ¿eby dobieg³a kresu era szczura i rozpoczê³a siê era jaskó³ki”8. Rzym z czasów Marco Polo,
by³ wspomnieniem po wielkim i wspania³ym mieœcie ze staro¿ytnoœci. Z ponad miliona mieszkañców skurczy³ siê do oko³o 20–25 tys. Dane pochodz¹ z 1300 roku, kiedy to papie¿ Bonifacy VIII urz¹dzi³ pierwszy jubileusz chrzeœcijañski.
Rzym przyci¹ga³ pielgrzymów, a na ich u¿ytek powsta³ w interesuj¹cym okresie
utwór „Mirabilia Urbis Romae”, który mo¿e byæ œredniowiecznym przewodnikiem
„turystycznym” po Rzymie. Chrystianizacja Rzymu znalaz³a swoje odbicie
w kszta³cie miasta. Czêœæ budowli antycznych zosta³a przekszta³cona i zaadaptowana
na potrzeby nowej religii, zaœ aktywnoœæ fundatorska papie¿y i arystokratycznych ro4
5
6
7
8

Calvino I., Niewidzialne miasta. Wyd. WAB 2013, s. 122.
Polo M., Opisywanie œwiata. Wyd. WAB, Warszawa 2011, s. 4.
Ibid., s. 78.
Ibid., s. 80.
Calvino I., Niewidzialne miasta. Wyd. WAB 2013, s. 121.
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dów rzymskich sprawi³a, ¿e Rzym nigdy nie straci³ swej rangi jednego z najwa¿niejszych oœrodków ¿ycia artystycznego, skupiaj¹cego wybitnych artystów swego czasu.
Rola Rzymu jako caput mundi ujawni³a siê tak¿e w sferze symbolicznej, a mirabilia
urbis Romae – zarówno antyczne, jak i œredniowieczne – wesz³y na sta³e do zasobu ówczesnych cudów œwiata.
Wracaj¹c do atmosfery Marozji i z³owieszczej ekspansji szczurów ukrywaj¹cych
siê w podziemiach miasta, to ówczesny Rzym niezwykle wpisuje siê w kod „Miasta
szczura”, ale rozumienie o co chodzi w takim zdefiniowaniu, mo¿na szukaæ oczywiœcie w prozie Camusa, w D¿umie. Jednak¿e nie jest to takie oczywiste. Rzym po prostu
jest miastem podziemnym, siêgaj¹cym kilkanaœcie kondygnacji w g³¹b, prawdziwie
miastem ukrytym, którym rz¹dzi³ Pluton. Pojawia siê wa¿ne pytanie, gdzie znajduje siê
mityczna, podziemna, pierwotna czêœæ Rzymu, zwana jako mundus. Jak g³osi legenda,
Rumulus za³o¿y³ Rzym, w pierwszym dniu pojawienia siê planety Wenus na horyzoncie nieba, 21 kwietnia 753 roku p.n.e. na Palatynie. Astronomowie tam wskazali
g³ówny punkt w geometrii miasta. Pêpek – umbiculus by³ bolesnym symbolem narodzin miasta. Rytua³y, towarzysz¹ce zak³adaniu miasta, mówi³y o lêku przed bogami
czaj¹cymi pod kamieniem przykrywaj¹cym mundus i tylko westalki, kap³anki bogini
Westy, mia³y wstêp do jamy pod mundusem przynosz¹c bogom wota z po¿ywienia.
W pierwszej w tym miejscu okr¹g³ej œwi¹tyni, palono ogieñ, gdyby zgas³, Rzym by³by
zg³adzony. Richard Sennett w Cia³o i kamieñ napisa³, ¿e mapa miasta wyra¿a³a jednoczeœnie strach i determinacjê, natomiast mundus ka¿dej nowej zdobytej osadzie obwieszcza³ „oto znów rodzi siê rzymska cywilizacja”. Rzymianie tworz¹c kolejne
miasta stosowali tê sam¹ geometriê siatki kwadratów. Rzymski urbanista zawsze musia³ siê stosowaæ do theatrum mundi geometrii i po odbyciu rytua³ów „œrodka”. Patrzy³
jak orz¹ pomerium na skraju nowego miasta Rzym.
Albert Dürer studiuj¹c Witruwiusza, zauwa¿y³, ¿e Rzymianie wiêksze kwadraty
dzielili na mniejsze. Widaæ to szczególnie na przyk³adzie Panteonu, gdzie wnêtrze
posadzki, ale i rzut budynku kszta³tuje okr¹g wpisany w kwadrat. Posadzkê stanowi
szachownica, obecnie bardzo kolorowa z ró¿nych marmurów. Umbiculus znajduje siê
w Panteonie pod wielkim oculusem w kopule z³o¿onej kaskadowo ze zmniejszaj¹cych
siê kwadratów. Kszta³towanie miasta na kszta³t szachownicy nie by³o nowym pomys³em. Tak budowali swoje miasta Sumerowie, Egipcjanie, Etruskowie, Grecy, a tak¿e
ludy dalekiego Wschodu, tysi¹ce lat przed Rzymianami.

Miasto jaskó³ki
Po okreœleniu granic i œrodka, po przeb³aganiu bogów wyznaczano dwie skoœne
ulice, przecinaj¹ce siê pod katem prostym – decumanus maximus i cardo maximus. Tej
staro¿ytnej warstwy miasta w ca³oœci ju¿ nie widaæ. Dawno zatar³ siê szachownicowy
plan Wiecznego Miasta, miasta naziemnego, „miasta-jaskó³ki”. Za³o¿one miasta
– „jaskó³ki”, musia³y spe³niaæ pewne prozaiczne za³o¿enia: dobry port, kwitn¹cy
handel, naturaln¹ os³onê. Czy miasto spe³nia³o te wytyczne, prawdopodobnie tak.
Geometria Rzymska mia³a swoje efekty ekonomiczne. Dzielenie terenu na poszcze-

Rewitalizacja „Ukrytych miast” Italo Calvino

171

gólne kwarta³y trwa³y, dot¹d a¿ powsta³y parcele dostatecznie ma³e, aby je przydzieliæ
pojedynczym osobom. W armii liczba dzia³ek zale¿a³a od stopnia ¿o³nierza. Granice
poszczególnych dzia³ek odgrywa³y bardzo wa¿n¹ rolê, dziêki temu samo posiadanie
by³o respektowane przez s¹siadów, a tabliczka z br¹zu formae by³a dowodem na w³asnoœæ gruntu, oraz stanowi³a jeden z najcenniejszych przedmiotów nale¿¹cych do
legionisty.

Ryc. 1. Port Trajana, rys. Pirro Ligorio, z Progetto Roma la citta del 2000

Rol¹ Cesarza by³o wybudowanie portu. Kiedyœ w granicach Rzymu znajdowa³ siê
port ukszta³towany na planie szeœciok¹ta, który po³¹czony by³ z Morzem Egejskim
i Tybrem. Obecnie po porcie pozosta³o jezioro, wci¹¿ na planie nastêpnej po kole
i kwadracie, doskona³ej figury uznanej przez Rzymian œwiêt¹ – hexagon. Port rozpocz¹³ Klaudiusz w 42 roku n.e., a nastêpnie dokoñczy³ budowê Neron w 64 roku
n.e., który nada³ mu kszta³t ko³a. Port po³o¿ony zosta³ w pobli¿u Ostii, wybudowany
od nowa przez cesarza Trajana, tu¿ obok miejsca usytuowania starszego i mniejszego
portu powsta³ego z inicjatywy cesarza Klaudiusza. Le¿¹c u ujœcia Tybru, pe³ni³ funkcjê morskiego portu miasta Rzymu. Konstrukcja powsta³a w czasach cesarza Klaudiusza. Choæ by³a wielkim osi¹gniêciem architektonicznym jako pierwszy ca³kowicie
sztuczny port morski, nie zapewnia³a odpowiedniego bezpieczeñstwa cumuj¹cym tu
okrêtom. Trajan zdecydowa³ siê zatem na zbudowanie (w latach 100–112 n.e.) wewnêtrznego basenu o œrednicy 600 m, któremu nada³ kszta³t regularnego szeœciok¹ta
o d³ugoœci boku 357 m. U brzegów postawiono olbrzymie magazyny z portykami, a na
jego terenie znajdowa³a siê tak¿e: latarnia morska (znana nam dziêki przedstawieniom na mozaikach i reliefach), kolosalny pos¹g Trajana, termy, teatr (teatr rzymski),
œwi¹tynia Heraklesa oraz reprezentacyjna siedziba urzêdnika odpowiedzialnego
za zaopatrzenie Rzymu w ¿ywnoœæ (praefectus annonae). Dla u³atwienia transportu
przekopano tak¿e nowy kana³ ³¹cz¹cy port z Tybrem, co razem z kana³em oraz drog¹,
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powsta³ymi ju¿ w czasach Klaudiusza, definitywnie rozwi¹za³o problem komunikacji
portu z miastem. Ca³oœæ obrazu dope³nia³ akwedukt. Port Trajana w okolicach Fiumicino jest jednym z najwspanialszych osi¹gniêæ architektonicznych i in¿ynieryjnych czasów wczesnego Cesarstwa, tym bardziej interesuj¹cym, ¿e zachowanym
w stosunkowo dobrym stanie do dzisiaj.

Ryc. 2. Port Trajana, z projektu Il Porto del Porti, rys. Pirro Ligorio, z Progetto Roma la citta del 2000

Obecnie jest realizowany program „Il Porto del Porti”, objêty rewaloryzacj¹ terenu po³o¿onego w dawnym porcie Trajana. Planuje siê stworzenie oœrodka kultury
i rekreacji z portem dla ³odzi motorowych na jeziorze, zachowanym jeszcze z czasów
Trajana. Projekt zak³ada, zbudowanie centrum konferencyjnego i wystawienniczego,
powi¹zanego z parkiem archeologicznym w Ostii. Projekt jest wspólnym przedsiêwziêciem Fiumicino, Ostii i Rzymu. Niestety nie uda siê przywróciæ pierwszego basenu portu – Klaudiusza, bowiem w jego niecce znajduje siê Port Lotniczy Leonardo da
Vinci – Fiumicino. Jad¹c expresem na lotnisko, autorka mia³a wra¿enie, ¿e inwestycja jeszcze siê nie zaczê³a. Czy¿by powodem by³y warunki w³asnoœciowe, o których
wspomina³ Carlo Aymonino, opisuj¹c projekt w publikacji Progetto Roma 2000?9.
Kolejne wytyczne, które musi spe³niæ miasto wed³ug staro¿ytnych Rzymian to
kwitn¹cy handel. Do dnia dzisiejszego jest to miasto z jedn¹ z wiêkszych rentownoœci
handlu w mieœcie. Wiêkszoœæ mieszkañców mieszkaj¹ca w centrum pracuje w handlu,
zajmuje siê rzemios³em i us³ugami.
9

Str. Roma 2000…
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Jedna z najdro¿szych dróg handlowych ulica Via del Corso, z licznymi butikami
s³ynnych projektantów przyci¹ga rzesze mi³oœników mody. Na Campo di Fiori, wci¹¿
jest targ kwiatowy, mo¿e trochê bardziej okrojony przez rozwijaj¹ce siê na placu restauracje. Stare miasto têtni restauracjami, wieloœci¹ starych siêgaj¹cych wielu pokoleñ
zak³adów fryzjerskich, warsztatów i antykwariatów, w których najs³ynniejsze s¹
ogromne ryciny z mapami i widokami Rzymu, z czasów œredniowiecza i renesansu.
Króluje wœród nich oczywiœcie Panteon, przedstawiony w formie przekroju przez
ca³y budynek, z planem posadzki i detalami kopu³y. Miasto w staro¿ytnoœci posiada³o
s³ynne hale targowe Trajana, które dochodzi³y do paru kondygnacji poni¿ej poziomu
ówczesnego Rzymu. Nundinae (od novem i dies dzieñ) powraca³y co osiem dni, w dniu
9. odbywa³ siê targ, natomiast co trzy nundinae w pi¹tek w Rzymie. Veneris Romae
– dzieñ Wenus 21 kwietnia by³ pocz¹tkiem okresu Taurusa (Byka) pod Patronatem
Wenus.
Hale Trajana, mercatus Traiani – hale targowe wzniesione zosta³y na pocz¹tku
II wieku przez cesarza Trajana i jego architekta Apollodorosa z Damaszku. Ich zbudowanie wymaga³o zniwelowania czêœci Kwiryna³u. Po³o¿one na wzgórzu, razem
z bazylik¹ sklepami i biurami, ca³y kompleks sk³ada³ siê z szeœciu poziomów.
Pierwsza kondygnacja to tabernae, na drugiej znajdowa³y siê pomieszczenia sklepowe, przylegaj¹ce do ska³ zbocza. Po obu stronach tabernae zbudowano dwie wielkie
hale z oknami, zwieñczone dwiema pó³kopu³ami. Hale te mog³y byæ u¿ywane jako
szko³y. Na trzeciej kondygnacji ci¹gnie siê stroma droga – Via Biberatica (nazwa tej
ulicy pochodzi z epoki œredniowiecza i wywodzi siê od s³owa biber – napój lub piper
– korzeñ). Aktualnie hale po³o¿one s¹ na przeciwleg³ym krañcu Via dei Fori Imperiali, zbudowanej w czasie rz¹dów Mussoliniego i za kolumn¹ Trajana. Na pewnym fragmencie kompleksu dawnych hal targowych znajduje siê Museo di Fiori Imperiali.
Jest ono przyk³adem ciekawej aran¿acji staro¿ytnych budowli, w nowoczesnym wydaniu.
„Mo¿e ca³y sekret w tym, ¿eby wypowiedzieæ odpowiednie s³owa […], w takim
momencie zmieniaj¹ siê wszystkie przestrzenie, odleg³oœci, miasto przeobra¿a siê,
staje siê krystaliczne, przejrzyste jak wa¿ka”10.
Miasto wa¿ka, jaskó³ka, delikatne i naturalnie powstaj¹ce, które jest czystym kryszta³em, w³aœciwie oszlifowanym przez dobrego rzemieœlnika, ale posiadaj¹cego serce
do pracy i wra¿liwoœæ w tym przypadku Rzymianina. Czy Richard Meier, choæ bardzo
ceni¹cy Rzym, zrozumia³ kontekst, atmosferê panuj¹c¹ wokó³ odkrytego, objêtego renowacj¹ przed II wojn¹ œwiatow¹ obiektu11. Niektóre „odkrycia” i udostêpnianie odwiedzaj¹cym s¹ kontrowersyjne. Takim przyk³adem jest Ara Pacis, odrestaurowany
o³tarz ofiarny i jego „pawilon muzealny” Richarda Meiera, którym zosta³ obudowany. Ara Pacis Augustae, jako O³tarz Pokoju zosta³ wzniesiony na Polu Marsowym
w 91 r. p.n.e. Dawny kontekst, otwartej napowietrznej budowli otoczonej zielonymi
terenami, obecnie jest obudowan¹ szczelnie rzeŸb¹ po³o¿on¹ tu¿ przy mauzoleum
10

Calvino…, s. 122.
W 1939 o³tarz zosta³ zrekonstruowany w pobli¿u miejsca pierwotnej lokalizacji. W stosunku do swojego wczeœniejszego po³o¿enia obrócony jest o 90°.
11
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Oktawiana Augusta. Choæ Richard Meier stara³ siê oddaæ, pod³u¿n¹ perspektywê,
staro¿ytnego dojœcia do o³tarza, to jednak plan jest zbyt krótki. Na uwagê zas³uguje
oblanie o³tarza œwiat³em z wielu kierunków. Otoczenie budowli, zarówno œciany, jak
i dach s¹ mocno przeszklone. Te fragmenty budynku, daj¹ mo¿liwoœæ wspó³istnienia
o³tarza z otoczeniem. Rzymianie nie w pe³ni zaakceptowali tak¹ ochronê jednej z najpiêkniejszych budowli staro¿ytnego Rzymu, ale czy jest jakiœ z³oty œrodek na konserwacjê zabytków.

Podsumowanie
Na przyk³adzie portu Trajana widzimy, ¿e miasto jest kalk¹, wielu innych oddalonych w czasie miast. Przyk³adem miasta, które posiada wiele warstw jest rozpatrywany Rzym. Wspó³czesne miasto odkrywa dawne struktury, wskazuj¹c na jego œwietne
pocz¹tki, celebruje je, daje œwiadectwo przysz³ym pokoleniom. „Miasta szczura i jaskó³ki, zmieniaj¹ siê z biegiem czasu, ale nie zmienia siê ich stosunek. Zawsze drugie
z nich lada chwila ma siê wyzwoliæ z pierwszego” – spuentowa³ rozdzia³ Ukryte miasto. 3. Italo Calvino. Logos „miasta ukrytego” jest wielowymiarowy. Autorska definicja „ukryte miasto” Italo Calvino ukazana jest poprzez fabu³ê poszczególnych
scenariuszy ¿ycia aktorów miasta. Ka¿dy z nich jest wyznacznikiem ukrycia i nadpisania miejskich struktur. Tam nowe miasto wyrasta na starym, harmonijnie i bezkonfliktowo zachowuj¹c „rysy i krwioobieg” (Calvino) pierwszego miasta.
Prezentowane reaktywacje pokazuj¹ jedn¹ z metod na odkrywanie potomnym
tego, co sta³o siê ukryte poprzez rozpad odbywaj¹cy siê w czasie. Jednak¿e znane s¹
protesty mieszkañców, którzy nie zgadzaj¹ siê na zbudowanie ultranowoczesnej nowej dzielnicy wokó³ staro¿ytnego portu, na szklane witryny Targu Trajana i ponown¹
obudowê Ara Pacic, ¿e to „incubus (z w³oskiego koszmar, zjawa), który nie powinien
siê zdarzyæ”12.

Summary
Revitalization of “Hidden Cities” by Italo Calvino
No matter where we travel, Rome, Paris, Beijing, Venice, we can always find
examples of “Hidden cities”, that seem to be anyone’s spaces, rent as for an event, for
a while, then explore their worlds and bring them back to life. We can discover in
Rome small yellow parrots instead of swallows living in the lauretanian walls and
sterile underground of The Market of Trajan, which we will see through the
ultra-modern glass wall directly from the street. In Paris we can get to know the vast
web of catacombs, hidden under structures of the overground city. However, in
Beijing not visable are the old layers, that remember times of reign of Kublaj Khan,
covered by a new layer of postmodern city, and in Venice, we can hardly observe
12

Cytat pochodzi z rozmowy z absolwentk¹ La Sapienza Mari¹ Farin¹.
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a daily life of the camuflated inhabitants. Venice is now a theatrical decoration for
tourists, a mask of its former glory, the last layer.
Keywords: hidden city, Italo Calvino, superstructure, event, re-vita
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Przestrzeñ publiczna

Magdalena Wiœniewska

Wspó³czesne transformacje przestrzeni publicznej
a wielokulturowoœæ
„At the core... is the idea that people should design for themselves
their own houses, streets and communities. This idea... comes simply
from the observation that most of the wonderful places of the world were
not made by architects but by the people”.
– Christopher Alexander, A Pattern Language1.
Wspó³czesne miasta to organizmy wielowymiarowe, ró¿norodne o z³o¿onych strukturach, a w wyniku zachodz¹cych przemian coraz czêœciej równie¿ wielokulturowe.
Wobec zauwa¿alnej obecnie dezintegracji struktur miejskich, a nawet g³oszonego
przez naukowców „kryzysu idei miasta”2 konieczne jest podejmowanie dzia³añ integruj¹cych rozproszone struktury miejskie. Szczególnie istotne s¹ inicjatywy podejmowane w historycznych, zdegradowanych obszarach, które w wyniku przemian
gospodarczych i spo³ecznych utraci³y swoj¹ pierwotn¹ funkcjê oraz w dzielnicach zamieszkiwanych przez wielokulturowe spo³ecznoœci.
Od lat 90., kiedy nast¹pi³ intensywny nap³yw ludnoœci m.in. z krajów arabskich
i azjatyckich, zaczê³y krystalizowaæ siê osiedla, a nawet ca³e dzielnice, skupiaj¹ce
okreœlone mniejszoœci narodowe oraz grupy kulturowe, odznaczaj¹ce siê wyraŸnie
w strukturach wielu miast europejskich m.in. w Londynie, Pary¿u, Kopenhadze,
Amsterdamie czy Barcelonie. W rozwa¿aniach o transformacji i rewitalizacji
wspó³czesnych miast nie mo¿na pomin¹æ wspomnianych, tych niezwykle z³o¿onych
i jak¿e problematycznych obszarów.
I chocia¿ wspomniane wielokulturowe spo³ecznoœci nadaj¹ opisywanym dzielnicom w³aœciwy charakter, formê i znaczenie, to ¿ycie ich toczy siê niejednokrotnie
w oderwaniu od otaczaj¹cego miasta. Ju¿ sam wygl¹d ulic, budynków z urozmaiconym detalem, zró¿nicowanymi dekoracjami: ornamentami, arabeskami, podkreœla
ich odrêbnoœæ. Te wszystkie elementy tworz¹ niezwykle oryginalne obrazy, cechuj¹ce
siê niezwyk³¹ egzotyk¹. Za tym barwnym wizerunkiem pod¹¿a jednak wyraŸne zró¿1

Alexander Ch., A pattern language. Towns, Buildings, Construction. Oxford University Press, Nowy
York 1977. T³umaczenie MW: „Nadrzêdn¹ ide¹... jest za³o¿enie, ¿e to ludzie powinni projektowaæ dla siebie
w³asne domy, ulice i spo³ecznoœci. Oparta jest ona na obserwacji, ¿e wiêkszoœæ najwspanialszych miejsc na
œwiecie nie zosta³a zaprojektowana przez architektów, ale w³aœnie przez ludzi”.
2
Por. Senett R., Cia³o i kamieñ. Cz³owiek i miasto w cywilizacji Zachodu. Wydawnictwo Marabut,
Gdañsk 1996.

180

Magdalena Wiœniewska

nicowanie spo³eczne i ekonomiczne. Dzielnice takie jak Norrebro w Kopenhadze,
Bijlmermeer w Amsterdamie, czy El Raval w Barcelonie nie ciesz¹ siê dobr¹ s³aw¹,
kojarzone s¹ najczêœciej z bied¹, brakiem poczucia bezpieczeñstwa oraz zamieszkami,
do których dochodzi na tle religijnym, kulturowym czy narodowoœciowym. Zauwa¿alna jest tendencja do ich izolowania, co nadaje rzeczywisty wymiar postêpuj¹cej
gentryfikacji oraz stopniowego wykluczania spo³ecznego mieszkañców.
Wobec wspomnianych zjawisk podejmowanie inicjatyw rewitalizacyjnych jest
procesem niezwykle subtelnym, szczególnie w sferze budowania to¿samoœci przestrzeni i kreowania atrakcyjnych miejsc. Jest to tym trudniejsze, ¿e wielokrotnie spotyka siê z „barier¹ mentaln¹”, jak¹ jest niechêæ spo³ecznoœci lokalnej do wprowadzania
zmian.
Rozwa¿ania zawê¿one zostan¹ do analizy dzia³añ rewitalizacyjnych, podejmowanych na obszarze dzielnic zamieszka³ych przez zró¿nicowane kulturowo i etnicznie
spo³ecznoœci, pod wzglêdem planistycznym, urbanistycznym, funkcjonalnym, kompozycyjnym oraz architektonicznym. Podjêta jest tak¿e próba zwrócenia uwagi na
pojawiaj¹ce siê w tym kontekœcie zagro¿enia.

Park Superkilen, Kopenhaga, Dania3
Pierwszym przyk³adem wspó³czesnej transformacji miejskiej przestrzeni publicznej wielokulturowej dzielnicy mieszkalnej jest realizacja Parku Superkilen w Kopenhadze. Zadanie, jakie postawiono przed twórcami parku polega³o na opracowaniu
projektu dla niezagospodarowanego terenu miejskiego, rozpoœcieraj¹cego siê na
powierzchni ponad 30 tysiêcy metrów kwadratowych, w miejscu przebiegu dawnych
torów kolejowych w dzielnicy N!rrebro, na obszarze najbardziej etnicznie zró¿nicowanym w ca³ej Danii4. Po przyst¹pieniu do prac autorzy zdali sobie sprawê, ¿e ten
projekt wymaga znacznie dalej siêgaj¹cych dzia³añ, ni¿ tylko zaprojektowania atrakcyjnej pod wzglêdem formalnym przestrzeni architektonicznej. W za³o¿eniu twórców projekt ten mia³ staæ siê motorem integracji spo³ecznej. Z tego wzglêdu
zdecydowano siê podejœæ do procesu projektowego nieszablonowo i postanowiono
maksymalnie zaanga¿owaæ mieszkañców do udzia³u w pracach projektowych.
Dzia³ania popularyzuj¹ce ideê wspólnie projektowanej przestrzeni propagowane by³y
szeroko poprzez organizowane spotkania, kampanie w Internecie, promocjê projektu
w lokalnej prasie i zorganizowaniu systemu dedykowanych skrzynek pocztowych na
pomys³y (rozmieszczonych w s¹siedztwie przedmiotowej lokalizacji). W ten sposób
uda³o siê dotrzeæ do lokalnych spo³ecznoœci i skutecznie nak³oniæ je do uczestnictwa
3

Park miejski w Kopenhadze zlokalizowany w dzielnicy N!rrebro. Projekt wybrany do realizacji w drodze konkursu architektonicznego. Realizowany przez architektów z duñskiego biura BIG Bjarke Ingels Group
we wspó³pracy z architektami krajobrazu – grup¹ Topotek 1, artystami z grupy Superflex oraz mieszkañcami.
Realizacja wielokrotnie nagradzana, m.in. w 2013 r. Honorow¹ Nagrod¹ AIA w kategorii „Projekt o charakterze miejskim i regionalnym”, wyró¿niona jako jedna z piêciu finalistów presti¿owej europejskiej nagrody
Miesa van der Rohe za Wybitn¹, Wspó³czesn¹ Realizacjê oraz nagrodzona Red Dot Product Design 2013.
("ród³o: www.big.dk, dostêp 01.09.2013).
4
Teren s¹siaduj¹cy z lokalizacj¹ parku zamieszkiwany jest przez mieszkañców reprezentuj¹cych ponad
60 ró¿nych narodowoœci.
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w tej inicjatywie. Mieszkañców proszono o wskazanie motywów nawi¹zuj¹cych do
ich rodzimych krajów, które mia³yby staæ siê inspiracj¹ dla form architektonicznych
rozmieszczonych w przestrzeni placu. W efekcie tych dzia³añ w obrêbie wyszczególnionych stref funkcjonalnych rozmieszczono wiele miejskich mebli i elementów ma³ej architektury, nawi¹zuj¹cych do kultur poszczególnych krajów. Kompozycyjnie
uzyskano efekt osobliwego „miejskiego safari”, w przestrzeni którego mo¿na zidentyfikowaæ elementy takie jak marokañsk¹ fontannê, inspirowan¹ Japoni¹ zje¿d¿alniê
w formie oœmiornicy, armeñskie wiaty piknikowe czy neonowe maszty œwietlne kojarzone z amerykañskimi reklamami moteli. Dziêki tym, z pozoru swobodnie rozmieszczonym elementom, uzyskano w efekcie ciekawe zestawienie form, tworz¹cych oryginaln¹ kompozycjê. Nawet tak banalny pacho³ek z Ghany, czy drzewa palmowe zyska³y zupe³nie nowe znaczenie poprzez umieszczenie ich w surowym, skandynawskim
kontekœcie.

Ryc. 1. Schemat za³o¿enia Superkilen Park z podzia³em na poszczególne strefy: strefê czerown¹
(Red Market), strefê czarn¹ (Black Market) oraz strefê zielon¹-krajobrazow¹
(Fot. Flickr, Forgemind ArchiMedia, Lic. CC BY 2.0)

W celu pewnego uporz¹dkowania swobodnej kompozycji rewitalizowanej przestrzeni Superkilen podzielono na 3 g³ówne funkcjonalne strefy, dla rozró¿nienia których wprowadzono intensywne kolory przewodnie (ryc. 1). Ca³e za³o¿enie otwiera
zatem strefa czerwona, natomiast zamyka strefa krajobrazowa – zielona. Kulminacj¹
kompozycji jest tzw. Czarny Plac (ryc. 2), znajduj¹cy siê pomiêdzy tymi strefami.
Funkcjonalnie czerwona strefa (Red Market) to plac z elementami rekreacyjnymi,
przeznaczonymi do æwiczeñ fizycznych z wyznaczonymi przestrzeniami dla sportów
zespo³owych i fitness na œwie¿ym powietrzu, po³o¿ona na ty³ach centrum sportowego
Norrebrohallen, staje siê jego dope³nieniem. Zielony Park (Green Park) to przestrzeñ
zaprojektowana jako krajobraz wzgórz, place zabaw z miejscami piknikowymi dla
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rodzinnych spotkañ. Kulminacj¹ przestrzeni Superkilen jest Czarny Plac (Black
Market) – najbardziej publiczna, wielofunkcyjna w charakterze ze wszystkich stref,
odwo³uj¹ca siê do wschodniej tradycji placów (tur. meydan), z rozmieszczonymi swobodnie fontannami, stolikami szachowymi i ³awkami, zaprojektowanymi tak by byæ
miejscem zgromadzeñ; w weekendy pe³ni¹ca funkcjê bazaru dla lokalnych przedsiêbiorców i straganiarzy.
Doœwiadczenia, jakie proponuj¹ projektanci z duñskiej pracowni przywo³uj¹ skojarzenia z popularn¹ w XIX w. tradycj¹ ogrodu romantycznego, którego przecie¿ jednym z g³ównych za³o¿eñ by³o stworzenie atmosfery egzotycznego doœwiadczenia
œwiata m.in. poprzez wprowadzenie do krajobrazowych kompozycji elementów inspirowanych orientalnymi formami takimi jak chiñska pagoda czy grecka œwi¹tynia5.
Dziêki zaproponowanym zabiegom kompozycyjnym i formalnym uda³o siê stworzyæ
niezwykle nowoczesn¹ przestrzeñ miejsk¹, która uzupe³niona bogatymi i ciekawymi
formami stworzy³a wyj¹tkow¹ ca³oœæ. To w³aœnie jest tajemnica atrakcyjnej przestrzeni miejskiej, od której powinniœmy oczekiwaæ „niejednoznacznoœci i bogactwa form
(…), bo tylko tak wyposa¿ona miejska scena zapewnia mo¿liwoœæ tworzenia w³asnych
œwiatów z dostarczonych elementów”6 o czym wspomina S³awomir Gzell.
Park Superkilen to przyk³ad dzie³a otwartego, które nabiera znaczenia dopiero
w tej wyj¹tkowej przestrzeni miejskiej, zmieniaj¹cej siê pod wp³ywem u¿ytkuj¹cych
i wype³niaj¹cych j¹ mieszkañców, którzy pod¹¿aj¹c za Kevinem Lynchem s¹ równie
wa¿n¹ czêœci¹ miast „jak jego czêœci nieruchome i materialne”7 niezale¿nie od rasy
czy narodowoœci
Dziêki transformacji Superkilen sta³o siê atrakcyjn¹, innowacyjn¹ miejsk¹ przestrzeni¹ na najwy¿szym poziomie, która zaistnia³a na mapie Kopenhagi. Dziœ mo¿e
z powodzeniem byæ inspiracj¹ dla wielu miast i dzielnic, staj¹c siê synonimem w³aœciwej przestrzeni miêdzykulturowego dialogu, która powsta³a dziêki kompleksowej
wspó³pracy architektów, przedstawicieli miasta i w³aœciwych u¿ytkowników.

Bijlmermeer, Amsterdam, Holandia
Holenderskie Bijlmermeer8 to drugi przyk³ad rewitalizacji, przeprowadzanej
w dzielnicy zamieszkanej przez wielokulturow¹ spo³ecznoœæ. I chocia¿ obecnie jest
postrzegana jako szybko rozwijaj¹ca siê dzielnica Amsterdamu, to kiedyœ by³a synonimem przestêpczoœci, handlu narkotykami, bezrobocia i nielegalnych imigrantów.
Aby zrozumieæ, jak dalece kwestie spo³eczne i kulturowe odcisnê³y piêtno na obecnym wygl¹dzie i funkcjonowaniu Bijlmermeer oraz jego przestrzeniach publicznych,
5
Park angielski – typ ogrodu nawi¹zuj¹cy do naturalnych ogrodów krajobrazowych, popularny od
XVIII w. typ ogrodu, zrywaj¹cy ze sztucznoœci¹ i rygorami ogrodów barokowych. Cechowa³ go charakter
nastrojowo-sentymentalny z elementami architektury sztucznie nawi¹zuj¹cej do przesz³oœci oraz krajów
orientalnych, np. sztuczne ruiny, obeliski, œwi¹tynie (folly), naœladuj¹ce gotyckie lub antyczne budowle.
6
Gzell S., Prywatne zapiski z przestrzeni publicznej, „Czasopismo Techniczne. Architektura”,
z. 9-A:2005, s. 199–208.
7
Lynch K., dz.cyt., s. 2.
8
Dzielnica Amsterdamu znana równie¿ pod nazw¹ Bijlmer lub Bimmer.
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nale¿y odnieœæ siê do historii powstania ca³ego za³o¿enia urbanistycznego tj. do lat 60.
XX w, a dok³adnie do 1966 roku. Wtedy bowiem do Amsterdamu przy³¹czono Bijlmerpolder w po³udniowo-wschodniej czêœci miasta, w obrêbie którego planowano
stworzyæ now¹ dzielnicê mieszkaniow¹ dla ok. 100 tysiêcy mieszkañców.
Bijlmer zosta³o zaprojektowane jako nowoczesne, funkcjonalne za³o¿enie urbanistyczne dedykowane rodzinom klasy œredniej. Mia³o ono realizowaæ idea³y modernistycznej urbanistyki zgodne z za³o¿eniami CIAM (Congrès International
d’Architecture Modern)9. Oryginalny projekt charakteryzowa³ siê kompozycj¹ wysokich bloków mieszkalnych oddzielonych od siebie przez rozleg³e tereny zielone, wolne od zanieczyszczenia ha³asem, rozproszenia i niebezpieczeñstw zwi¹zanych
z ruchem samochodowym. W zielonych enklawach mia³y znajdowaæ siê place zabaw
dla dzieci, miejsca do wypoczynku i rekreacji. Zewnêtrzne parkingi mia³y zostaæ
zast¹pione przez wprowadzanie gara¿y wielopoziomowych, rozgraniczono ponadto
œcie¿ki piesze i rowerowe. W projekcie nie przewidziano jednak przestrzeni publicznych i pó³publicznych.
Chocia¿ za³o¿enia, jakie przyœwieca³y projektowi Bijlmer mia³y uczyniæ ¿ycie jego
mieszkañców bardziej komfortowym ni¿ w centrum Amsterdamu, to pok³adane
w nim nadzieje nie urzeczywistni³y siê. Zaraz po zakoñczeniu budowy pojawi³y siê
pierwsze problemy. Ze wzglêdu na wysokie czynsze, mieszkania nie znalaz³y swoich
nabywców i w efekcie wiêkszoœæ bloków pozosta³a pusta. Odzwierciedla³o to nastroje
spo³eczne i zmieniaj¹cy siê trend preferuj¹cy osiedlanie siê poza miastem. W rezultacie, ceny wynajmu mieszkañ spad³y, a Bijlmer zaczê³o przyci¹gaæ imigrantów z ró¿nych czêœci œwiata10. S³aba infrastruktura i transport publiczny prze³o¿y³ siê na
powstanie barier spo³ecznych i kulturalnych, w tym w zatrudnieniu i edukacji. Dzielnica ta sta³a siê samotn¹ wysp¹ odciêt¹ od Amsterdamu, z du¿¹ przestêpczoœci¹, narkomani¹ i bezrobociem. Do koñca 1980 roku Bijlmer uto¿samiane by³o z osiedlem
biedoty i imigrantów11.
Pierwsze propozycje rewitalizacji Bijlmer pojawi³y siê na prze³omie lat 90. Rem Koolhaas wraz z OMA zaproponowa³ plan przebudowy, uwzglêdniaj¹c pozostawienie oryginalnej du¿ej skali Bijlmer i powtarzaj¹cych siê elementów architektonicznych, które
mia³y byæ punktem wyjœcia do odnowienia i wykorzystania istniej¹cych, nieformalnych przestrzeni publicznych (ryc. 2). Postulowa³ koncepcjê ‘Bijlmer Strip’12 œwiadomie nawi¹zuj¹c¹ do koncepcji „Las Vegas Strip” – jako funkcjonalnego zespolenia
z miastem w wyniku rozwoju „spontanicznej, komercyjnej dzia³alnoœci”. Rozwi¹zanie
OMA doœæ prowokacyjne odwo³ywa³o siê do swobodnie kszta³towanej koncepcji przestrzennej rozwoju miasta bez faktycznego, kompleksowego planu i programu.
9
Uwzglêdniaj¹c skalê projektu i zakres innowacji mia³o byæ jedynym tego typu przedsiêwziêciem na
œwiecie.
10
Pocz¹tkowo du¿¹ grupê stanowili przybysze z Surinamu i krajów afrykañskich. Obecnie stanowi¹ one
najwiêksz¹ grupê imigrantów w tej okolicy.
11
Por. Helleman G., Wassenberg F., The renewal of what was tomorrow’s idealistic city. Amsterdam’s
Bijlmermeer highrise, Cities, Vol. 21, No. 1, p. 3–17, 20042003 Elsevier Ltd.
12
Nawi¹zuj¹c do koncepcji opisanej przez R. Venturiego i D. Scott- Brown w manifeœcie Learning from
Las Vegas z 1972.
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Ryc. 2. Koncepcja ‘Bijlmer Strip’opracowana przez Rema Koolhaasa wraz z OMA w 1986 r.
(Fot.: http://failedarchitecture.com, dostêp 1.12.2013)

Jakkolwiek koncepcja Koolhaasa by³a kontrowersyjna, przyczyni³a siê do zwrócenia uwagi na problemy Bijlmer. Na pocz¹tku lat 90. ze wzglêdu na gwa³towne pogorszenie sytuacji w dzielnicy miejscowi decydenci postanowili podj¹æ konkretne
dzia³ania. Wypracowano plan, który przewidywa³ zarówno przebudowê poszczególnych obiektów mieszkalnych, jak równie¿ postulowa³ spo³eczno-gospodarcz¹ przemianê i zmiany zwi¹zane z administrowaniem obszarem (ryc. 3). W konsekwencji
odst¹piono od idea³u miasta funkcjonalnego i skierowano siê w stronê stworzenia
w³aœciwych przestrzeni ¿ycia, pracy, ruchu i rekreacji. Nowy plan koncentrowa³ siê
nie tylko na rozwi¹zaniu problemu fizycznej granicy, ale tak¿e na spo³eczno-gospodarczym powi¹zaniu Bijlmer z reszt¹ miasta. Czêœæ modernistycznych wie¿owców zosta³a rozebrana, a na ich miejscu powsta³y domy rodzinne, pozosta³e przebudowano
i odnowiono.
W ramach prac rewitalizacyjnych podjêto tak¿e dzia³ania na rzecz poprawienia sytuacji gospodarczej i stworzenia wiêkszej liczby miejsc pracy oraz podniesienia mo¿liwoœci zatrudnienia. Wydzielono ponadto nowe przestrzenie publiczne – place i miejsca
relaksu, którymi do tej pory by³y tylko ulice. Koncepcjê tê realizowano do 2010 r.
Bijlmer dziêki rewitalizacji odrodzi³o siê i sta³o atrakcyjn¹ przestrzeni¹ dla artystów
poszukuj¹cych inspiracji oraz ludzi m³odych. Dziêki podjêtym transformacjom równie¿ miasto Amsterdam dosta³o drug¹ szansê na odzyskanie Bijlmer, jako jego integralnej czêœci z wielokulturow¹ twarz¹. Z perspektywy kilkunastu lat mo¿na zdecydowanie
stwierdziæ, ¿e wspomniane rozwi¹zania funkcjonalne pozwoli³y zintegrowaæ rozproszone struktury Amsterdamu. Pokaza³y równie¿, ¿e konieczne jest podejmowanie
wspólnych dzia³añ mieszkañców, planistów i w³adz lokalnych13, gdy¿ rewitalizacja tak
trudnych obszarów wymaga konkretnych decyzji na szczeblach administracyjnych.
13

W dzia³aniach zainicjowanych przez Ghela istotny by³ udzia³ mieszkañców Kopenhagi i aspekt szeroko
pojêtej partycypacji spo³ecznej. Por. J. Ghel, dz. cyt.
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Ryc. 3A. Pierwotna koncepcja Bijlmermeer
(Fot.:http://bijlmerdividedcities.blogspot.com, dost. z dn.01.12.2013).
Ryc. 3B. Rewitalizacja Bijlmermeer zak³adaj¹ca czêœciowe zburzenie bloków o strukturze plastra
miodu i uzupe³nienie tkanki miejskiej niskimi budynkami mieszkalnymi; stan na 2010 r. Projectburea
Vernieuwing Bijlmermeer (Fot.: http://bijlmerdividedcities.blogspot.com, dostêp 1.12.2013).
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Chocia¿ wed³ug Boles³awa Domañskiego i Roberta Guzika „doœwiadczenia Europy
Zachodniej s¹ (w kontekœcie problemu rewitalizacji wielkich osiedli mieszkaniowych
– przyp. MW) bezcenne i wskazuj¹, ¿e mimo prowadzonych przez kilkadziesi¹t lat
wysi³ków nie uda³o siê skutecznie rozwi¹zaæ problemów spo³ecznych takich dzielnic14
(…)” to dzia³ania podejmowane w Bijlmer s¹ prób¹ skutecznej konfrontacji z problemami rewitalizowanych modernistycznych blokowisk w holenderskim wydaniu.

Aktywne uczestnictwo w kszta³towaniu przestrzeni miejskiej
Rewitalizacja obszarów kulturowych wymaga stosowania rozwi¹zañ, które pozwol¹ zintegrowaæ rozproszone struktury miast i poprawiæ ich jakoœæ. Konieczne w tych
inicjatywach jest opracowanie zintegrowanego programu spo³eczno-gospodarczego
i architektoniczno-urbanistycznego. Z tego wzglêdu istotne s¹ zarówno stosowane formalne rozwi¹zania, które organizuj¹ fizycznie przestrzeñ miejsk¹, jak równie¿ funkcjonalne – okreœlaj¹ce po¿¹dane aktywnoœci sprzyjaj¹ce gromadzeniu siê ludzi. Atrakcyjnie zaaran¿owane miejsca i wnêtrza urbanistyczne pozwalaj¹ czuæ siê wygodnie.
Rozwijaj¹ proces integracji spo³ecznej, buduj¹ poczucie wspólnej w³asnoœci. Tê tezê
duñski urbanista Jan Ghel popiera wieloma przyk³adami, udowadniaj¹c, ¿e dobrze
zaprojektowana i urz¹dzona przestrzeñ rzeczywiœcie, jeœli przyci¹ga ludzi15, to pozytywnie wp³ywa na interakcje spo³eczne, zaniedbana zaœ, i opustosza³a mo¿e prowadziæ do negatywnych zachowañ, a nawet frustracji mieszkañców16.
Dzia³ania mieszkañców wspiera obecnie wiele organizacji na polu partycypacji
spo³ecznej, daj¹c solidne podwaliny pod obecnie realizowane projekty rewitalizacyjne. Jedn¹ z takich organizacji jest Project for Public Spaces (PPS)17, koncentruj¹ca siê
na dzia³aniach zmierzaj¹cych do poprawy jakoœci i budowania to¿samoœci przestrzeni
miejskich. PPS propaguje ideê tzw. placemakingu18, polegaj¹c¹ na pomocy mieszkañ14
Guzik R., Domañski B., Mo¿liwoœci wykorzystania doœwiadczeñ zagranicznych w zakresie rewitalizacji miast w Polsce. [w:] Ziobrowski Z. (red.) Za³o¿enia polityki rewitalizacji. Seria: Rewitalizacja miast Polskich, Tom 9, s. 21–30, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 2010.
15
O tym, ¿e ¿adne dzia³ania projektowe, a ju¿ szczególnie rewitalizacja przestrzeni miejskiej, nie mog¹
byæ podejmowane bez udzia³u w³aœciwych u¿ytkowników wspomina Jan Ghel, podaj¹c, ¿e „¿ycie w budynkach i miêdzy nimi wydaje siê niemal w ka¿dej sytuacji wa¿niejsze i odpowiadaj¹ce nam [ludziom – przyp.
MW] bardziej ni¿ same przestrzenie i budynki” J. Ghel, ¯ycie miêdzy budynkami. U¿ytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM, Kraków 2009, s. 29.
Ghel przytacza równie¿ doœwiadczenia holenderskiego architekta Franka van Klingeren’a, który w projektowanych centrach miast m.in. Dronten i Eindhoven w Holandii œwiadomie po³¹czy³ i zaproponowa³ ró¿nego
rodzaju aktywnoœci miejskie w przestrzeniach publicznych. W konsekwencji zauwa¿alny by³ wzrost liczby
mieszkañców przebywaj¹cych w tych na nowo zaprojektowanych placach i ulicach. Wspomnian¹ zasadê uj¹³
w formule: „jeden plus jeden równa siê co najmniej trzy”. Por. J. Ghel, dz. cyt., s. 73.
16
Por. £akomy K., Wp³yw przestrzeni publicznej na kszta³towanie to¿samoœci kulturowej mieszkañców
na przyk³adzie miasta Katowice, „Czasopismo Techniczne. Architektura”, z. 9-A:2005, s. 31.
17
PPS czyli Project for Public Spaces – amerykañska organizacja dzia³aj¹ca na ca³ym œwiecie, zajmuj¹ca
siê szeroko pojêtymi dzia³aniami dotycz¹cymi przestrzeni miejskiej; http://www.pps.org/about/ (dostêp
30.08.2013).
18
T³um. tworzenie miejsc; to skuteczna propozycja dla realizowania programów rewitalizacyjnych przestrzeni miejskiej; okreœla zarówno proces, jak i filozofiê, koncentruj¹c siê na dzia³aniach wieloaspektowych,
umo¿liwiaj¹cych budowanie spo³ecznoœci przez pracê nad przestrzeni¹ publiczn¹ w tzw. „parterze miasta,
czyli na ulicach, chodnikach, parkach, w budynkach u¿ytecznoœci publicznej itp. Celem dzia³añ jest tworzenie
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com miast w tworzeniu i podtrzymywaniu przestrzeni publicznych buduj¹cych silne
spo³ecznoœci, postuluje ponadto do przekszta³cenia przestrzeni miejskiej w atrakcyjne, „¿yj¹ce” miejsca oraz przywracanie to¿samoœci. Wed³ug Boles³awa Domañskiego
i Roberta Guzika to w³aœnie” (…) konsultacje spo³eczne i zapewnienie partycypacji
spo³ecznej jest niezbêdnym elementem skutecznej rewitalizacji zarówno w trakcie realizacji projektów rewitalizacyjnych, a nastêpnie ich oceny, (…) Szerokie konsultacje
i partycypacja spo³eczna s³u¿¹ mobilizacji oraz wspó³dzia³aniu spo³ecznoœci lokalnej
z podmiotami prowadz¹cymi rewitalizacjê i s¹ szczególnie istotne w projektach ukierunkowanych na rozwi¹zywanie problemów spo³ecznych rewitalizowanych obszarów”19.

Podsumowanie
Rewitalizacja terenów miejskich, a szczególnie terenów zamieszka³ych jest
wspó³czeœnie wa¿nym zagadnieniem, a ze wzglêdu na z³o¿onoœæ problemu, wymagaj¹cym wieloaspektowego dzia³ania. Szczególnie przemyœlane musz¹ byæ aktywnoœci
nakierowane na o¿ywienie zdegradowanych, opuszczonych i wykluczonych spo³ecznie
obszarów miast, które potrzebuj¹ wskazania w³aœciwego programu funkcji i okreœlenia
kierunku wprowadzanych zmian.
W Polsce dzielnice wielokulturowe oraz etniczne to wci¹¿ jeszcze zjawisko nowe,
które nie wystêpuje w takiej skali, jak w innych krajach europejskich. Widoczny jest
jednak wzrost liczby imigrantów przebywaj¹cych do naszego kraju. Inicjatywy podejmowane przez cudzoziemców, jak np. budowa meczetu w centrum Warszawy œwiadcz¹ o tym, ¿e kwestie wielokulturowoœci nie mog¹ byæ pomijane. Zaœ dziêki doœwiadcze niom krajów zachodnich mo¿emy podejmowaæ œwiadome dzia³ania zapobiegaj¹ce powstawaniu wykluczanych dzielnic wielokulturowych.
Odniesienie siê do koncepcji realizowanych w innych krajach europejskich pokazuje, ¿e przemyœlane koncepcje rewitalizacji w kontekœcie wielokulturowym pozwalaj¹ integrowaæ wspó³czesne, rozproszone struktury urbanistyczne oraz wp³ywaj¹ na
czytelnoœæ i jakoœæ tkanki miejskiej. Architekci i urbaniœci propaguj¹c rozwi¹zania
wielofunkcyjne uwzglêdniaj¹ce lokaln¹ specyfikê i potrzeby u¿ytkowników przyczyniaj¹ siê do przywracania miejscom to¿samoœci i znaczenia. Przyczyniaj¹ siê ponadto
do budowania poczucia bezpieczeñstwa, przynale¿noœci i identyfikacji z miejscem
oraz grup¹ spo³eczn¹, a tak¿e faktycznie wp³ywaj¹ na tworzenie przestrzeni sprzyjaj¹cych powstawaniu wiêzi miêdzyludzkich, szczególnie w tak subtelnych tematach
jak rewitalizacja obszarów wielokulturowych.
miejsc, które mog¹ stwarzaæ warunki do interakcji miêdzy ludŸmi i wzmacniaæ lokalne spo³ecznoœci, uzdrawiaæ je, podnosiæ ich wartoœæ ekonomiczn¹ i spo³eczn¹. Por. M. ¯akowska, Miasto Ludzi – wywiad z Elen¹
Madison, „Magazyn „Miasta” nr 2:2012 (dostêp 31.08.2013) oraz PPS Project for Public Spaces;
http://www.pps.org/about/ (dostêp 31.08.2013).
19
Guzik R., Domañski B., Mo¿liwoœci wykorzystania doœwiadczeñ zagranicznych w zakresie rewitalizacji miast w Polsce, [w:] Ziobrowski Z. (red.), Za³o¿enia polityki rewitalizacji. Seria: Rewitalizacja miast Polskich, Tom 9, s. 21–30, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 2010.
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Niestety czêsto spotykamy siê z sytuacj¹, gdy zarówno rewitalizowane, jak i nowo
projektowane przestrzenie miejskie, maj¹ byæ etykiet¹ ich autora, pomijaj¹c kwestiê
u¿ytkowników. Budynki, a nawet ca³e za³o¿enia, chocia¿ oryginalne i monumentalne, nie uwzglêdniaj¹ otoczenia, lokalnej specyfiki, kontekstu spo³ecznego i kulturowego, nie koresponduj¹ z przestrzeniami i ulicami, które je otaczaj¹ i w efekcie nie
spe³niaj¹ potrzeb mieszkañców.
Wa¿nym w¹tkiem powy¿szych rozwa¿añ by³o zaznaczenie wyj¹tkowej roli w³aœciwych u¿ytkowników w dzia³aniach kszta³tuj¹cych rewitalizowany, miejski krajobraz.
Szczególnie w sferze budowania to¿samoœci przestrzeni i kreowania atrakcyjnych
miejsc wa¿ne jest podejmowanie dzia³añ uwzglêdniaj¹cych uwarunkowania kulturowe i spo³eczne. Cz³owiek jest bowiem nie tylko twórc¹-kreatorem przestrzeni, ale
równie¿ u¿ytkownikiem oraz istotnym elementem realnie go wspó³tworz¹cym20. Ludzie ju¿ swoj¹ obecnoœci¹ oddzia³uj¹ na otoczenie, w którym przebywaj¹, natomiast
mog¹ równie¿ aktywniej dzia³aæ przyczyniaj¹c siê do jego kszta³towania.

Summary
The contemporary transformations of public space
and multiculturalism
Modern cities can be recognized as multidimensional and multicultural
structures, subjected to constant transformations. This characterization is followed
by social and economic diversity. Everyday life in these specific areas is separated from
the surrounding city. Districts such as Nørrebro and Bijlmermeer are often associated with
poverty, insecurity and conflicts on the religious, cultural or ethnic reasons. The
considerations concentrate on the analysis of regeneration activities undertaken in the
multicultural districts from the architectural and urban point of view.
Keywords: Public space, urban renewal, urban transformation, gentrification,
multiculturalism, social participation.

Bibliografia
[1] Alexander Ch., A pattern language. Towns, Buildings, Construction, Oxford University
Press, Nowy York 1977.
[2] Castelles M., Spo³eczeñstwo sieci. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
[3] Ghel J., ¯ycie miêdzy budynkami. U¿ytkowanie przestrzeni publicznych. RAM, Kraków
2009.
[4] Guzik R., Domañski B., Mo¿liwoœci wykorzystania doœwiadczeñ zagranicznych w zakresie rewitalizacji miast w Polsce, [w:] Ziobrowski Z. (red.), Za³o¿enia polityki
rewitalizacji. Seria: Rewitalizacja miast Polskich, Tom 9, s. 21–30, Instytut Rozwoju
Miast, Kraków, 2010.
20

Por. Lynch K., dz. cyt.

Wspó³czesne transformacje przestrzeni publicznej a wielokulturowoœæ

189

[5] Gyurkovich J., Miejskoœæ miasta, „Czasopismo Techniczne. Architektura”, z. 2 -A:2007,
s. 105–118.
[6] Gyurkovich J., W poszukiwaniu miejskoœci – przestrzeñ przyjazna, „Czasopismo Techniczne. Architektura”, z. 2-A:2005, s. 131–144.
[7] Gyurkovich J., Znaczenie form charakterystycznych dla kszta³towania i percepcji przestrzeni. Wybrane zagadnienia kompozycji w architekturze i urbanistyce, Politechnika
Krakowska, Kraków 1999.
[8] Gyurkovich J., Znaczenie wspó³czesnych transformacji obszarów miejskich dla globalnych procesów urbanizacji, „Czasopismo Techniczne. Architektura”, z. a-A1:2012,
s. 231–246.
[9] Gzell S., Prywatne zapiski z przestrzeni publicznej, „Czasopismo Techniczne Architektura”, z. 9-A:2005, s. 199–208.
[10] Helleman G., Wassenberg F., The renewal of what was tomorrow’s idealistic city.
Amsterdam’s Bijlmermeer highrise, Cities, Vol. 21, No. 1, p. 3–17, 20042003 Elsevier
Ltd.
[11] Lynch K., Obraz miasta, Wydawnictwo Archivolta, Kraków 2011.
[12] £akomy K., Wp³yw przestrzeni publicznej na kszta³towanie to¿samoœci kulturowej
mieszkañców na przyk³adzie miasta Katowice, „Czasopismo Techniczne. Architektura”, z. 9A:2005, s. 31–40.
[13] Paszkowski Z., Idea miasta, „Przestrzeñ i forma”, nr 17:2012, s. 145–164.
[14] Rewers E., Post Polis. Wstêp do filozofii ponowoczesnego miasta. TAiWPN Universitas, Kraków 2005.
[15] Senett R., Cia³o i kamieñ. Cz³owiek i miasto w cywilizacji Zachodu. Wyd. Marabut,
Gdañsk 1996.
[16] ¯akowska M., Miasto Ludzi – wywiad z Elen¹ Madison, „Magazyn «Miasta»”,
nr 2:2012, dost. int. z dn.31.08.2013.

Strony internetowe
[17]
[18]
[19]
[20]

http://big.dk/#projects, dost. int. z dnia 30.08.2013
http://www.pps.org/about/, dost. int. z dnia 30.08.2013
http://bijlmerdividedcities.blogspot.com, dost. z dn.01.12.2013
http://www.flickr.com/photos/eager/8615539520, dost. z dn.01.12.2013

Agnieszka Kasiñska-Andruszkiewicz

Aktywizacja i rewitalizacja przestrzeni publicznych
i pó³prywatnych œródmieœcia, jako czynnik
poprawiaj¹cy bezpieczeñstwo i jakoœæ ¿ycia
mieszkañców
Celem pracy jest ukazanie ró¿nych p³aszczyzn rewitalizacji substancji miejskiej,
które wp³ywaj¹ na powodzenie procesu rewaloryzacji dzielnic. Prawid³owo rozumiana rewitalizacja nie ogranicza siê jedynie do odnowienia zabudowy. Jest procesem
o szerszym zasiêgu i polega na d³ugofalowej aktywizacji przestrzeni miejskiej, której
towarzyszy poprawa jakoœci ¿ycia jej u¿ytkowników. W opracowaniu omówione zosta³o pojêcie rewitalizacji i scharakteryzowano aspekty niezbêdne do osi¹gniêcia poprawy komfortu ¿ycia. Zwrócono tak¿e uwagê na problem pustoszej¹cych centrów
miast oraz na problemy komunikacyjne i œrodowiskowe (spo³ecznoœciowe). Przedstawiono zagadnienie rewitalizacji tkanki urbanistycznej, jako oddzia³ywanie w szerszej
skali, nie tylko w œcis³ym centrum, ale równie¿ na okalaj¹ce je dzielnice miasta. Przemiany struktury miejskiej powinny nastêpowaæ zarówno w aspekcie architektonicznym, jak i funkcjonalno-przestrzennym.
Jako przyk³ad rozwi¹zania przedstawiona zosta³a autorska koncepcja projektu scalenia przestrzeni zlokalizowanej wokó³ œródmieœcia na przyk³adzie Ringu Stubbena
w Poznaniu. Tereny te skupione s¹ wokó³ okrê¿nego traktu komunikacyjnego – Alei
Niepodleg³oœci, powsta³ego na terenach dawnych fortyfikacji wokó³ XIX-wiecznego
miasta. W pracy opisany zosta³ proces rewitalizacji w skali zespo³u kwarta³ów. Zaproponowane zosta³y dzia³ania, przyczyniaj¹ce siê do aktywizacji zdegradowanych obszarów, w szczególnoœci zaniedbanych podwórzy, jak równie¿ do twórczego
rozwiniêcia pierwotnych za³o¿eñ urbanistycznych. Omówione zosta³y zagadnienia
maj¹ce wp³yw na poprawê jakoœci przestrzeni publicznych i pó³prywatnych kwarta³ów w oparciu o konkretny przyk³ad – autorskiej koncepcji projektu rewitalizacji
i zagospodarowania kwarta³ów starej zabudowy pomiêdzy ulicami: Wyspiañskiego,
Grottgera, Matejki i U³añsk¹ w Poznaniu. Dokonano tak¿e podsumowania aspektów
wp³ywaj¹cych na poprawê bezpieczeñstwa i jakoœci ¿ycia mieszkañców przedstawionych na konkretnych przyk³adach, a tak¿e dokonano oceny ich znaczenia dla
osi¹gniêcia celów procesu rewitalizacji.
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Pojêcie rewitalizacji
Tkanka urbanistyczna miasta na przestrzeni wieków ulega licznym przeobra¿eniom. Proces ten jest wynikiem zmian gospodarczych, ekonomicznych, spo³ecznych,
które towarzysz¹ czasom danej epoki, dlatego tkanka miejska zawsze bêdzie ulegaæ
pewnym modyfikacjom1.
Na przyk³ad upadek tradycyjnych ga³êzi przemys³u pozostawi³ opuszczone obszary poprzemys³owe w tkance miejskiej. Nast¹pi³a bowiem zmiana w strategii sytuowania nowoczesnego przemys³u, w której przewa¿aj¹ lokalizacje pozamiejskie. Wzrost
liczby posiadanych samochodów spowodowa³, ¿e komunikacja staje siê g³ównym
problemem rozwoju przestrzennego miast. Nast¹pi³ wzrost ruchu ulicznego, a w konsekwencji zanieczyszczenie spalinami. Centrum staje siê wiêc coraz mniej dostêpne
dla pieszego. Ruchliwe arterie stanowi¹ swoist¹ barierê urbanistyczn¹. Dzielnice miejskie równie¿ ulegaj¹ degradacji ze wzglêdu na redefinicjê potrzeb ich mieszkañców.
Pierwotne za³o¿enia przestaj¹ odpowiadaæ potrzebom i wymogom funkcjonalnoœci
wspó³czesnej spo³ecznoœci. Taki dysonans okreœlany ogólnie jako z³e warunki powoduje brak poczucia to¿samoœci mieszkañców z dzielnic¹. W konsekwencji dzielnice
pustoszej¹ i niszczej¹. Takie uœpione tereny wymagaj¹ modernizacji i przekszta³cenia
w struktury lepiej odpowiadaj¹ce na aktualne potrzeby spo³ecznoœci2.
Rewitalizacja to przywrócenie do ¿ycia, o¿ywienie miejsc zdegradowanych i uœpionych, to proces odnowy. Zespó³ dzia³añ wymagaj¹cych pracy na wielu p³aszczyznach
funkcjonowania przestrzeni miejskiej m.in. spo³ecznej, planistycznej, urbanistycznej, architektonicznej, kulturowej i ekonomicznej. Rewitalizacja nastêpuje na obszarach, które utraci³y czêœciowo swoj¹ pierwotn¹ funkcjê i przeznaczenie. Ma na celu
odbudowanie – naprawienie tkanki miejskiej, ochronê wartoœci kulturowych i materialnych zabytków, doprowadzenie do spo³ecznego i ekonomicznego o¿ywienia i powiêkszenie uzyskiwanego z niej dochodu, poprawy funkcjonalnoœci, estetyki, wygody
u¿ytkowania i jakoœci ¿ycia w rewitalizowanym zespole3.
Obecnie rozpatrywanych jest kilka grup problemów dotycz¹cych dzia³añ rewitalizacyjnych na obszarach miast w Polsce. S¹ to m.in.:
!
Problem aktywizacji stopniowo wyludniaj¹cych siê œródmieœæ. Jedn¹ z przyczyn
jest utrata funkcji centrów handlowych miast, spowodowana powstaniem wielu
galerii handlowych wypieraj¹cych jednostkowe us³ugi w parterze kamienic.
!
Kwestia poprawy jakoœci ¿ycia i odtworzenia wiêzi spo³ecznych na osiedlach
z wielkiej p³yty lub w zdegradowanych dzielnicach œródmieœcia.
!
Zagadnienie o¿ywiania stref miast, które utraci³y swoj¹ pierwotn¹ funkcjê, np. poprzemys³owych lub opuszczonych przez wojsko, poprzez znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniaj¹ swoj¹
funkcjê.
1

Bardziñska-Bonenberg T., Tendencje kszta³towania zabudowy œródmiejskiej w procesie rewitalizacji,
Politechnika Poznañska Rozprawy Nr 332. Wydawnictwo Politechniki Poznañskiej, Poznañ 1998, s. 25.
2
Bonenberg W. (2007), Miejska przestrzeñ kreatywna, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznañskiej,
Nr 10, red. H. Zaniewska, A. Nadolny. Wydawnictwo Politechniki Poznañskiej, Poznañ 2007, s. 11, 21.
3
Zuziak Z.K., Strategie rewitalizacji przestrzeni œródmiejskiej, Kraków 1998, s. 12–15.
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Rewitalizacja w skali miasta
Problem wyludniania siê centrów miast
Œródmieœcie to centralna czêœæ miasta, bêd¹ca swego rodzaju rdzeniem, oddzia³uj¹cym na strefy wokó³ siebie. Po³¹czone sieci¹ powi¹zañ z innymi dzielnicami stanowi centrum – j¹dro struktury miejskiej. Jest dzielnic¹ z za³o¿enia multifunkcjonaln¹, poniewa¿ skupia funkcje administracyjne, handlowe, us³ugowe i kulturotwórcze4.
Mimo wielkiego znaczenia œródmieœcia w strukturze miasta i w ¿yciu codziennym
jego mieszkañców, powszechnie wystêpuje zjawisko suburbanizacji, tj. wyludniania
siê centrów miast i tworzenia siê strefy podmiejskiej. Wp³ywa na to wiele czynników.
Wysokie czynsze i konkurencja w postaci galerii handlowych wypieraj¹cych jednostkowe us³ugi w parterze kamienic, co skutkuje przekierowaniem równie¿ strumienia
konsumentów. Przeniesienie funkcji uniwersyteckich na kampus poza obszar centrum, jak równie¿ wysokie czynsze stancji powoduj¹, ¿e spo³ecznoœæ studencka równie¿ wybiera lokalizacje poza œródmieœciem. Pogorszenie stanu infrastruktury
technicznej, degradacja zabudowy, brak us³ug, terenów zieleni i przestrzeni rekreacyjnych powoduje migracjê m³odych rodzin do dzielnic podmiejskich, zapewniaj¹cych
bardziej komfortowe warunki ¿ycia. W konsekwencji spo³ecznoœæ dzielnicy przestaje
byæ zró¿nicowana i starzeje siê. Nastêpuje dekapitalizacja zabudowy œródmiejskiej.
Zdegradowane, zaniedbane przestrzenie pozbawione sta³ego przep³ywu u¿ytkowników staj¹ siê stref¹, w której pogorszeniu ulega poczucie bezpieczeñstwa. Brak zró¿nicowania w œrodowisku spo³ecznym skutkuje brakiem pozytywnych wzorców,
w konsekwencji narastaj¹ problemy œrodowiskowe: wykluczenia spo³eczne, wzrost
ubóstwa mieszkañców starych dzielnic i patologie spo³eczne5.
Program rewitalizacji centrów
Transformacja tkanki urbanistycznej jest niezbêdna, by mog³a odpowiedzieæ na
nowe potrzeby. Zgodnie z pierwotnymi za³o¿eniami w œródmieœciu powinny byæ skupione reprezentacyjne instytucje i us³ugi ogólnomiejskie, oœrodki uniwersyteckie
i kulturotwórcze. Aby podkreœliæ reprezentacyjny charakter dzielnicy, standard remontowanych budynków i jakoœæ u¿ytych materia³ów powinny byæ wysokie. Maj¹c
na uwadze aktywizacjê centrum w aspekcie funkcjonalnym wa¿ne jest stworzenie
miejsc pracy w rewaloryzowanych dzielnicach, gdy¿ to spowoduje sta³y przep³yw ludzi. Zlokalizowanie w uœpionej dzielnicy multifunkcjonalnego obiektu integruj¹cego
funkcje produkcyjne, handlowe, us³ugowe, kulturalne i mieszkaniowe, koncentruje
uwagê i energiê w dzielnicy, powoduj¹c jej spo³eczne i ekonomiczne o¿ywienie. Usytuowanie parków i zieleñców miejskich w tkance œródmiejskiej poprawia jakoœæ powietrza, zapewnia miejsce rekreacji i odpoczynku, jest czynnikiem podnosz¹cym
4

Juchnowicz S., Œródmieœcia miast polskich: studia nad ukszta³towaniem i rozwojem centrów. Zak³ad
Narodowy im. Ossoliñskich, Wroc³aw, Kraków 1971.
5
Bonenberg W. (2007), Miejska przestrzeñ kreatywna, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznañskiej,
Nr 10, red. H. Zaniewska, A. Nadolny. Wydawnictwo Politechniki Poznañskiej, Poznañ 2007, s. 11, 21
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atrakcyjnoœæ s¹siaduj¹cych nieruchomoœci i stanowi istotn¹ zaletê z punktu widzenia
sta³ych mieszkañców. Wyeksponowanie w przestrzeni œródmieœcia miejsc historycznych, wartoœciowych dla kultury i sztuki, o wysokich walorach estetycznych i po³¹czenie ich sieci¹ mo¿liwie bezkolizyjnych przejœæ, przyczyni siê do intensyfikacji
ruchu turystycznego w mieœcie. Nale¿y uwzglêdniæ du¿e znaczenie tzw. ma³ej architektury w kreowaniu charakteru dzielnicy oraz funkcjonalnoœci jej wnêtrz urbanistycznych. Mo¿e siê ona przyczyniæ do zaakcentowania wejœcia do strefy starego miasta,
podobnie jak elementy struktury urbanistycznej akcentuj¹ce wjazd do œródmieœcia,
które powinny byæ chronione.
W kwestii modyfikacji uk³adu komunikacyjnego centrum miasta powinno staæ siê
bardziej dostêpne przede wszystkim dla pieszych i rowerzystów oraz œrodków komunikacji zbiorowej. Nale¿y równie¿ u³atwiæ dostêpnoœæ lokalnego ruchu samochodami
prywatnymi, jednak przy za³o¿eniu ograniczenia ruchu samochodowego na rzecz ruchu pieszego. Natomiast z jego obrêbu powinien byæ usuniêty ruch przelotowy, gdy¿
stanowi on znacz¹c¹ barierê dla ruchu pieszego i lokalnego ruchu samochodowego.
Jest czynnikiem generuj¹cym ha³as i wzrost zanieczyszczenia powietrza. Ruchliwa
arteria powoduje nie tylko fizyczne rozerwanie tkanki miejskiej, ale stanowi równie¿
barierê psychologiczn¹ w œwiadomoœci mieszkañców i przyjezdnych. Wa¿ne jest, aby
zapewniæ komfort korzystania z dzielnicy ró¿nym grupom u¿ytkowników. Do tego
przyczyni siê separacja ruchu pieszego i samochodowego. Ograniczenie ruchu samochodowego powinno byæ uzupe³nione œrodkami komunikacji zbiorowej oraz poprzez
wydzielenie tras rowerowych i odcinków ruchu pieszego. Pozwoli to na bardziej komfortowe zorganizowanie ruchu pieszego w centrum i po czêœci rozwi¹¿e problem braku miejsc parkingowych6.
Przyk³ad autorskiej koncepcji projektu rewitalizacji terenów œródmiejskich
Autorzy projektu: Agnieszka Kasiñska-Andruszkiewicz, Katarzyna Królak
Dziedzictwo Ringu Stuebbena
Aleja Niepodleg³oœci w Poznaniu jest czêœci¹ dawnego za³o¿enia urbanistycznego
tzw. Ringu Stuebbena. Taka lokalizacja jest nieprzypadkowa i zdaje siê byæ kontynuacj¹ zamys³u znakomitego urbanisty, profesora Josepha Stubbena (ryc. 1). Gdy w maju 1898 roku zapad³a decyzja o likwidacji wa³ów fortecznych pozosta³ych po pruskiej
twierdzy rozpoczêto dyskusjê na temat sposobu zagospodarowania odzyskanych terenów miejskich. Pierwsza koncepcja pojawi³a siê ju¿ w 1898 roku. Autorem by³ miejski radca budowlany Heinrich Grueder. Myœl¹ przewodni¹ koncepcji by³o
wytyczenie reprezentacyjnej obwodnicy wokó³ Starego Miasta. Wzd³u¿ jej linii mia³a
zostaæ wybudowana zró¿nicowana zabudowa mieszkaniowa: od zespo³ów willowych
po du¿e domy mieszkalne. Przewa¿aj¹ca powierzchnia pozyskanych terenów mia³a
6

Bardziñska-Bonenberg T., Tendencje kszta³towania zabudowy œródmiejskiej w procesie rewitalizacji,
Politechnika Poznañska Rozprawy Nr 332. Wydawnictwo Politechniki Poznañskiej, Poznañ 1998, s. 32–37.
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jednak pozostaæ niezabudowana, tworz¹c zespó³ parków miejskich. Projekt Gruedera
pozbawiony by³ przewodniej myœli, która w spójny sposób po³¹czy³aby tereny
poforteczne i sprawi³aby, ¿e w znacz¹cy sposób w³¹cz¹ siê one w ju¿ uformowan¹
tkankê miejsk¹. Ostateczna decyzja o usuniêciu wa³ów fortecznych zapad³a dopiero
w 1902 roku.

Ryc. 1. Plan strefowy Poznania, 1903 r. Projekt J.H. Stubben. Na rysunku ukazano tzw. Ring
Stuebbena ze zb. APP, „Architektura i urbanistyka Poznania w XX wieku”
pod redakcj¹ T. Jakimowicz

W czasie prac zwi¹zanych z niwelacj¹ dawnych umocnieñ zmodyfikowano pierwotn¹ propozycjê Gruedera. Du¿y wk³ad w now¹ koncepcjê zagospodarowania terenu pofortecznego mia³ wspomniany ju¿ wczeœniej profesor Joseph Stuebben, który od
1904 r. zajmowa³ stanowisko szefa Królewskiej Komisji Rozbudowy Poznania7. Z poprzedniej propozycji zachowano zasadniczy uk³ad, czyli g³ówn¹ ulicê, która mia³a
7

Jakimowicz T. (pod red.), Architektura i Urbanistyka Poznania w XX wieku, Poznañ, s. 24–27.
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obiegaæ stare centrum tworz¹c wokó³ niego pierœcieñ zieleni z pasmem komunikacyjnym w postaci obwodnicy (ryc. 2). Tereny ringu podzielone zosta³y na obszary
o okreœlonej funkcji i charakterze. Czêœæ po³udniowa od Warty do obecnej ul. Ratajczaka przeznaczona zosta³a pod zabudowê wielomieszkaniow¹. Czêœæ pó³nocno-zachodni¹ zaprojektowano, jako dzielnicê zabudowy niskiej – willowej. W obrêbie
Bramy Berliñskiej, dziœ Ronda Kaponiera, zaplanowano wzniesienie reprezentacyjnej dzielnicy tworz¹cej nowy wizerunek miasta.

Ryc. 2. Plan zabudowy terenów fortyfikacji J.H. Subben, 1903 rok, ze zb. APP, „Architektura
i urbanistyka Poznania w XX wieku” pod redakcj¹ T. Jakimowicz

Jej zabudowa mia³a siê sk³adaæ z monumentalnych, reprezentacyjnych gmachów
publicznych. Ca³oœæ za³o¿enia tej dzielnicy zdominowa³a bry³a Zamku Cesarskiego
tworz¹c tzw. Dzielnicê Zamkow¹. Ring w tej czêœci mia³ mieæ charakter promenady
spacerowej. Pomiêdzy dwoma jezdniami wytyczony zosta³ pas zieleni, poœrodku
którego znajdowaæ siê mia³a promenada.
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W wa¿niejszych punktach np. przy Teatrze Wielkim i Zamku nastêpowa³o rozszerzenie terenu zieleni i za³o¿ono tam parki. Nowo wytyczona ulica przebiega³a zgodnie
z naturalnym ukszta³towaniem terenu zachowuj¹c istniej¹c¹ zieleñ. W porównaniu
z pierwotn¹ koncepcj¹ Gruedera zaplanowana obwodnica by³a znacznie szersza.
Stubben wzbogaci³ j¹ dodatkowo poprzez wytyczenie zewnêtrznej ulicy biegn¹cej
wzd³u¿ dawnej linii fortyfikacji.
Wzd³u¿ Ringu skupione zosta³y oœrodki kulturowo-naukowe, które dziêki œwiadomemu zabiegowi urbanistycznemu wraz z przemieszczaniem siê przechodniów
ukazuj¹ siê im w ró¿nych ujêciach. Po stronie po³udniowej w 1912 roku wybudowano
neobarokowy gmach Dyrekcji Kolei. Kieruj¹c siê na pó³noc mijamy nastêpuj¹ce budynki: Gmach Ziemstwa i Dyrekcji Poczty, oba utrzymane w neoromañskim stylu.
Przed zachodni¹ elewacj¹ Zamku rozpoœciera siê za³o¿enie parkowe, które zamyka od
zachodu neorenesansowy gmach Akademii Królewskiej (obecnie Collegium Minus
UAM), a od strony pó³nocnej neoklasycystyczny budynek Teatru Miejskiego (obecnie Teatr Wielki). Obok Akademii Królewskiej wzniesiono niewielki klasycyzuj¹cy
budynek Instytutu Higienicznego. Pod¹¿aj¹c dalej ringiem na pó³noc, na wysokoœci
Teatru, za gmachem Zamku mijamy neobarokowy gmach Komisji Kolonizacyjnej
(obecnie Collegium Maius). Dalej w kierunku pó³nocnym, w 1911 roku wzniesiono
budynek gimnazjum Knothe-Bellow i gmach Landratury powiatu Poznañ Wschód.
Ze wzglêdu na wci¹¿ utrzymywan¹ obronn¹ funkcjê Cytadeli, pó³nocne tereny Ringu
nie by³y przeznaczone pod budowê gmachów reprezentacyjnych. Stopniowo wype³nia³y siê zabudow¹ willow¹.

Sytuacja zastana
Ring Stubbena to przestrzeñ, która nie funkcjonuje w masowej œwiadomoœci mieszkañców Poznania. Zdegradowane wspó³czeœnie dzie³o wybitnego urbanisty, zak³adaj¹ce ci¹g zieleni, skwery i parki na miejscu dawnych fortyfikacji, rozpoczyna siê od
Cytadeli i tworzy pierœcieñ okalaj¹cy œródmieœcie Poznania a¿ do brzegów Warty.
Kiedyœ, gdy natê¿enie ruchu samochodowego by³o mniejsze, ring tworzy³ przyjazn¹
przestrzeñ rekreacyjn¹. Dziœ jest on poprzecinany siatk¹ ulic i krawê¿ników, co staje
siê du¿¹ przeszkod¹ dla pieszych i rowerzystów. Za³o¿enie to zatraci³o ci¹g³oœæ i charakter parkowy. Jedynie zieleñ wysoka zdaje siê byæ kontynuacj¹ myœli projektanta.
Tereny zieleni niskiej s¹ zaniedbane. Brakuje stref rekreacyjnych. Pierœcieñ nie jest
wykorzystywany przez mieszkañców jako teren do spacerów, ani nawet do przemieszczania siê pieszego czy rowerowego pomiêdzy poszczególnymi oœrodkami kulturowo-naukowymi, z uwagi na natê¿ony ruch samochodowy. Wzd³u¿ ringu zlokalizowana
zosta³a wiêkszoœæ poznañskich uczelni wy¿szych, najwiêksze oœrodki kulturalne,
urzêdy, szko³y oraz obiekty sportowe, a tak¿e dworce. Analiza urbanistyczna tego
za³o¿enia uœwiadomi³a charakterystyczny sposób usytuowania budynków wzglêdem
alei Niepodleg³oœci. Taki zabieg podkreœla unikatowy charakter tego za³o¿enia. Reprezentacyjne gmachy skupione wzd³u¿ Ringu Stuebbena s¹ usytuowane na swoich
dzia³kach w specyficzny sposób. Nie s¹ one zlokalizowane bezpoœrednio przy granicy
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dzia³ki, by wzmacniaæ pierzejê Alei Niepodleg³oœci. Zachowany zostaje dystans – budynki s¹ oddalone od Alei dysponuj¹c swoistym placem przed swoim g³ównym wejœciem. Usytuowanie wiêkszoœci budynków wzglêdem Alei jest dziedziñcowe. Taki
uk³ad pozwala na zachowanie pewnej perspektywy w postrzeganiu budynku przez
stoj¹cego na Alei obserwatora. Budynki „otwieraj¹ siê” w ten sposób na za³o¿enie
Ringu. Ka¿de wejœcie wzbogacone jest pewn¹ form¹ architektoniczn¹ wzmacniaj¹c¹
poczucie stopniowania wra¿eñ przestrzennych na przyk³ad schodami (Teatr Wielki,
Urz¹d Marsza³kowski, Dyrekcja Kolei), podjazdami (Aula UAM, dawny budynek
starostwa), kolumnadami (Urz¹d Wojewódzki, dom akademicki) (ryc. 3).

Ryc. 3. Studium dziedziñcowego usytuowania budynków wzglêdem Alei. Opracowanie w³asne

W ostatnim czasie zlokalizowany zosta³ w pó³nocnej czêœci Ringu nowy gmach
Wydzia³u Prawa i Administracji UAM a po przeciwnej stronie Alei powstaje nowy
budynek Urzêdu Marsza³kowskiego. Wybór takiej lokalizacji stanowi swoist¹ ekstrapolacjê idei Stuebbena. Dziêki temu nast¹pi³o o¿ywienie niewykorzystanych terenów
znajduj¹cych siê w pobli¿u Cytadeli, które potrzebowa³y akcentu kontrapunktuj¹cego reprezentacyjne gmachy po wschodniej stronie tej czêœci Alei Niepodleg³oœci.
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Instytucje skupione wzd³u¿ Ringu przyci¹gaj¹ bardzo wiele osób, tj. wyk³adowców,
artystów, studentów oraz turystów.
Mimo to nie wyznaczono tam spójnej trasy dla pieszych i ruchu rowerowego, gdy¿
œrodkowe pasmo zieleni, umiejscowione miêdzy dwiema jezdniami poprzecinane zosta³o ruchliwymi, poprzecznymi szosami. Powstanie w tej czêœci nowego gmachu
– budynku Wydzia³u Prawa i Administracji wygenerowa³o potrzebê opracowania innych rozwi¹zañ ci¹gów komunikacyjnych uwzglêdniaj¹cych bezpieczeñstwo pieszych.

Kierunki rewitalizacji
Rewitalizacja i aktywizacja ringu Stuebbena powinna zak³adaæ jego scalenie poprzez wzmocnienie istniej¹cej zieleni parkowej, podkreœlenie jej ci¹g³oœci oraz wyeliminowanie w obrêbie Ringu przestrzeni zamienionych na parkingi czy pozbawione
zieleni, wydeptane, odpychaj¹ce klepiska. Wskazane jest wprowadzenie w jego otoczeniu ma³ej architektury, której forma bêdzie jednolita stylistycznie. Dziêki temu
podkreœlona zostanie ci¹g³oœæ za³o¿enia parkowego. Te dzia³ania wraz z wyró¿nieniem terenów zieleni biegn¹cych poœrodku alei i dostosowaniem ich do potrzeb pieszych i rowerzystów spowoduj¹ przep³yw ludzi, aktywizacjê terenów wokó³ starego
miasta, a zarazem poprawê bezpieczeñstwa, i zmniejszenie emisji spalin. Rewitalizacja stanowi próbê stworzenia przestrzeni publicznej, umo¿liwiaj¹cej obejœcie tras¹
spacerow¹ centrum od Cytadeli po tereny nadwarciañskie, mijaj¹c przy tym najbardziej reprezentacyjne gmachy Poznania. Idea scalenia to stworzenie w umieszczonym
miêdzy dwiema jezdniami pasie zieleni dróg rowerowych – u³atwiaj¹cych dojazd na
uczelnie studentom oraz odnowienie istniej¹cych traktów pieszych. Nale¿y zmodyfikowaæ rozwi¹zania istniej¹cych skrzy¿owañ komunikacyjnych uwzglêdniaj¹c ruch
rowerowy i pieszy. Istotne jest wzmocnienie znaczenia przestrzeni parkowych poprzez zastosowanie charakterystycznej dla za³o¿enia „ma³ej architektury” i dba³oœæ
o strefy zieleni. W projekcie rolê punktów uzdrawiaj¹cych „chore” ewentualnie „uœpione” wspó³czeœnie przestrzenie przejmuj¹ place reprezentacyjne przed oœrodkami
kulturalno-naukowymi, które mog¹ byæ równie¿ przeznaczone do rekreacji i odpoczynku. Miejsca te mog¹ staæ siê celem samym w sobie, zachêcaæ do zatrzymania siê,
ale te¿ stanowiæ punkty mobilizuj¹ce do dalszego spaceru. Podwy¿sza to bezpieczeñstwo spacerowiczów, polepsza ogólny wizerunek miasta, stanowi¹c kolejn¹ trasê turystyczn¹ a przede wszystkim poprawia warunki ¿ycia mieszkañców pobliskich
dzielnic oraz pracowników i studentów (ryc. 4).
Uzupe³niaj¹c zabudowê wzd³u¿ alei nale¿y uwzglêdniaæ strukturê uk³adu urbanistycznego i orientowaæ budynki zgodnie z za³o¿eniami projektanta. Komunikacja rowerowa pozwoli studentom na szybkie przemieszczanie siê miêdzy uczelniami
w otoczeniu zieleni oraz na dostanie siê w ³atwy i bezpieczny sposób do innych gmachów uniwersyteckich zlokalizowanych na Starym Mieœcie. Zamiana œrodka lokomocji na rower lub w³asne nogi wp³ynie na obni¿enie natê¿enia ruchu drogowego
i przyczyni siê do obni¿enia emisji spalin w tej czêœci miasta. Ring stanie siê w ten
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sposób o¿ywion¹, plenerow¹ przestrzeni¹ publiczn¹, o znacznych walorach turystycznych i kulturotwórczych.

Ryc. 4. Projekt scalenia Ringu Stuebbena. Opracowanie w³asne: A. Kasiñska-Andruszkiewicz,
K. Królak

Rewitalizacja w skali zespo³u kwarta³ów
Rola mieszkañców w procesie rewitalizacji
Ogromne znaczenie dla skutecznoœci przedsiêwziêæ rewaloryzacyjnych ma poparcie spo³eczne mieszkañców zamieszkuj¹cych dan¹ dzielnicê. Dlatego wa¿ne jest przekonanie ich o zaletach proponowanych zmian i zaanga¿owanie ich w aktywn¹
partycypacjê poprzez przedstawienie atrakcyjnego planu nie tylko zmian dotycz¹cych remontów budynków i uzupe³nienia tkanki urbanistycznej, ale przede
wszystkim nakreœlenie wizji zmiany wizerunku dzielnicy, tak aby poczuli siê czêœci¹
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projektu i aby projekt zyska³ ich pe³n¹ aprobatê. Dlatego równie wa¿na jest troska
o jakoœæ rozwi¹zañ architektonicznych i urbanistycznych jak i ca³a wizja aktywizacji
danej przestrzeni po³¹czona z inicjatywami kulturalnymi. Zaanga¿owanie mieszkañców w rewitalizowanie przestrzeni w pobli¿u miejsca zamieszkania, buduje poczucie
to¿samoœci z dzielnic¹ i pozwala za³o¿yæ, ¿e proces rewitalizacji bêdzie przebiegaæ
prawid³owo, a jego efekty przynios¹ d³ugotrwa³e korzyœci8.
Opis sytuacji – czynniki wp³ywaj¹ce na degradacjê dzielnicy
Degradacja w obrêbie kwarta³ów i dzielnic s¹siaduj¹cych ze œródmieœciem powstaje na skutek przeniesienia wiêkszoœci us³ug do galerii handlowych, powoduj¹c ¿e niegdyœ têtni¹ca ¿yciem dzielnica zamienia siê w „sypialniê” opuszczan¹ rano i zape³nian¹ tu¿ przed snem. Brak miejsc odpowiadaj¹cych za funkcje rozrywkowe, powoduje w konsekwencji deficyt strefy do rozwijania wiêzi towarzyskich, a w nastêpstwie brak m³odych ludzi chêtnych do zamieszkania w tej przestrzeni, mimo
bliskoœci centrum, gdy¿ czynsze s¹ nadal stosunkowo wysokie. Kolejnym powodem
wyludniania siê dzielnicy jest brak miejsc pracy dla m³odych ludzi, którzy mogliby
osiedliæ siê w pobli¿u. Wycofanie ¿³obków i przedszkoli z obrêbu dzielnicy nie zachêca m³odych rodzin do osiedlania siê. W nastêpstwie spo³ecznoœæ dzielnicy nie jest
zró¿nicowana wiekowo i starzeje siê. Budynki ulegaj¹ degradacji, a w mieszkañcach
brak impulsu i chêci do podjêcia inicjatyw. Dlatego w pustoszej¹cych dzielnicach
œródmieœcia musi nast¹piæ aktywizacja.
Czynniki aktywizuj¹ce
W celu aktywizacji dzielnicy nale¿y zastanowiæ siê, jak¹ grupê spo³eczn¹ chcielibyœmy do niej przyci¹gn¹æ i przep³yw jakich grup konsumentów zapewniæ. Wskazana jest promocja takiego miejsca. Adresatami powinni byæ tak¿e turyœci, dlatego
warto przewidzieæ program, odpowiadaj¹cy ich potrzebom. Przy za³o¿eniu, ¿e zabudowa dzielnicy ma historyczn¹ wartoœæ, istotn¹ rolê odgrywa wykreowania specyficznego klimatu rewitalizowanej przestrzeni. W takiej dzielnicy nale¿y wyeksponowaæ
wartoœci historyczne, zabytki, zieleñ, miejsca przeznaczone na rekreacjê, elementy artystyczne i kulturotwórcze oraz zaproponowaæ pewn¹ myœl przewodni¹ – temat
ca³ego za³o¿enia. Warto równie¿ zapewniæ zaplecze gastronomiczne w przyjemnym
otoczeniu i kameralnej atmosferze oraz uatrakcyjniaæ formy handlu i obs³ugi ruchu
turystycznego.
Duma ze swojej dzielnicy, œwiadomoœæ jej wartoœci maj¹ ogromne znaczenie
w procesie uto¿samiania siê mieszkañców ze swoj¹ przestrzeni¹. Takie czynniki kreuj¹ pozytywne zachowania, mobilizuj¹ do troski o otoczenie, sprzyjaj¹ powstawaniu
wiêzi s¹siedzkich, a dziêki temu, wzrostowi bezpieczeñstwa.

8

Bardziñska-Bonenberg T., Tendencje kszta³towania zabudowy œródmiejskiej w procesie rewitalizacji,
Politechnika Poznañska Rozprawy Nr 332. Wydawnictwo Politechniki Poznañskiej, Poznañ 1998, s. 95–100.
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Czynniki wp³ywaj¹ce na poprawê jakoœci rewitalizowanych przestrzeni
Aspekt komunikacyjny
W obszarach podlegaj¹cych rewitalizacji nale¿y przeprowadziæ modyfikacjê lokalnego ruchu samochodowego. Maj¹c na celu ograniczenie natê¿enia ruchu, przede
wszystkim nale¿y zapewniæ po³¹czenie z innymi strefami miasta œrodkami komunikacji miejskiej. Bliskoœæ centrum miasta jest jednym z g³ównych czynników mobilizuj¹cych do zaplanowania dróg rowerowych. Wykorzystuj¹c rozwi¹zanie prowadzenia ruchu po obwodzie dzielnicy i wprowadzenie go do wnêtrza kwarta³ów drogami
w postaci siêgacza ograniczy jego natê¿enie. To poprawi bezpieczeñstwo i komfort
mieszkañców. Zastosowanie jednokierunkowych ulic, obni¿y natê¿enie ruchu i umo¿liwi poszerzenie chodników i stref zieleni przed frontami zabudowy. Problem braku
miejsc parkingowych i przepe³nionych samochodami poboczy, które niejednokrotnie zawê¿aj¹ szerokoœæ chodników, rozwi¹¿e budowa piêtrowych parkingów, jako zabudowy plombowej oraz wprowadzenie parkingów podziemnych. Wskazane jest
wydzielenie fragmentów ulic i placów dla ruchu pieszego. W takim przypadku nale¿y
zabezpieczyæ miejsca postojowe dla terenów z ograniczonym lub wstrzymanym ruchem samochodowym.
Poprawa w wyniku rewitalizacji:
Dziêki takim zabiegom poprawie ulega dostêpnoœæ dzielnicy ró¿nymi œrodkami
komunikacji.
Dziêki segregacji ruchu pieszego i samochodowego uzyskujemy strefê przyjazn¹
i wygodn¹ w u¿ytkowaniu dla mieszkañców.
!

Aspekt programowy
Po zweryfikowaniu ustaleñ planu wy¿szego rzêdu, wytyczony zostaje zasiêg rewaloryzacji i ustalony program funkcjonalny dla dzielnicy. Wprowadzanie stref: us³ug,
handlu i rekreacji powinno uwzglêdniaæ lokalne zwyczaje. Z budynków nale¿y
usun¹æ funkcje uci¹¿liwe jak warsztaty produkcyjne. Rewitalizacja dotyczy równie¿
korekty funkcji wnêtrz wewn¹trz bloków miêdzyulicznych. Wskazane jest podzielenie ich na strefê publiczn¹ i pó³prywatn¹, przeznaczon¹ do rekreacji i wypoczynku.
Konieczne jest wprowadzenie terenów zieleni. Powstaj¹ce w sposób niekontrolowany
parkingi powinny zostaæ przeniesione do gara¿y podziemnych zlokalizowanych pod
powierzchni¹ podwórzy. Takie rozwi¹zania poprawiaj¹ warunki ¿ycia mieszkañców,
zapewniaj¹ zielone tereny rekreacyjne i atrakcyjny widok z okien, gdy¿ uwzglêdniaj¹
wartoœci estetyczne i œrodowiskowe. Zadbane podwórza generuj¹ skupiska ludzkie,
nastêpuje aktywizacja przestrzeni, przez co staj¹ siê bardziej bezpieczne. Przebywanie
z przyjemnoœci¹ w przestrzeni wnêtrz kwarta³ów, pozytywnie wp³ywa na budowanie
poczucia to¿samoœci z dzielnic¹ i rozwijanie wiêzi s¹siedzkich. Jest to podstaw¹ do
zaanga¿owania sta³ych mieszkañców dzielnicy w proces pracy nad jakoœci¹ wspólnej
przestrzeni. Skupianie miejsc zatrudnienia w rewaloryzowanych dzielnicach jest istotnym œrodkiem aktywizacji spo³ecznej rejonu i pozytywnie wp³ywa na zró¿nicowanie
grup spo³ecznych zamieszkuj¹cych dzielnicê.
!
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Poprawa w wyniku rewitalizacji:
Dziêki zapewnieniu ró¿norodnego programu w dzielnicy jest szansa na utrzymanie zró¿nicowanej pod wzglêdem trybu ¿ycia grupy sta³ych mieszkañców. Ta ró¿norodnoœæ jest niezbêdna do zapewnienia przep³ywu i ruchu w dzielnicy o ka¿dej porze
dnia, a to podnosi poziom bezpieczeñstwa. Polepszeniu ulega wizerunek dzielnicy,
œrodowisko przyrodnicze, kontakty miêdzyludzkie w lokalnej spo³ecznoœci, scalona
i odbudowana zostaje tkanka urbanistyczna. Troska o poszczególnego mieszkañca
i poprawê jakoœci jego ¿ycia poprzez zintegrowanie spo³eczne i o¿ywienie zdegradowanych obszarów tkanki miejskiej s¹ g³ównym czynnikiem sk³adaj¹cym siê na
odbiór i rewitalizacjê dzielnicy.
Aspekt – forma przestrzenna
Przystêpuj¹c do rewitalizacji przestrzeni miejskiej o wartoœci historycznej, powinna zostaæ zbadana geneza powstania struktury urbanistycznej oraz jej historycznego
rozwoju. Ustalenie jednostek strukturalnych, przestrzennych oraz formalnych rozwi¹zañ detali architektonicznych i urbanistycznych typowych dla rozpatrywanej
przestrzeni, pozwoli na œwiadome kszta³towanie i odbudowywanie historycznej tkanki miejskiej. Aby dzielnica odznacza³a siê w strukturze miejskiej, warto zastosowaæ
indywidualizacjê rozwi¹zañ detali i ma³ej architektury. Jako inspiracja pos³u¿yæ
mo¿e odnalezienie historycznej tradycji dzielnicy. Nastêpnym etapem jest ocena stanu istniej¹cego pod wzglêdem wartoœci historycznych oraz stanu technicznego form
za³o¿enia9. Rewaloryzuj¹c tkankê miejsk¹ wa¿ne jest poszanowanie dziedzictwa kulturowego zawartego w architekturze, uk³adzie urbanistycznym i detalach. Nale¿y zachowaæ czytelnoœæ uformowania przestrzeni miejskiej (pierwotny kszta³t i przebieg
placów i ulic) lub te¿ j¹ przywróciæ. Istotne jest respektowanie skali podzia³u na
parcele oraz rytmu pierzei ulic i placów, przywracaj¹c im dawne formy oraz
historyczny podzia³ parterów domów.
W wyniku przeprowadzonej rewitalizacji powinny zostaæ usuniête zniszczenia
i elementy zanieczyszczaj¹ce przestrzeñ, czyni¹c dzielnicê atrakcyjn¹ dla sta³ych
mieszkañców. Wyeksponowanie historycznego uk³adu urbanistycznego, zabudowy
o wysokich walorach historycznych i estetycznych jest znacz¹cym czynnikiem generuj¹cym ruch turystyczny.
!

9

Bardziñska-Bonenberg T., Tendencje kszta³towania zabudowy œródmiejskiej w procesie rewitalizacji,
Politechnika Poznañska Rozprawy Nr 332. Wydawnictwo Politechniki Poznañskiej, Poznañ 1998, s. 51.
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Przyk³ad autorskiej koncepcji projektu rewitalizacji dzielnicy okalaj¹cej
œródmieœcie
Autorzy projektu: Agnieszka Kasiñska-Andruszkiewicz, Magdalena Kosiorek
Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania kwarta³ów zabudowy, miêdzy
ulicami: Wyspiañskiego, Grottgera, Matejki, U³añsk¹ w Poznaniu

Ryc. 5. Koncepcja zagospodarowania kwarta³ów zabudowy, miêdzy ulicami: Wyspiañskiego,
Grottgera, Matejki, U³añsk¹ w Poznaniu. Opracowanie w³asne: A. Kasiñska-Andruszkiewicz,
M. Kosiorek

Projekt poprzedzi³y wnikliwe analizy uwarunkowañ spo³ecznych, które pozwoli³y oceniæ zapotrzebowanie mieszkañców na tereny rekreacyjne oraz inicjatywy,
które mog³yby przynieœæ o¿ywienie w dzielnicy pe³nej secesyjnych przyk³adów architektury, czyni¹c j¹ miejscem atrakcyjnym turystycznie, wzbogacaj¹c wizerunek
Poznania. Projekt zak³ada³ stworzenie przestrzeni publicznej polepszaj¹cej i ugruntowuj¹cej wiêzi spo³eczne w tej dzielnicy oraz wzmacniaj¹cej poczucie to¿samoœci
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z miejscem zamieszkania. Ide¹ realizuj¹c¹ za³o¿enia projektu by³o stworzenie Alternatywnej Dzielnicy Artystycznej. Inspiracj¹ sta³y siê nazwy ulic pochodz¹ce od nazwisk artystów tworz¹cych w czasach secesji. To wp³ynê³o na dobór rozwi¹zañ estetycznych i pozwoli³o podkreœliæ spójny wizerunek dzielnicy. W zespole kwarta³ów
do zagospodarowania przeznaczono szeœæ podwórek, którym w koncepcji przyporz¹dkowano nazwy pochodz¹ce od imion szeœciu malarzy. Ka¿de z tych wnêtrz
mia³ cechowaæ inny klimat, który wyra¿a styl twórczoœci jednego z szeœciu artystów
(ryc. 5).
Projekt zak³ada³ stworzenie dzielnicy, której duch przesycony by³by atmosfer¹
twórczoœci artystycznej i odrodzenia rzemios³a. Ide¹ by³ powrót do kameralnych galerii obrazów, sklepów malarskich, warsztatów oprawy obrazów, sklepów z instrumentami, antykwariatów, ksiêgarñ. Wizyta u zegarmistrza czy lutnika, coraz rzadziej
mo¿liwa na Starym Mieœcie, gdy¿ czynsze lokali s¹ tam zbyt wysokie, tu sta³aby siê realna. Projekt zak³ada aktywizacjê lokalnej spo³ecznoœci poprzez organizowanie happeningów artystycznych. Celem projektu by³a aktywizacja dzielnicy poprzez
spowodowanie przep³ywu nowych mas ludzkich i rozwoju ruchu turystycznego.
Punktem przyci¹gaj¹cym mia³o byæ wykorzystanie zasobów dzielnicy w postaci secesyjnej zabudowy. Projekt zak³ada³ otwarcie podwórek i ukazanie ich interesuj¹cego

Ryc. 6. Strefy funkcjonalne kwarta³ów zabudowy, miêdzy ulicami: Wyspiañskiego, Grottgera,
Matejki, U³añsk¹ w Poznaniu. Opracowanie w³asne: A. Kasiñska-Andruszkiewicz, M. Kosiorek
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klimatu innym mieszkañcom Poznania. W koncepcji istotne by³o zaprojektowanie
przestrzeni, w której mieszkañcy odnajd¹ spokój i bezpieczne miejsce przeznaczone
do rekreacji. Dlatego za³o¿ono podzielenie podwórzy na strefy pó³prywatne i publiczne. W pó³prywatnych zlokalizowana by³a strefa rekreacyjna dla mieszkañców, a w publicznej znajdowa³yby siê drobne kramiki z rzemios³em oraz galerie tworz¹ce
niepowtarzalnie przyjazny klimat (ryc. 6).
W celu poprawy ruchu drogowego odbywaj¹cego siê na projektowanym terenie
wprowadzono modyfikacje uk³adu komunikacyjnego m.in. zastosowanie ulic jednokierunkowych oraz równoleg³ego typu parkowania. Dziêki temu uzyskano poszerzenie strefy przeznaczonej na ruch pieszy. Wprowadzenie dwóch parkingów
podziemnych pod wnêtrzami kwarta³ów pozwoli³o na przeniesienie niekontrolowanych stref parkowania z przestrzeni podwórzy i zast¹pienie ich zieleni¹ i stref¹ rekreacyjn¹. Poprzez rewitalizacjê dzielnicy, autorzy koncepcji chcieli stworzyæ „miejsk¹
przestrzeñ kreatywn¹”10.

Podsumowanie
Udana rewitalizacja jest wynikiem wielu wnikliwych analiz i trafnie opracowanych koncepcji. Dzia³ania ograniczaj¹ce siê tylko do odrestaurowania elewacji, poprawy warunków technicznych i ekonomicznych dzielnicy nie bêd¹ wystarczaj¹ce,
do uzyskania trwa³ych pozytywnych efektów rewitalizacji. Podsumowuj¹c przedstawione w pracy aspekty wp³ywaj¹ce na poprawê bezpieczeñstwa i jakoœci ¿ycia mieszkañców otrzymujemy zestawienie konkretnych p³aszczyzn rewitalizacji, bez
rozpatrzenia których powodzenie projektu nie bêdzie mo¿liwe.
Spo³eczna
Aby proces rewitalizacji mia³ d³ugofalowe pozytywne skutki, potrzebna jest akceptacja mieszkañców. Tylko zaanga¿owanie w proces odnowy spowoduje poczucie to¿samoœci z dzielnic¹ i zmobilizuje do troski o porz¹dek, jak równie¿ wartoœci estetyczne terenów wokó³ miejsca zamieszkania. Zadbane podwórka, miejsca rekreacji,
zieleñ, wspólna troska o jakoœæ tych przestrzeni zapewniaj¹ warunki do tworzenia
wiêzi s¹siedzkich. Zapewnienie zdrowszego klimatu jest walorem cenionym szczególnie przez m³ode rodziny. Dziêki temu w dzielnicy utrzymane zostanie zró¿nicowanie
wiekowe, co zaowocuje ró¿norodnoœci¹ potrzeb, które mog¹ staæ siê impulsem do powrotu idei umieszczania us³ug w parterze kamienic. To stanie siê czynnikiem generuj¹cym, o ró¿nych porach dnia, sta³y ruch pieszy wokó³ zabudowy. W dzielnicy
o zintegrowanej spo³ecznoœci i o sta³ym przep³ywie ludzi wewn¹trz kwarta³u jest
du¿o wy¿szy poziom bezpieczeñstwa. Wzbogacenie zdegradowanej dzielnicy o takie
walory daje mieszkañcom mo¿liwoœæ w³aœciwego funkcjonowania we wspó³czesnej
rzeczywistoœci i odpowiada na ich ró¿norodne potrzeby. Dziêki temu stara dzielnica
staje siê na powrót atrakcyjna dla wymagaj¹cych u¿ytkowników.
!
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Bonenberg W. (2007), Miejska przestrzeñ kreatywna, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznañskiej,
Nr 10, red. H. Zaniewska, A. Nadolny. Wydawnictwo Politechniki Poznañskiej, Poznañ 2007, s. 8.

Aktywizacja i rewitalizacja przestrzeni publicznych i pó³prywatnych œródmieœcia...

207

Historyczna i kulturotwórcza
Odkrycie i docenienie historycznych i architektonicznych zasobów dzielnicy jest
konieczne do wypromowania jej w œwiadomoœci mieszkañców miasta. Dba³oœæ o jakoœæ wykonania detali, u¿yte materia³y i wierne odwzorowywanie zabytkowych elewacji to cecha determinuj¹ca poprawn¹ rewaloryzacjê zabudowy. Nale¿y zachowywaæ
struktury, których pierwotne za³o¿enia by³y gwarantem poprawnego funkcjonowania oraz wyrasta³y z g³êboko uzasadnionych za³o¿eñ i tradycji, stanowi¹cych o to¿samoœci dzielnicy. Wa¿ne jest poszanowanie cech charakterystycznych dla danego
za³o¿enia i wyselekcjonowanie ich jako zbiór elementów znamiennych dla opracowywanej dzielnicy. Aktywizacja dzielnicy nastêpuje poprzez wyeksponowanie wysokich
walorów estetycznych architektury. Dziêki temu spacer wzd³u¿ jej ulic staje siê swoist¹ lekcj¹ historii sztuki. Piêkno architektury jest czynnikiem wzmagaj¹cym zainteresowanie dzielnic¹ i mo¿e przyci¹gaæ ruch turystyczny. Wa¿nym elementem jest
klimat miejsca, odnalezienie tematu przewodniego w konkretnej dzielnicy, mog¹cej
byæ impulsem do wypromowania jej wœród mieszkañców innych dzielnic lub turystów. Organizacja wydarzeñ kulturalnych, podejmowanie inicjatywy artystycznych
mog¹ pomóc w przyci¹gniêciu inwestorów i funduszy do danej dzielnicy.
!

Ekonomiczna
Fundusze p³yn¹ce z organizacji wydarzeñ artystycznych oraz dziêki wzmo¿onemu ruchowi turystycznemu mog¹ byæ wykorzystywane do odnawiania i ulepszania
zabudowy. Lokalizowanie ró¿norodnych us³ug w parterze, które przenosz¹ ciê¿ar
utrzymania budynku, umo¿liwia obni¿anie czynszu. Dziêki temu mieszkania w pobli¿u centrum staj¹ siê dostêpne dla szerszej grupy u¿ytkowników, np. studentów, co
pozytywnie wp³ywa na zró¿nicowanie wiekowe mieszkañców dzielnicy. Kolejnym
czynnikiem wp³ywaj¹cym na aktywizacjê rejonu jest stworzenie miejsc pracy w pobli¿u rozpatrywanej dzielnicy.
!

Komunikacyjna
Nale¿y zapewniæ dostêp do dzielnicy œrodkami komunikacji miejskiej, a tak¿e rowerem lub pieszo. Natomiast wewn¹trz dzielnicy wskazane jest ograniczenie natê¿enia ruchu samochodowego i wygospodarowanie miejsca na drogi rowerowe oraz
poprzez segregacjê ruchu ko³owego zapewnienie komfortowych stref pieszych. Stosuj¹c parkingi podziemne lub w zabudowie plombowej pozyskane zostaje miejsce na
zieleñ i rekreacjê.
!

Techniczna
Odnawianie zabudowy i infrastruktury powinno siê odbywaæ przy u¿yciu dobrych
jakoœciowo materia³ów oraz zastosowaniu nowoczesnych rozwi¹zañ funkcjonalnych.
Wszystkie te elementy s¹ ze sob¹ œciœle powi¹zane i s¹ nieod³¹cznymi sk³adowymi
procesu rewitalizacji. Ich znaczenie dla jego powodzenia jest ogromne. Istot¹ rewitalizacji œródmiejskiej struktury jest wskazanie wizji rozwoju dzielnicy, która doprowadzi do jej d³ugofalowej aktywizacji. Powinna byæ ona oparta na wytworzeniu
!
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niepowtarzalnego klimatu rozpatrywanego miejsca, np. poprzez dzia³ania na p³aszczyŸnie zwi¹zanej z kreatywnoœci¹ m.in. kultur¹, sztuk¹, rzemios³em. Celem powinno byæ stworzenie kreatywnej dzielnicy, na wzór „kreatywnego miasta”11. Polega
to na odnalezieniu potencja³u i tematu choæby w zasobach historycznych i architektonicznych dzielnicy, zwi¹zanego z ró¿nym zakresem dzia³añ, które skutecznie
zaktywizuj¹ substancjê miejsk¹.

Summary
Activation and revitalization of public spaces and semiprivate
downtown,a s a factor improves the safety and quality
of life residents
The aim of the article is to explain urban revitalization process definition, and to
show various levels of this process. There are presented some examples of conceptual
projects which aim to use the social activation to improve safety and quality of
inhabitants life.
Keywords: revitalization, activation, downtown blocks.
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Formy mebla miejskiego w bezpoœredniej
rewitalizacji przestrzeni publicznej
Meble miejskie mog¹ pe³niæ wa¿n¹ rolê w procesie rewitalizacji przestrzeni miasta, w których niezmiennie wa¿ny jest aspekt spo³eczny i przestrzenny. Elementy
umeblowania stanowi¹ dobro publiczne, czyli s¹ dostêpne i przeznaczone dla
wszystkich1. Zmiana zagospodarowania ukierunkowana na ¿ycie spo³eczne miasta,
modernizacja lub remont danego miejsca s¹ to dzia³ania, które mog¹ wspó³tworzyæ
udan¹ rewitalizacjê. Dzia³ania te najczêœciej obejmuj¹ tak¿e wprowadzenie lub wymianê elementów umeblowania. Tylko wtedy mo¿emy mówiæ o prawid³owo przebiegaj¹cym procesie rewitalizacji, gdy jest on akceptowany przez mieszkañców, gdy s¹
oni w ten proces w³¹czeni, a jego efekty s¹ dedykowane polepszeniu jakoœci ¿ycia ludzi w danym miejscu, dzielnicy b¹dŸ mieœcie2.
Opracowanie ma charakter przegl¹dowy. Jego celem jest pokazanie mo¿liwego
wp³ywu elementów umeblowania na proces rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta.
U¿ytkownicy miejskiej przestrzeni obcuj¹ z niektórymi meblami tak bezpoœrednio, jak z ¿adnymi innymi elementami krajobrazu miasta. Wp³ywaj¹ one na u¿ytkowanie, odczuwanie i postrzeganie miejskiego krajobrazu, stanowi¹ podstawê dla
spo³ecznych i psychicznych zjawisk, które zachodz¹ miêdzy mieszkañcami miasta3.
Obecnoœæ elementów umeblowania jest, w najszerszej skali, inicjowana przez w³adze
miasta4, w nieco wê¿szej przez inne instytucje, takie jak: domy kultury, organizacje
1
Pereira C.V., A possible genesis for urban furniture, [w:] Waterfornts of Art III. Public Art & Urban Design: Interdisciplinary and Social Perspectives, nr 4, s. 128–131, 2003; C. Moughtin, T. Oc, S. Tiesdell: Urban
design ornament and decoration. Architectural Press 1999.
2
Zarówno organizacja Project for Public Spaces jak i amerykañski badacz William Holly White
twierdz¹, i¿ miara sukcesu danej realizacji architektury krajobrazu w przestrzeni publicznej jest liczba odwiedzaj¹cych dane miejsce osób (W.H. Whyte: The social life of small urban spacer, Project for Public Spaces,
New York, USA, 1980). Te wnioski mo¿na te¿ odnieœæ do udanego procesu rewitalizacji przestrzeni publicznej.
3
A. Wallis: Miasto i przestrzeñ. PWN, Warszawa 1977; B. Main, G.G. Hannah: Site Furnishings: A Complete Guide to the Planning, Selection and Use of Landscape Furniture and Amenities. John Wiley & Sons,
Inc.New Jersey, Stany Zjednoczone 2010.
4
A dok³adnie przez w³aœciwe wydzia³y urzêdu maj¹ce moc decyzyjn¹, doradczo-konsultacyjn¹ lub jednostki zarz¹dzaj¹ce zagospodarowaniem przestrzeni miast np. w Warszawie Biuro Sto³ecznego Konserwatora
Zabytków (w przypadku terenów objêtych ochron¹ konserwatorsk¹); Zarz¹d Dróg Miejskich; Zarz¹d Miejskich Inwestycji Drogowych; Zarz¹d Terenów Publicznych; Zarz¹d Praskich Terenów Publicznych; Zarz¹d
Oczyszczania Miasta; Wydzia³ Infrastruktury m.st. Warszawy dla Dzielnic; Wydzia³ Architektury m.st. Warszawy dla Dzielnic; Wydzia³ Ochrony Œrodowiska m.st. Warszawy dla Dzielnic; Zak³ad Gospodarowania
Nieruchomoœciami etc.
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pozarz¹dowe, firmy komercyjne oraz samych mieszkañców. W³adze miasta wprowadzaj¹ stosunkowo jednolite elementy umeblowania w przestrzeni publicznej.
Dzia³aj¹ strukturalnie co wp³ywa na wygl¹d miejskich ulic i placów5, ma wprowadzaæ
porz¹dek wizualny w przestrzeñ publiczn¹. Meble miejskie wprowadzane przez
w³adze miasta to zazwyczaj elementy opracowane dla danego miasta lub wybrane elementy z katalogów ma³ej architektury miejskiej. Pozosta³e jednostki oraz osoby prywatne dzia³aj¹ lokalnie, akcentuj¹c wybrane miejsca, wprowadzaj¹c elementy
symboliczne lub charakterystyczne. Zarówno jeden, jak i drugi sposób dzia³ania
wp³ywa na wygl¹d miasta, na jego funkcjonowanie, charakter przestrzeni oraz jakoœæ
¿ycia mieszkañców.
Elementy umeblowania usytuowane na miejskich placach i ulicach mog¹:
– zachêcaæ ludzi do przebywania w mieœcie (meble wabi¹);
– dawaæ ludziom mo¿liwoœæ integracji (meble integruj¹);
– umo¿liwiaæ identyfikacjê z danymi miejscem (meble identyfikuj¹);
– wprowadzaæ lub podkreœlaæ wartoœci symboliczne (meble wprowadzaj¹ znaczenia);
– uatrakcyjniaæ widok (meble uatrakcyjniaj¹ widok);
– wzbogacaæ i urozmaicaæ funkcjonowanie danego miejsca (meble wzbogacaj¹ funkcjonowanie);
– zapewniaæ komfort przebywania w miejskiej przestrzeni (meble zapewniaj¹ komfort).
Powy¿szy podzia³ odpowiada poszczególnym czêœciom pracy (anonsowanym
œródtytu³ami) prezentuj¹cym dane zagadnienia.

Meble wabi¹
Zdaniem Leona Kriera w projektowaniu przestrzeni miasta nadrzêdn¹ kwesti¹
jest kreowanie miejsc odpowiadaj¹cych pragnieniom i potrzebom ludzi, rozumianych zarówno jako jednostki, jak i wspólnota6. Miejsca o¿ywaj¹, gdy s¹ w nich ludzie.
Meble miejskie mog¹ zachêcaæ do przebywania w przestrzeni publicznej. Obecnoœæ
³awek, miejskich le¿aków, foteli oraz innych siedzisk na ulicach i placach jest jednoznaczne z kreowaniem miejsc spotkañ w mieœcie. £awki i inne siedziska przekazuj¹
komunikat „to miejsce jest dla Ciebie”7. Tak¿e elementy umeblowania, pe³ni¹ce funkcje handlowe lub u¿ytkowe mog¹ byæ pretekstem do wyjœcia na ulicê, w tej grupie
mieszcz¹ siê m.in. kioski, budki telefoniczne, infomaty, biletomaty, automaty,
5

Meble miejskie strukturalizacj¹ krajobraz miasta, gdy¿ czêsto s¹ to elementy powtarzalne, dziêki nim
mo¿emy postrzegaæ miasto jako ca³oœæ (£. Badziak, Wcale nie taka ma³a, [w:] Zieleñ Miejska nr 56, 2011;
W. Wybieralski, Ma³a architektura, meble i detal miejski, zagadnienia komunikacji i identyfikacji wizualnej
jako element krajobrazu kulturowego Warszawy [w:] Rylke J. (red.), Przyroda i miasto, tom V. Wydawnictwo
SGGW, Warszawa 2003; A. Wallis, Miasto i przestrzeñ. PWN, Warszawa 1977). W³aœnie dziêki znacznej
liczebnoœci maj¹ szczególne znaczenie jeœli chodzi o estetykê krajobrazu miasta, czasem mog¹ byæ bardziej
znacz¹ce ni¿ budynki (£. Badziak, Wcale nie taka ma³a [w:] Zieleñ Miejska nr 56, 2011, W. Szolginia, Estetyka miasta. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1981).
6
Krier L., Architektura wspólnoty. Wydawnictwo s³owo/obraz terytoria, Gdañsk 2011.
7
Main B., Hannah G.G., Site Furnishings: A Complete Guide to the Planning, Selection and Use of Landscape Furniture and Amenities. John Wiley & Sons, Inc. New Jersey 2010
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np. mlekomaty (ryc. 1). Do wyjœcia z domu i przebywania w mieœcie zachêcaj¹ tak¿e nietypowe elementy umeblowania, czyli meble charakterystyczne, czêsto realizowane podczas akcji organizowanych przez
fundacje i stowarzyszenia zajmuj¹ce siê
przestrzeni¹ publiczn¹. Dobrym przyk³adem s¹ tu elementy umeblowania powsta³e dziêki fundacji „Bêc Zmiana” – ró¿owe
jelenie, które sta³y na Powiœlu miêdzy
Ryc. 1. Mlekomat stoj¹cy na Ursynowie,
rokiem 2004 a 2007, czy £awka Pêtelka
inicjatywa firmy TOKO, projekt „Szansa dla
(znana tak¿e pod nazw¹ ³aweczka Laury
mleka” zak³ada sprzeda¿ bezpoœredni¹
œwie¿ego mleka ze specjalnych automatów
i Petrarki, b¹dŸ ³awka dla zakochanych)
zlokalizowanych w miejskiej przestrzeni
stoj¹ca, w ró¿nych wcieleniach, w parku
przy Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie. Przy i na tego typu elementach umeblowania chêtnie fotografuj¹ siê zarówno turyœci, jak i mieszkañcy Warszawy. W Warszawie dzia³a tak¿e Fundacja „Na Miejscu”,
która w roku 2012 zrealizowa³a projekt Biblioteka Otwarta. Jego najwa¿niejszym
elementem by³a mobilna pó³ka z ksi¹¿kami, czasopismami i grami, pojawiaj¹ca siê
w ró¿nych miejscach w Warszawie, co mia³o zachêciæ mieszkañców miasta do wyjœcia
z domu i dobrej wspólnej zabawy. Podobne dzia³ania podejmuje tak¿e Stowarzyszenia Na Rzecz Poprawy Œrodowiska Mieszkalnego „Odblokuj”8.
Meble mog¹ zachêcaæ ludzi do przebywania w przestrzeni publicznej, po¿¹dane
jest tak¿e, aby sposób meblowania miejskich ulic i placów umo¿liwia³ im interakcjê.

Meble integruj¹
Meble miejskie, dziêki pe³nionym funkcjom, mog¹ byæ podstaw¹ do powstawania
ró¿norodnych interakcji spo³ecznych, spoiwem umo¿liwiaj¹cym spotkanie, pretekstem do wymiany myœli9. Proces miêdzyludzkiej integracji obejmuje zarówno przypadkowe spotkanie i zdawkow¹ wymianê uprzejmoœci przy biletomacie, jak i burzliw¹
dyskusjê przy kontrowersyjnym plakacie na s³upie og³oszeniowym. Integracji sprzyja
8

Mobilne Mega Donice powsta³e podczas projektu „¯ó³ta Linia”, cyklu interwencji przestrzennych,
proj. Magdalena Wrzesieñ, Aleksandra Wiktorko „to próba znalezienia metody na realizacjê tymczasowej,
wielowariantowej aran¿acji przestrzeni publicznej. Forma i optymalna wielkoœæ donicy pozwalaj¹ na ró¿ne
warianty aran¿acji, od zestawienia drobnych roœlin po mo¿liwoœæ wiêkszych nasadzeñ (…) MMD wykorzystywaæ mo¿na do przekszta³ceñ przestrzeni publicznych zarówno stricte miejskich, silnie zurbanizowanych,
jak równie¿ tych zdegradowanych, nieu¿ytkowanych. (…) Koncepcja MMD jest bliska idei tzw. pocket
– parks, czyli niewielkich – „kieszonkowych” ogólnodostêpnych terenów zieleni, realizowanych na pustych,
niezagospodarowanych dzia³kach. Formu³a pocket – park pozwala na stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej bez koniecznoœci przeprowadzenia skomplikowanej procedury przekszta³ceñ w skali urbanistycznej
(http://www.odblokuj.org/zl/, paŸdziernik 2013 r.).
9
„Przedmiot mo¿e stanowiæ t³o relacji, ale ich nie buduje jako takich, jest raczej pretekstem, t³em, czymœ,
co je u³atwia, co im sprzyja, co je przyspiesza lub spowalnia…” (M. Rosiñska: Przemyœleæ u¿ycie. Projektanci,
przedmioty, ¿ycie spo³eczne. Seria: Design. Wydawca Fundacja Nowej Kultury Bêc Zmiana, 2011, s. 111).
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konkretne lokalizowanie mebli miejskich. Tymi zagadnieniami zajmowa³ siê m.in.
antropolog kultury Edward Hall, analizuj¹c jak dane usytuowanie ³awek wp³ywa na
mo¿liwoœæ interakcji miêdzy obcymi ludŸmi. Ustawienie ich naprzeciwko siebie nie
sprzyja integracji siedz¹cym na nich osobom, gdy¿ bardziej prowokuje do konfrontacji ni¿ do przyjacielskiej wymiany zdañ. Usytuowanie ³awek ty³em do siebie tak¿e nie
jest korzystne, gdy¿ trudno rozmawiaæ nie widz¹c siê. Ustawienie ³awek prostopadle
(lub pod k¹tem) jest najlepsze, przy takim ustawieniu ludzie najczêœciej zaczynaj¹
rozmawiaæ10. Proksemika, któr¹ zajmowa³ siê Edward Hall dotyczy odleg³oœci pomiêdzy poszczególnymi osobami, które wp³ywaj¹ na potencjalne relacje. Nawi¹zaniu
kontaktu z nieznajom¹ osob¹ w miejskiej przestrzeni sprzyja dystans zwany spo³ecznym, wynosz¹cy 120–360 cm. Jest to dystans zwi¹zany z kontaktem oficjalnym, w tej
odleg³oœci mo¿na swobodnie rozmawiaæ, bez ³atwej mo¿liwoœci dotyku. W tej odleg³oœci ludzie czuj¹ siê komfortowo w sytuacjach oficjalnych. Usytuowanie ³awek
naprzeciwko siebie zniechêca do kontaktu, gdy¿ przy zachowaniu odpowiednich odleg³oœci umo¿liwiaj¹cych swobodê korzystania z ³awek, dystans miêdzy nimi jest zbyt
du¿y, s³yszalnoœæ niezbyt dobra, a to nie sprzyja nawi¹zywaniu relacji. Siedzenie obok
siebie na tej samej ³awce dwóch nieznaj¹cych siê osób to z kolei z³amanie bezpiecznego dystansu, które powoduje uczucie dyskomfortu, co tak¿e nie wp³ywa nawi¹zywaniu relacji. Dystans ten (nazwany dystansem osobistym) sprzyja za to rozmowie
dwóch zaprzyjaŸnionych osób, które usiad³y na jednej ³awce11. Przewrotn¹ grê z proksemik¹ prowadzi ³awka reklamuj¹ca Radio Zet, która tego lata pojawi³a siê w ró¿nych
miejscach w Polsce.
Podobnymi zagadnieniami zajmowa³ siê urodzony w Kanadzie psychiatra Humphrey Osmond, który wyró¿ni³ dwa typy organizacji przestrzeni wp³ywaj¹ce na miêdzyludzkie interakcje. Przestrzeñ „dospo³eczn¹”, która ³¹czy ludzi, zachêca do rozmowy, jest organizowana na planie okrêgu, spirali, przenikaj¹cych siê linii.
Sytuowanie elementów umeblowania zgodne z za³o¿eniami przestrzeni „dospo³ecznej” to aran¿owanie miejsc, w których ludzie s¹ zwróceni ku sobie. Przestrzeñ „odspo³eczn¹”, która separuje ludzi, t³umi chêæ komunikacji, jest organizowana na
planie siatki kwadratów. Sytuowanie elementów umeblowania zgodne z za³o¿eniami
przestrzeni „odspo³ecznej” to aran¿owanie miejsc, w których ludzie s¹ od siebie odizolowani, siedz¹ sami lub plecami do siebie12.

Meble identyfikuj¹
Poczucie identyfikacji cz³owieka z dan¹ przestrzeni¹ mo¿e byæ jednym ze sk³adowych stanowi¹cych o to¿samoœci jednostki. Wszystkie otaczaj¹ce nas przedmioty
(wiêc tak¿e element umeblowania miejskiego) oraz sposób ich u¿ywania pe³ni¹ w na10
Rumiñska A., £awka od-spo³eczna (https://sites.google.com/site/emsasobotka/przestrzen-publiczna/
lawkaod-spoleczna – dostêp 7.01.2013), 2012 za E.T. Hall, Ukryty wymiar. Wydawnictwo Muza, Warszawa 1997.
11
Main B., Hannah G.G., Site Furnishings: A Complete Guide to the Planning, Selection and Use of Landscape Furniture and Amenities. John Wiley & Sons, Inc. New Jersey 2010.
12
Main B., Hannah G.G., Site Furnishings: A Complete Guide to the Planning, Selection and Use of Landscape Furniture and Amenities. John Wiley & Sons, Inc. New Jersey 2010.
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szym ¿yciu funkcjê strukturalizuj¹c¹ codziennoœæ13. Elementy umeblowania pomagaj¹ budowaæ poczucie identyfikacji z danym miejscem lub miastem, pozwalaj¹
„oswoiæ” przestrzeñ14. Wynikiem tego jest podzia³ miejsc na takie, z którymi siê identyfikujemy (s¹ „nasze”), takie, których nie lubimy oraz ca³¹ resztê. Miernikiem identyfikacji mo¿e byæ to, i¿ osoba opuszczaj¹ca dane miejsce dok³adnie je definiuje,
okreœlaj¹c czy jest w TYM w³aœnie miejscu czy POZA tym miejscem15. Sama skala
mebli miejskich, ich ludzki wymiar, bezpoœrednie obcowanie i czêsto u¿ytkowy
charakter poszczególnych elementów sprzyja poczuciu identyfikacji.
Przyk³adem identyfikacji z elementem umeblowania jest sytuacja, która mia³a
miejsce w 2008 roku, gdy Zarz¹d Terenów Publicznych w porozumieniu ze sto³ecznym konserwatorem zabytków chcia³ przenieœæ zabytkowy s³up og³oszeniowy z placu
Unii Lubelskiej w okolice hotelu Bristol. Oprócz varsavianistów gwa³townie zaprotestowali okoliczni mieszkañcy. S³up do dziœ dnia stoi na placu Unii Lubelskiej. Wa¿n¹
kwesti¹, tak¿e dotycz¹c¹ identyfikacji, jest ogólna identyfikacja zwi¹zana z w³asn¹ lokalizacj¹ czyli orientacj¹ w miejskiej przestrzeni. W tym przypadku pomocne mog¹
byæ wszelkie elementy pe³ni¹ce rolê informacyjn¹, np. Miejski System Informacji
(czym taki system jest czytelniejszy tym lepiej), w Polsce szczególnie wyró¿nia siê
SIM w Warszawie, Gdañsku oraz Opocznie16. Pomocne mog¹ byæ tak¿e wszelkie elementy umeblowania wyró¿niaj¹ce siê kolorem, kszta³tem, skal¹, gdy¿ stanowi¹ wtedy
charakterystyczne obiekty w krajobrazie
miasta 17. Dziê ki zmys³om, modyfiko wanym przez czynniki osobowoœciowe,
kulturowe, spo³eczne i ekonomiczne, powstaje zapis pamiêciowy obrazu miasta,
elementów specyficznych i charakterystycznych dla danej przestrzeni. Dobrym
przyk³adem jest realizacja wykonana
przez uczestników zajêæ w Domu Kultury
„Doro¿karnia”. Du¿a czerwona ³awka
ustawiona niedaleko œcie¿ki rowerowej Ryc. 2. Wielka czerwona ³awka stoj¹ca przy
ko³o Trasy Siekierkowskiej, jest punktem Trasie Siekierkowskiej w Warszawie, wykonana
przez m³odzie¿ uczestnicz¹c¹ w zajêciach
charakterystycznym, u³atwiaj¹cym orienw Domu Kultury „Doro¿karnia”.
tacjê w terenie oraz nadaj¹cym charakter !ród³o: opracowanie w³asne.
tej przestrzeni (ryc. 2).
13
Rosiñska M., Przemyœleæ u¿ycie. Projektanci, przedmioty, ¿ycie spo³eczne. Seria: Design. Wydawca
Fundacja Nowej Kultury Bêc Zmiana, 2011; J. Gyurkovich: Znaczenie form charakterystycznych dla kszta³towania i percepcji przestrzeni. Wybrane zagadnienia w architekturze i urbanistyce. Monografia. Politechnika
Krakowska, Kraków 1995.
14
Wallis A., Miasto i przestrzeñ. PWN, Warszawa 1977.
15
Cullen G., Obraz miasta. Oœrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2011.
16
Konkurs na najlepszy SIM rozstrzygniêty, [w:] Biblioteka wizerunku miasta czêœæ 2. Miejska Informacja. Wydawca AMS SA, 2006, s. 113–130.
17
Cullen G., Obraz miasta. Oœrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin, 2011; K. Wejchert, Elementy
kompozycji urbanistycznej. Wydawnictwo Arkady (reprint), Warszawa 1984.
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Zarówno zabytkowy s³up, jak i wielka ³awka stoj¹ca przy Trasie Siekierkowskiej
stanowi¹ tak¿e odwo³anie do wartoœci przejawiaj¹cych siê w przestrzeni miasta. Z tym
zagadnieniem jest zwi¹zany nastêpny punkt dotycz¹cy wprowadzania lub podkreœlania znaczeñ.

Meble wprowadzaj¹ lub podkreœlaj¹ znaczenia
Mieszkañcy miasta zapisuj¹ swoj¹ historiê w „materialnych
artefaktach miasta”18.
W psychologii architektury to¿samoœæ
miejsca okreœla siê
jako „œwiadom¹ lub
nieœwiadom¹ g³êbok¹ zale¿noœæ miêdzy
elementami, istniej¹c¹ pomimo zewnêRyc. 3. £awka w Juracie, napis na tabliczce umieszczonej na oparciu
trznego braku podo³awki g³osi: „£aweczka szczêœliwego dzieciñstwa, ofiarowana
bieñstwa”19. W szerwspó³czesnym dzieciom przez pokolenie „dawnych dzieci Juraty”
szym ujêciu to po³¹wraz z ¿yczeniami: radoœci w konarach Wierzby – Opiekunki.
czenie tradycji, wspó³Jurata 15-08-2009”
czesnoœci oraz poten!ród³o: opracowanie w³asne.
cja³u danego miejsca,
przejawiaj¹ce siê w formach i znaczeniach. Elementy umeblowania umo¿liwiaj¹ odwo³anie do to¿samoœci miejsca, pokazanie jego genius loci. Mebel miejski nawi¹zuj¹cy
do to¿samoœci miejsca to taki, który nawi¹zuje do istotnych wartoœci zwi¹zanych z danym miejscem20. Ten zwi¹zek mo¿e przejawiaæ siê w formie (kszta³cie, skali, tworzywie, kolorze, detalu) lub funkcji mebla. Przyk³adem mebla nawi¹zuj¹cego do
to¿samoœci miejsca jest Miro³awka poœwiêcona Mironowi Bia³oszewskiemu. Zosta³a
ona wykonana z topoli, na któr¹ z okien swojego mieszkania przy pl. D¹browskiego
w Warszawie patrzy³ pisarz, ustawiono j¹ niedaleko miejsca gdzie mieszka³. Kolejnym
przyk³adem odwo³ania do wartoœci miejsca s¹ totemy informacyjne zlokalizowane na
warszawskich Siekierkach. Na poszczególnych elementach pokazane s¹ archiwalne
zdjêcia danego miejsca oraz opisana jest jego historia lub zwi¹zana z danym miejscem
legenda. Nastêpny przyk³ad to krzes³a-pomniki stoj¹ce na placu Bohaterów Getta
w Krakowie. Upamiêtniaj¹ one tragiczne dzieje ¯ydów gromadzonych na tym placu
18
£apiñski J.L., Cz³owiek a przestrzeñ spo³eczna – przyk³adowe kierunki transformacji, [w:] Krajobraz
kulturowy. Aspekty teoretyczne i metodologiczne (red. Myga-Pi¹tek U.) Komisja Krajobrazu Kulturowego
Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 2005, s. 72).
19
Królikowski J.T., Interpretacje krajobrazów. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006.
20
Stefanowski M., To¿samoœæ miejsca, [w:] GoŸliñska K. (red.), Biblioteka wizerunku miasta czêœæ 3.
Meble miejskie, 2007.
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podczas likwidacji krakowskiego getta. Ostatni przywo³any przyk³ad to ³awka pod
wierzb¹ w Juracie (ryc. 3). Stanowi ona odwo³anie do wspomnieñ z dzieciñstwa osób,
które przed laty bawi³y siê w konarach i pod konarami dorodnego drzewa.
Powy¿sze realizacje prócz wprowadzenia treœci symbolicznej w krajobraz miasta
przyczyniaj¹ siê tak¿e do wzbogacenia i uatrakcyjnienia widoku.

Meble uatrakcyjniaj¹ widok
Wa¿ny jest kolor, kszta³t, tworzywo, faktura, skala mebli miejskich. Ich dopasowanie do ca³ego uk³adu kompozycyjnego, budynków oraz do siebie nawzajem. Meble
miejskie mog¹ wpisywaæ siê w charakter miejsca, nawi¹zywaæ do lokalnej specyfiki,
tradycji miejsca lub wyró¿niaæ siê z otoczenia na zasadzie kontrastu, stanowi¹c odrêbne dzie³o formalne, niezwi¹zane z pozosta³ymi elementami buduj¹cymi dan¹ przestrzeñ. Witold Szolginia porównuje te elementy wyposa¿enia do architektury,
poniewa¿ tak samo jak architektura kszta³tuj¹ one oblicze krajobrazu miasta21. Meble
miejskie s¹ przejawem wspó³czesnoœci w krajobrazie miasta na skutek swojej krótkiej
¿ywotnoœci22. Dziêki stosunkowo ma³ej trwa³oœci oraz stosunkowo niskim kosztom
meble miejskie mog¹ byæ wdziêcznym elementem, dziêki któremu modyfikuje siê
lub uatrakcyjnia wygl¹d danego miejsca.
Oprócz wp³ywu na estetykê krajobrazu, meble wspó³determinuj¹ sposób funkcjonowania poszczególnych miejsc.

Meble wzbogacaj¹ funkcjonowanie
Organizacja PPS dowodzi: „dzia³ania s¹ podstawowym budulcem miejsca”23. Bogaty asortyment mebli miejskich mo¿e tutaj bardzo pomóc. Meble miejskie s¹ to elementy bezpoœrednio zwi¹zane z dzia³aniem: siedzeniem, patrzeniem, czytaniem,
przemieszczaniem siê, etc. Punktami, w których mo¿e koncentrowaæ siê zainteresowanie u¿ytkowników s¹ np. wiaty przystankowe, stoliki do gier, ³awki, le¿aki, inne
siedziska, s³upy og³oszeniowe, infomaty, automaty. Christopher Alexander zaleca takie kszta³towanie otoczenia wiat przystankowych, aby stanowi³y mini centrum miejskiego ¿ycia24. Te wytyczne warto odnieœæ tak¿e do innych elementów umeblowania,
pamiêtaj¹c o wzajemnym uzupe³nianiu siê funkcji poszczególnych grup elementów
21

Szolginia W., Estetyka miasta. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1981.
Jest to „krótki czas ¿ycia produktu”, o którym pisze Wojciech Wybieralski (W. Wybieralski, Ma³a architektura, meble i detal miejski, zagadnienia komunikacji i identyfikacji wizualnej jako element krajobrazu
kulturowego Warszawy, [w:] Rylke J. (red.), Przyroda i miasto, tom V, Wydawnictwo SGGW, Warszawa,
2003). Witold Szolginia opisuje je jako „konkretny przejaw wspó³czesnoœci w mieœcie (…) pomagaj¹cy w powi¹zaniu pomników przesz³oœci ze wspó³czesnoœci¹” (W. Szolginia, Estetyka miasta. Wydawnictwo Arkady,
Warszawa 1981, s. 107).
23
Jeleñski T., Kosiñski W. (praca zbiorowa), Jak przetworzyæ miejsce. Podrêcznik kreowania udanych
przestrzeni publicznych. Wyd. Fundacja Partnerstwo dla Œrodowiska, Kraków 2009, s. 27.
24
Christopher Alexander zaleca takie lokalizowanie przystanków autobusowych aby tworzy³y „miniaturowe centrum ¿ycia publicznego”. Korzystne jest aran¿owanie przystanków wielofunkcyjnych, oprócz funkcji czysto utylitarnej (czyli siedzisk, dodatkowo innych elementów np. stojaków rowerowych, koszy na œmieci) do³¹czenie dekoracyjnej (np. pojemniki na roœliny) handlowej (np. kiosk z gazetami), czy te¿ informa22
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umeblowania25. Meble miejskie umo¿liwiaj¹ zmiennoœæ aran¿acji i np. uzupe³nienie,
dope³nienie lub wzbogacenie programu. W to zagadnienie doskonale wpisuj¹ siê mobilne meble miejskie, umo¿liwiaj¹ce przeprowadzanie modyfikacji w uk³adzie przestrzennym, np. uwolnienie przestrzeni na potrzeby jakiejœ imprezy kulturalnej.
Korzystna mo¿e byæ zmiana aran¿acji zale¿na od pory roku, nadchodz¹cych œwi¹t lub
zale¿nie od aktualnych potrzeb u¿ytkownika lub jego fantazji26. Warto pamiêtaæ, i¿
z przestrzeni publicznej korzystaj¹ ró¿ne grupy spo³eczne27, funkcje pe³nione przez
elementy mebluj¹ce dan¹ przestrzeñ powinien byæ odpowiedzi¹ na ich potrzeby
i oczekiwania28.

Meble zapewniaj¹ komfort
Jan Gehl proponuje – jeœli chcesz w prosty sposób poprawiæ jakoœæ danej przestrzeni – zaaran¿uj wiêcej miejsc do siedzenia29. Mo¿liwoœæ siedzenia umo¿liwia dowoln¹
d³ugoœæ przebywania w danym miejscu oraz daje mo¿liwoœæ podejmowania ró¿norodnych aktywnoœci w przestrzeni publicznej30. Dlatego dla u¿ytkowników bardzo
wa¿na jest swoboda dotycz¹ca wyboru miejsc do siedzenia31, zarówno jeœli chodzi
o rodzaj siedziska, jak i jego lokalizacjê. Cechy optymalnych miejsc do lokalizacji siedzisk opisuje Christopher Alexander w ksi¹¿ce „Jêzyk wzorców”. £awki powinny byæ
zwrócone w stronê przechodniów. W ch³odniejszym klimacie warto pamiêtaæ
o os³oniêciu od strony, z której czêsto wiej¹ zimne wiatry oraz o zorientowaniu ³awki
„twarz¹” na po³udnie, gdy¿ dziêki temu bêdzie lepiej nas³oneczniona. W ciep³ym
klimacie nale¿y zapewniæ os³onê przed s³oñcem oraz zwróciæ ³awkê w stronê letniej
bryzy32. Warto braæ tak¿e pod uwagê widoki, zapachy i dŸwiêki, które mog³yby stanowiæ dyskomfort dla u¿ytkownika33. Teoria Appletona „widok-schron” (prospect–refuge
theory) jest istotna przy wyborze lokalizacji dla ³awek i innych siedzisk. Jay Appleton
cyjnej (np. tablica og³oszeniowa). W³aœciwym krokiem jest sytuowanie przystanków w s¹siedztwie obiektów
skupiaj¹cych przechodniów np. place, skwery, sklepy, budynki u¿ytecznoœci publicznej, miejskie toalety etc.
(Ch. Alexander, Jêzyk wzorców. Miasta, budynki, konstrukcja. Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdañsk 2008).
25
Wallis A., Socjologia i kszta³towanie przestrzeni. PIW, Warszawa 1971.
26
Wallis A., Socjologia przestrzeni. Niezale¿na Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1990.
27
Czego innego od przestrzeni publicznej oczekuj¹ rodzice z dzieæmi, nastolatki, osoby starsze, czy pracownicy pobliskiego biura. Mniej istotne w Polsce bêd¹ kwestie kulturowe zwi¹zane z narodowoœci¹ b¹dŸ
grup¹ etniczn¹, do której nale¿¹ u¿ytkownicy przestrzeni publicznej.
28
Main B., Hannah G.G., Site Furnishings: A Complete Guide to the Planning, Selection and Use of Landscape Furniture and Amenities. John Wiley & Sons, Inc. New Jersey 2010.
29
Gehl J., ¯ycie miêdzy budynkami. Wydawnictwo RAM, Warszawa 2010.
30
„Istnienie dobrych mo¿liwoœci siedzenia toruje drogê licznym rodzajom aktywnoœci, które s¹ pierwszorzêdnymi atrakcjami w przestrzeniach publicznych: jedzenia, czytania, spania, robótek rêcznych, gry
w szachy, opalania siê, ogl¹dania innych ludzi, rozmawiania i tak dalej.” (J. Gehl, ¯ycie miêdzy budynkami.
Wydawnictwo RAM, Warszawa 2010, s. 155).
31
Jeleñski T., Kosiñski W. (praca zbiorowa), Jak przetworzyæ miejsce. Podrêcznik kreowania udanych
przestrzeni publicznych. Wyd. Fundacja Partnerstwo dla Œrodowiska, Kraków 2009.
32
Alexander Ch., Jêzyk wzorców. Miasta, budynki, konstrukcja. Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdañsk, 2008.
33
Main B., Hannah G.G., Site Furnishings: A Complete Guide to the Planning, Selection and Use of Landscape Furniture and Amenities. John Wiley & Sons, Inc.New Jersey, 2010.
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opieraj¹c siê na badaniach psychologii ewolucyjnej doszed³ do wniosku, ¿e cz³owiek
czuje siê komfortowo w miejscach zlokalizowanych na obrze¿ach danej przestrzeni,
z których ma dobry widok na okolicê (preferowany jest widok szerszy ni¿ g³êbszy),
a za plecami ma os³onê czyli jakiœ wy¿szy obiekt, np. drzewo, grupê krzewów, mur.
Cz³owiek woli mieæ coœ nad g³ow¹, gdy¿ taka lokalizacja przywodzi na myœl bezpieczn¹ pieczarê, czyli bêdzie preferowa³ takie miejsce, w którym ma nad sob¹ daszek
lub koronê drzewa, ni¿ takie w którym nad nim jest tylko niebo34. Derk de Jonge opisuje podobne zjawisko, które nazywa „efektem krawêdzi”. Ludzie w pierwszej kolejnoœci zajmuj¹ obrze¿a, skraje danego miejsca. W mieœcie bêd¹ to obrze¿a placu czy
ulicy, wszelkie miejsca znajduj¹ce siê blisko granic danego miejsca35. Taka lokalizacja
daje najlepsze warunki do obserwacji i bezpiecznego funkcjonowania w danej przestrzeni36. Edward T. Hall dodatkowo t³umaczy taki wybór, usytuowanie na obrze¿ach
danej przestrzeni, mo¿liwoœci¹ utrzymania komfortowego dystansu wzglêdem innych osób37.

Podsumowanie
Warto doceniæ meble miejskie jako elementy, która chocia¿ ma³e, mog¹ w istotny
sposób wp³ywaæ na przejawy ¿ycia w mieœcie. Mog¹ one przyci¹gaæ ludzi, u³atwiaæ integracjê z innymi u¿ytkownikami przestrzeni miasta. Mog¹ budowaæ ich poczucie
identyfikacji z danym miejscem, czyniæ przestrzeñ bardziej estetyczn¹, funkcjonaln¹,
komfortow¹. Mog¹ budowaæ warstwê znaczeniow¹ poprzez nawi¹zania do istotnych
wartoœci przejawiaj¹cych siê w danym miejscu. Bill Main i Gail Greet Hannah
w ksi¹¿ce „Site Furnishings: A Complete Guide to the Planning, Selection and Use of Landscape Furniture and Amenities” podkreœlaj¹ znaczenie wytycznych w procesie wyboru
elementów umeblowania i ich lokalizacji w projektowanej przestrzeni. Zalecaj¹
odpowiedzieæ na nastêpuj¹ce pytania:
– kto bêdzie korzysta³ z danej przestrzeni?
– co te osoby bêd¹ chcia³y robiæ w tym miejscu?
– kiedy bêd¹ korzystaæ, czy sposób korzystania zmieni siê zale¿nie od pory roku
i dnia tygodnia?
– gdzie bêd¹ chcieli przebywaæ, czy w danym miejscu jest coœ co szczególnie przyci¹ga, np. atrakcyjny widok, ciekawa funkcja lub coœ co zniechêca – silny zimny
wiatr, nieprzyjemny zapach?38
34

Appleton J., The experience of landscape. John Wiley and Sons, London, 1975.
Gehl J., ¯ycie miêdzy budynkami. Wydawnictwo RAM, Warszawa, 2010.
36
Ludzie lubi¹ obserwowaæ samemu nie bêd¹c widzianymi st¹d popularnoœæ kawiarnianych ogródków,
³awek pod drzewami, podcieni w krajobrazie miasta Jan Ghel przed usytuowaniem siedzisk zaleca wykonanie
analizy przestrzennej i funkcjonalnej. Najkorzystniejsze s¹ takie lokalizacje, które zapewniaj¹ intymnoœæ
i bezpieczeñstwo oraz dobry mikroklimat czyli wszelki nisze, naro¿niki, przestrzenie wydzielone z wiêkszej
ca³oœci np. murkami, roœlinnoœci¹ (Gehl 2009).
37
Hall E.T., Ukryty wymiar. Wydawnictwo Muza, Warszawa, 1997.
38
Main B., Hannah G.G., Site Furnishings: A Complete Guide to the Planning, Selection and Use of Landscape Furniture and Amenities. John Wiley & Sons, Inc.New Jersey, 2010.
35
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Warto pomyœleæ tak¿e o wartoœciach pozamaterialnych, kwestii identyfikacji oraz
integracji u¿ytkowników. Odpowiedzi na powy¿sze pytania pozwoli dopasowaæ umeblowanie do potrzeb i oczekiwañ u¿ytkowników oraz potenc
ja³u miejsca. Dziêki temu meble miejskie mog¹ wp³ywaæ na o¿ywienie przestrzeni
miasta, wspó³tworzyæ udany proces rewitalizacji. Tak, aby trawestuj¹c s³owa Loisa
Kahna, ma³y ch³opiec i ma³a dziewczynka mogli zobaczyæ w mieœcie coœ, co podpowie im, co chcieliby robiæ przez ca³e ¿ycie”39.

Summary
Forms of urban furniture in the immediate revitalization
of public space
This is the review article. It presents the possible impact of street furnishing on
public space revitalization process. Urban furniture located on the city’s streets and
squares can: encourage people to do time in the public space, enable them to integrate
with other, identify them with the place, introduce or accentuate the symbolic value
of the space, improve the view, diversify the function of the place, provide the comfort
of being in urban space.
Keywords: urban furniture, public space, landscape architecture, city landscape,
revitalization.
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Rewitalizacja osadnictwa w procesie rozwoju
miasta
Proces miastotwórczy we wspó³czesnej Europie jest przede wszystkim rewitalizacj¹ osadnictwa. W wieloœci form sposobów zamieszkiwania wystêpuj¹cych na przestrzeni wieków mo¿emy zaobserwowaæ continuum rozwoju osadnictwa. Tê ci¹g³oœæ
tworzy ¿ycie, przekazywanie wiedzy i doœwiadczeñ zwi¹zanych z rozwojem cywilizacji. W wieku XXI zmienna demografia i rozwój cywilizacyjny wyznaczy³y nowe cele
dla mieszkañców globu. Wprowadzana zasada zrównowa¿onego rozwoju odnosi siê zarówno do kreowania przestrzeni wokó³ nas jak i sposobu jej wykorzystywania i u¿ytkowania. Rewitalizacjê mo¿na uj¹æ jako d¹¿enie do zrównowa¿onego rozwoju uwzglêdniaj¹cego wielop³aszczyznowoœæ naszego ¿ycia. Dlatego metody stosowane
w procesie rewitalizacji ma³ych przestrzeni zurbanizowanych mo¿na u¿ywaæ w skali
osady i miasta, aby rozwi¹zywaæ problemy i trudnoœci rozwojowe tych¿e jednostek.
W przypadku rewitalizacji w mikroskali mo¿emy wyró¿niæ trzy g³ówne struktury
i pola dzia³ania. Zaczynaj¹c od miejsca czyli struktury przestrzennej, w której wytwarzaj¹ siê struktury spo³eczne, tworzone przez mieszkañców, którzy z kolei generuj¹
i buduj¹ strukturê gospodarcz¹. Takim zespo³em po³¹czonych struktur i pól jest miasto wraz z jego mieszkañcami. Musi ono dostosowywaæ siê do aktualnych potrzeb,
oczekiwañ i ewoluowaæ, jak równie¿ wykorzystywaæ potencja³ miejsca i ludzkie umiejêtnoœci. W trakcie funkcjonowania i rozwoju miast, wprowadzaj¹c cykliczne procesy
rewitalizacyjne, mo¿na zredukowaæ negatywne trendy demograficzne, urbanistyczne
i spo³eczne, co z pewnoœci¹ wp³ynie bezpoœrednio na jakoœæ ¿ycia.

Dziejowe doœwiadczenia
Na terenach Europy, gdzie osadnictwo ma swoj¹ wielowiekow¹ ci¹g³oœæ historyczn¹, do czasu rewolucji przemys³owej miasta cechowa³ wzglêdnie zrównowa¿ony
rozwój. Polega³ on na racjonalnym sposobie myœlenia w wyborze miejsca pod osadnictwo i jego zagospodarowanie. Najwa¿niejszym czynnikiem by³o po³o¿enie osady,
jego dostêpnoœæ do wody, komunikacji z innymi osadami, szybkiej komunikacji
wewn¹trz oraz mo¿liwoœci obronnej miasta1. Dostêp do wody mia³ znaczenie jako
Ÿród³o po¿ywienia, stwarza³ mo¿liwoœci komunikacyjne oraz transportu materia³ów,
by³ barier¹ dla najeŸdŸców, a w przypadku wód œródl¹dowych Ÿród³em do nawadnia1

Krier L., Architecture of community. Iland Press, Washington 2009.
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nia upraw i u¿yŸniania gleb2. W XIX wieku w rozwoju miast zacz¹³ dominowaæ
aspekt koniunkturalny, kiedy to dynamiczny rozwój technologiczny i przemys³owy
wymaga³ migracji du¿ej liczby mieszkañców do fabryk, gdzie rozwija³o siê dynamicznie osadnictwo. Jak wskazuje doœwiadczenie nastêpnego stulecia szybki wzrost demograficzny, zmienne trendy gospodarcze i polityczne zaburzy³y zrównowa¿ony rozwój
miast. Miêdzy innymi nastêpowa³o przeludnianie siê miast oferuj¹cych nowe mo¿liwoœci i wyludnianie siê tych, gdzie gospodarka opiera³a siê na w¹skiej, upadaj¹cej
specjalizacji.
Obecnie mo¿na zaobserwowaæ ignorowanie pierwotnych wartoœci, którymi kierowali siê pierwsi osadnicy, gdy¿ technologia pozwala na realizacjê najodwa¿niejszych
projektów w skrajnie trudnych warunkach. W Holandii osusza siê morze wydzieraj¹c
mu nowe tereny inwestycyjne, w Alpach buduje siê autostrady przechodz¹ce przez
góry, w Emiratach Arabskich buduje siê miasta na pustyni, a projekty p³ywaj¹cych
miast nie s¹ ju¿ tak abstrakcyjne. Badania kosmiczne wskazuj¹, i¿ jest wiele planet
maj¹cych warunki zbli¿one do Ziemi na tyle by planowaæ tam osadnictwo.

Zamieszkiwanie dzisiaj
Nowe technologie usprawniaj¹ ¿ycie w miastach. Jednak bez zaspokojenia podstawowych potrzeb miejsca do ¿ycia, w którym bêdziemy siê czuæ dobrze, mo¿na zapomnieæ o kosmicznych eksperymentach.
St¹d powrót do idei zrównowa¿onego rozwoju miast, który w dzisiejszym ujêciu
jest w³aœciwym gospodarowaniem dostêpnymi zasobami aby zachowaæ odpowiednie
relacje pomiêdzy œrodowiskiem i gospodark¹ cz³owieka oraz aby uzyskaæ optymaln¹
jakoœæ ¿ycia.
W Europie korzystamy z bogatego dziedzictwa kulturowego. To dziedzictwo stanowi¹ równie¿ wsie i miasta maj¹ce swoj¹ historiê, tradycjê i ci¹g³oœæ rozwojow¹, od
której nie mo¿emy siê odcinaæ, gdy¿ jest ona czêœci¹ naszego ¿ycia3. Wspó³czesny rozwój osadnictwa jest niczym innym jak rewitalizacj¹. S¹ to takie przekszta³cenia wprowadzane w strukturze osadniczej, które pe³niej zaspokoj¹ wspó³czesne potrzeby
gospodarcze i spo³eczne. Takie przekszta³cenia zachodz¹ samoistnie w miastach czêsto na zasadach nauki, czêœciej na próbach i b³êdach. Nasze wspó³czesne doœwiadczenia i badania naukowe pozwalaj¹ zaprogramowaæ takie przekszta³cenia miast, aby
korzystaæ z obecnie funkcjonuj¹cych, najlepszych wzorców miast opartych na dziedzictwie kulturowym – retropolis, tradycyjnych miast kultury europejskiej – europolis, nowoczesnych rozwi¹zañ opartych na zdobyczach nauki i techniki – neopolis oraz

2

Labuda G., Rzeki w dziejach narodów, [w:] Rzeki – kultura-cywilizacja-historia, Tom 1, „Œl¹sk” Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2002.
3
Nowa Karta Ateñska – W 1985 r. Europejska Rada Urbanistów przyjê³a tzw. Now¹ Kartê Ateñsk¹.
Mia³ to byæ nowy program rozwoju miast, odchodz¹cy od doktryny modernistycznej wyra¿onej w Karcie
Ateñskiej z 1933 r. Ten nowy dokument z za³o¿enia mia³ podlegaæ okresowym recenzjom. Ostatnia zosta³a
dokonana w 2003 r. i jest prób¹ zdefiniowania wizji miasta XXI wieku. www.naszaprzestrzeñ.pl.
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globalnych w swoim charakterze miast – metropolis4. Rewitalizuj¹c miasta nale¿y
mieæ œwiadomoœæ, i¿ zmiany zachodz¹ w nich bardzo szybko i nale¿y uczyæ siê i szybko reagowaæ w trakcie procesu rozwojowego.

Identyfikacja wartoœci w przestrzeni
Zaczynaj¹c programowanie procesów rewitalizacji nale¿y zacz¹æ od miejsca i identyfikacji wartoœci krajobrazu danej jednostki osadniczej i terenów okalaj¹cych.
W rozpoznaniu wartoœci bardzo pomocna mo¿e byæ metoda fenomenologii5 Christiana Norberga-Schulza polegaj¹ca na opisaniu sprzê¿onych ze sob¹ kategorii. Pierwsza
kategoria opisuj¹ca „istotê rzeczy” pokazuje jaki jest budulec, materia³ i tworzywo jakim operuje natura. Druga kategoria odnosz¹ca siê do „porz¹dku” opisuje rozmieszczenie elementów w przestrzeni ich wzajemn¹ relacjê i kompozycjê. W krajobrazie
wystêpuje pewien „rytm”, który jest zwi¹zany z rytmem rocznym i dobowym. To
równie¿ rytm ¿ycia ludzi i zwierz¹t, a nawet rytm wegetacji roœlin. Kolejna kategoria
wp³ywa na odbiór rzeczywistoœci, gdy¿ „œwiat³o” i jego zmiennoœæ w zale¿noœci od
pory dnia, pogody i pory roku zmienia subiektywne postrzeganie przestrzeni. Wszystkie kategorie po czêœci sk³adaj¹ siê na „charakter miejsca”, który jest kategori¹ i jednoczeœnie wartoœci¹ danego miejsca6.
Wnêtrza tworz¹ miejsca, które maj¹ w sobie szereg znaczeñ i wartoœci podlegaj¹cych reinterpretacji. Wartoœci zabytkowe – mog¹ posiadaæ pojedyncze obiekty
lub ca³e zespo³y.
Wartoœci sakralne – tworz¹ miejsca, w których doznajemy poczucie œwiêtoœci. Wartoœci symboliczne – i symbole wytwarzane przez kulturê, posiadaj¹ zbiór znaczeñ tak
samo postrzeganych przez spo³ecznoœæ w ró¿nej skali, od lokalnej po miêdzynarodow¹. Wartoœci historyczne – jako wynik krajobrazu kulturowego odnosz¹ siê zarówno do dawnoœci, nowoœci i przysz³oœci, i ujawniane s¹ w autentycznej substancji
zabytku. Wartoœci estetyczne – wyra¿ane s¹ poprzez piêkno bêd¹ce jednak postrzeganiem indywidualnym i subiektywnym. Wartoœci artystyczne – nadane przez konkretnego twórcê – spe³niaj¹ za³o¿enia artysty i s¹ interpretowane konkretnym stylem lub
nawarstwieñ stylistycznych7. Fenomenologia jest wyjœciow¹ metod¹ do szczegó³owej
analizy krajobrazu i odnalezienia wartoœci.

4
Paszkowski Z., Miasto Idealne w perspektywie europejskiej i jego zwi¹zki z urbanistyk¹ wspó³czesn¹.
Universitas, Kraków 2011.
5
Fenomenologia [gr. phainómenon ‘zjawisko’, lógos ‘s³owo’, ‘nauka’], filoz.; w filozofii termin oznaczaj¹cy: 1) naukê o zjawiskach danych w doœwiadczeniu, a szczególnie stanowi¹cych jego fundament; 2) naukê o zjawiskach w filozofii I. Kanta; przeciwieñstwo „rzeczy samej w sobie”; 3) u G.W.F. Hegla – naukê
o fazach rozwojowych ducha od prostego poznania zmys³owych danych do wiedzy absolutnej; Fenomenologia ducha; 4) wg E. Husserla — podstawow¹ naukê filozoficzn¹ spe³niaj¹c¹ funkcje i zadania „filozofii pierwszej”, badaj¹c¹ istoty fenomenów jako bezpoœrednie dane czystej œwiadomoœci; 5) metodê stosowan¹ przez
E. Husserla do opisu istoty zjawisk; odgrywa wa¿n¹ rolê w wielu naukach humanistycznych; 6) wspó³czesny
kierunek filozoficzny za³o¿ony przez E. Husserla. Encyklopedia PWN, www.encyklopedia.pwn.pl.
6
Norberg-Schulz Ch., Genius Loci, Towards a Phenomenology of Architecture Rizzoli, New York 1980.
7
Królikowski J.T., Interpretacje Krajobrazu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006.
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W celu uszczegó³owienia wartoœci kompozycyjnych mo¿na pos³u¿yæ siê metod¹
kompozycji urbanistycznej, wyodrêbniaj¹c wszelkie zale¿noœci pomiêdzy elementami miasta i jego otoczeniem. Jednostka osadnicza sk³ada siê z wnêtrz krajobrazowych, urbanistycznych, architektonicznych lub z³o¿onych. W tych wnêtrzach
wyodrêbnienie elementów kubaturowych, p³aszczyznowych, liniowych i punktowych pozwala na zidentyfikowanie pozytywnych b¹dŸ negatywnych zjawisk w krajobrazie miasta. S¹ to otwarcia i zamkniêcia widokowe, zjawisko prowadzenia wzroku
poprzez elementy p³aszczyznowe i liniowe, zatrzymania poprzez elementy kubaturowe, tworzenie siê miejsc charakterystycznych dominant czy znaków szczególnych8.
Im bardziej pe³ne jest rozpoznanie wartoœci, tym bardziej pozwala na holistyczne
spojrzenie na z³o¿onoœæ i wielowarstwowoœæ przestrzeni miasta, a analizy mog¹ doprowadziæ do wniosków wy³aniaj¹cych obszary i elementy w strukturze miasta, które
wymagaj¹ rewitalizacji.

Identyfikacja wartoœci w mieszkañcach
Najwa¿niejszymi wartoœciami w procesie rewitalizacji s¹ wartoœci spo³eczne. Odnosz¹ siê one zarówno do przestrzeni, jak i kontaktów miêdzyludzkich. Miasto jest
miejscem, w którym wytwarzaj¹ siê relacje spo³eczne. Zachowania spo³eczne wymagaj¹ obecnoœci innych ludzi. S¹ to powitania, rozmowy, zabawy dzieci, ale i równie¿
przygl¹danie i przys³uchiwanie siê innym ludziom. Wszystkie te czynnoœci zachodz¹
spontanicznie i s¹ wynikiem jednoczesnego przebywania w jednym miejscu wielu
u¿ytkowników. Przyk³adem s¹ szko³y, miejsca pracy, uliczki osiedlowe, czyli wszystkie miejsca, gdzie ludzie siê znaj¹ lub czêsto widuj¹. Odnosz¹c siê do wartoœci przestrzennych i jakoœci przestrzeni, mog¹ one stymulowaæ i stwarzaæ dobre warunki do
wszelkiego rodzaju kontaktów, co przek³ada siê na wartoœci spo³eczne9. Tak, jak relacje spo³eczne rozgrywaj¹ siê w przestrzeni wspólnej, to nie nale¿y zapomnieæ o wartoœci indywidualnej jednostek. W procesie rewitalizacji ze spo³ecznoœci lokalnej
powinny byæ wy³onione osoby twórcze lub posiadaj¹ce wyj¹tkowe umiejêtnoœci komunikacji miêdzyludzkiej, które bêd¹ uczestniczyæ w dzia³aniach specjalistów. Dobre relacje miêdzyludzkie i przywi¹zanie do miasta, które stwarza dla mieszkañców
optymalne warunki, równie¿ mo¿e wytworzyæ wiêŸ lokalnego patriotyzmu. W czasach, gdzie czujemy siê obywatelami œwiata, mo¿e ona wype³niæ brakuj¹ce potrzeby
spo³eczne. Podczas rewitalizacji nale¿y wykorzystywaæ Ÿród³a i wartoœci naszej kultury. M¹drze wykorzystywane i rozwijane, zast¹pi¹ zasoby surowców naturalnych, które w przesz³oœci stymulowa³y rozwój miast niektórych regionów10.

8
9

2009.

10

Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej. Arkady, Warszawa 1984/2008.
Gehl J., ¯ycie miêdzy budynkami. U¿ytkowanie przestrzeni publicznej, Wydawnictwo RAM, Kraków
Landry Ch., The Creative City. Toolkit for urban innovations, Earthscan, London 2008.
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Wartoœci w gospodarce
Miasto nie mo¿e funkcjonowaæ bez sprawnej gospodarki. W procesie rewitalizacji
nale¿y wykorzystywaæ istniej¹cy potencja³ gospodarczy, a wykorzystuj¹c potencja³
i umiejêtnoœci jednostek mo¿na wprowadziæ ró¿norodnoœæ gospodarcz¹. Dlatego nale¿y wypracowaæ model ochrony lokalnych produktów i us³ug, aby gospodarka by³a
jak najbardziej to mo¿liwe lokalna, przy jednoczesnym uczestnictwie w ogólnoœwiatowych trendach gospodarczych i otwarciu na gospodarkê globaln¹11. Mówi¹c o zrównowa¿onym rozwoju, mo¿na dzisiaj zauwa¿yæ w du¿ych sieciach handlowych
promocjê produktów spo¿ywczych pochodz¹cych z regionu, gdzie siê je sprzedaje.
Ma to ekonomiczne uzasadnienie, gdy¿ w tym przypadku odpadaj¹ znaczne koszty
transportu i logistyki. Idea samowystarczalnoœci miast funkcjonuje od dawna, gdzie
okalaj¹ce miasto tereny rolnicze mia³y byæ Ÿród³em dostarczaj¹cym ¿ywnoœæ mieszkañcom12. Inne ga³êzie gospodarki s¹ bardziej podatne na koniunkturê, trendy lokalne i œwiatowe, dlatego programowanie procesów gospodarczych powinno byæ
konsultowane ze specjalistami w tej dziedzinie.

Solec nad Wis³¹
W celu zobrazowania jednej z metod rewitalizacji przestrzennej struktury jednostki osadniczej pos³u¿ê siê przyk³adem miasta Solec nad Wis³¹. Jest to jednostka
osadnicza o bogatej historii i z ogromnym dziedzictwem kulturowym i zró¿nicowanym ukszta³towaniem terenu. Znajduj¹ siê tu obiekty, które posiadaj¹ du¿¹ wartoœæ
kulturow¹ i historyczn¹, co silnie oddzia³uje na to¿samoœæ i wiêŸ kulturow¹ spo³ecznoœci lokalnej gminy. W trakcie zaborów pañstwa polskiego by³o po³o¿one na granicy
zaborów, co nie wp³ywa³o na rozwój osadnictwa na tych terenach. Obecnie obserwowane s¹ zjawiska wyludniania siê w gminie, a blisko po³o¿ony Kazimierz Dolny koncentruje g³ówny ruch turystyczny.
Historia samego Solca siêga VIII i IX wieku. Najstarszy dokument dotycz¹cy Solca pochodz¹cy z 1136 roku informuje, ¿e gród solecki stanowi³ uposa¿enie arcybiskupa gnieŸnieñskiego. W wieku XIII przeszed³ w rêce bo¿ogrobowców miechowskich,
wykupiony w 1325 roku przez W³adys³awa £okietka. Od tego czasu a¿ do 1538 roku
Solec by³ siedzib¹ królów. Za czasów Kazimierza Wielkiego mia³a miejsce lokalizacja
miasta, jego rozplanowanie i budowa gotyckiego zamku, o którym informuje Janko
z Czarnkowa, a nastêpnie Jan D³ugosz. Solec a¿ do koñca XVIII wieku by³ przede
wszystkim sk³adem i portem prze³adunkowym zbo¿a, p³yn¹cego g³ównie z folwarku
starostwa soleckiego, maj¹tków cystersów w¹chockich, œwiêtokrzyskich bernardynów i i³¿eckiego klucza biskupów krakowskich. W 1412 roku W³adys³aw Jagie³³o
nada³ Solczanom prawo hurtowej i detalicznej sprzeda¿y soli.
Zamek solecki, usytuowany na wysokiej skarpie pradoliny Wis³y, oddzielony od
Solca g³êbokim w¹wozem strzeg³ nieopasanego murami miasta, przepraw wiœlanych
11
12

Ibid.
Howard E., Garden Cities of To-morrow, London 1902.
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oraz komory celnej w pobliskim Kamieniu. Obecnie z by³ej siedziby królów i starostów pozosta³y ruiny, z których roztacza siê piêkny widok na dorzecze Wis³y wraz
z jej rozlewiskami.
Na terenie Gminy Solec rozmieszczone s¹ liczne symbole religijne w postaci krzy¿y, kapliczek i figur przydro¿nych. Dum¹ gminy, a szczególnie solczan jest ponad
130-letnia szko³a œrednia, w której obecnie mieœci siê liceum techniczne i liceum
ogólnokszta³c¹ce. Obok koœcio³a farnego znajduje siê zabytkowa plebania, w pobli¿u
której ulokowany jest dom z podcieniami – centrum kultury gminy Solec. W dobie
konstytucyjnej Królestwa Polskiego miasto otrzyma³o murowany ratusz, który nadal
jest ozdob¹ rynku i siedzib¹ w³adz gminy.
Wartoœci kulturowe Solca nad Wis³¹ mog¹ staæ siê si³¹ napêdow¹ w procesie rewitalizacji. Jest wdra¿any program poprawy struktury gospodarczej i spo³ecznej. Do tej
pory mieszkañcy i w³adze Solca widz¹ szanse swojego rozwoju na zrównowa¿onym
rozwoju turystyki ujêt¹ w „Strategii rozwoju gminy w latach 2007–2020” oraz w „Programie zrównowa¿onego rozwoju turystyki w gminie Solec nad Wis³¹”. Zosta³y równie¿ zidentyfikowane problemy spo³eczne zawarte w „Strategii Rozwi¹zywania
problemów spo³ecznych Gminy Solec Nad Wis³¹ na lata 2007–2015”13.
Poprawa struktury przestrzennej Solca nad Wis³¹
Jedn¹ z metod poprawy przestrzennej struktury miasta w procesie rewitalizacji
mo¿e byæ stworzenie dla Solca nad Wis³¹ Otwartego Modelu Miasta Ogrodu. Jest to
autorski model oparty na zasadach zrównowa¿onego rozwoju, inspirowany ide¹ miasta ogrodu. Otwartoœæ modelu polega na jego dostosowywaniu siê do bie¿¹cych potrzeb rozwoju i do ka¿dego tempa. Jest to szczególny przypadek urbanistyki
krajobrazowej, tak komponowanej, aby jednostka by³a otwarta na krajobraz. To równie¿ szczególny przyk³ad urbanistyki ekologicznej, ³¹cz¹cej w sobie ideê miasta zwartego, jak i równie¿ miasta zielonego.
Struktura ca³oœci
Pierwszym krokiem jest identyfikacja ca³oœci danej jednostce krajobrazowej.
W tym celu zosta³y wykonane niskopu³apowe zdjêcia lotnicze z wielu kierunków.
W widoku Solca nad Wis³¹ nale¿y okreœliæ zasiêg terytorialny opieraj¹cy siê na
obecnej zabudowie tworz¹cej w przysz³oœci zwarte centrum miasta wed³ug idei nowej
urbanistyki i tradycji miast europejskich. Maj¹ to byæ przestrzenie w skali pieszego,
takie aby z wybranej czêœci miasta w drugi koniec mo¿na by³o przejœæ w czasie maksymalnie 30 minut. Przy zwartej jednostce nale¿y wyznaczyæ obszary pod zabudowê
rozproszon¹ tak aby nie okala³y terenu pod zwart¹ zabudowê na ca³ym obwodzie. Zarówno dla zabudowy zwartej, jak i rozproszonej nale¿y okreœliæ strefy buforowe w postaci pól uprawnych, ³¹k, nieu¿ytków b¹dŸ zadrzewieñ. Strefa buforowa mo¿e byæ
w przysz³oœci wykorzystywana do celów rekreacyjnych i ma stanowiæ krajobrazow¹
osnowê miasta (ryc. 1).
13

www.solec.pl
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Ryc. 1. Struktura ca³oœci

Struktura wewnêtrzna
Je¿eli chodzi o strukturê wewnêtrzn¹ nale¿y zidentyfikowaæ urbanistyczne elementy kompozycyjne w postaci elementów p³aszczyznowych, liniowych i kubaturowych (ryc. 2). Wa¿nymi elementami do identyfikacji s¹ elementy charakterystyczne,
bêd¹ce dorobkiem kultur i posiadaj¹ce szereg wartoœci opisywanych przy omawianiu
identyfikacji wartoœci (historyczne, sakralne, estetyczne, artystyczne etc.). Je¿eli dane
elementy maj¹ swoje oddzia³ywanie w przestrzeni nale¿y okreœliæ ich obszar oddzia³ywania jako strefê ochronn¹, gdzie nie powinno siê budowaæ konkuruj¹cych
w przestrzeni obiektów. Wyznaczenie tych elementów pozwoli okreœliæ, które elementy urbanistyczne nale¿y w przysz³oœci wprowadzaæ, rozwijaæ b¹dŸ redukowaæ,
aby tworzyæ najwy¿sz¹ jakoœæ przestrzeni publicznej miasta.
Struktura zewnêtrzna
Kolejnym etapem jest wyznaczenie potencjalnych kierunków rozwoju na
zewn¹trz zwartego miasta (ryc. 3). W tym celu najwa¿niejsze s¹ wartoœci krajobrazowe, które nale¿y zidentyfikowaæ. W przypadku gminy soleckiej s¹ to ciekawe elementy fizjografii terenu, wnêtrza krajobrazowe czy cenne zbiorowiska roœlinne. Dla
tych terenów cennych pod wzglêdem krajobrazowo-przyrodniczym nale¿y okreœliæ
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Ryc. 2. Struktura wewnêtrzna

buforowe strefy ochronne. Nastêpnym krokiem jest okreœlenie potencjalnych kierunków rozwoju zabudowy zagrodowej, w taki sposób by te kierunki ³¹czy³y siê z istniej¹cymi ci¹gami komunikacyjnymi, a ich linearny uk³ad wspó³gra³ z fizjografi¹
terenu i wartoœciami krajobrazowymi. Takie komponowanie jest zgodne z tradycj¹
polskiej wsi i wprowadza elementy harmonizuj¹ce rozbudowê miast z krajobrazem.
Wykorzystanie form kompozycji tradycyjnych uk³adów wiejskich w urbanistyce
krajobrazowej jest zgodne z pierwotn¹ ide¹ miasta ogrodu okreœlan¹ jako „town/country”, a ³¹cz¹c¹ najlepsze cechy miasta i wsi, natomiast pozbawionej ich cech negatywnych.

Podsumowanie
Otwarty model miasta ogrodu, oparty na analizie przestrzennej relacji elementów
w krajobrazie, mo¿e staæ siê narzêdziem dla planistów i urbanistów. Taki model w nastêpnym etapie powinien zostaæ uszczegó³owiany na mapach do celów projektowych.
Model ten w rzeczywistoœci nie musi byæ ca³kowicie zrealizowany, gdy¿ zasiêg jego rozwoju przestrzennego dostosowuje siê do bie¿¹cych potrzeb osadniczych i na ka¿dym
etapie rozwoju pozostaje w homeostazie z krajobrazem. Wa¿ne jest, aby na poziomie
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Ryc. 3. Struktura zewnêtrzna

rewitalizacji struktury przestrzennej dbaæ o jakoœæ przestrzeni publicznej, gdy¿ dobrze
zaprojektowana i zrealizowana jest istot¹ stworzenia autentycznie ¿ywego miasta.

Summary
Revitalization of settlement in the process of development
of the city
European cities are constantly adjusting to the needs of cicizens. This are
the processes of revitalization. Awareness during programming of these processes let
us wise management of cultural material and use assets of values in the city. In order
to properly develop the social and economic structure, is important that the spatial
structure posed favorable conditions for life. Therefore, in the process of
revitalization the most important aspect is suitable and sustainable spacial
development of the city.
Keywords: urban revitalization, open model of garden city, sustainable
development.
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Krystyna Solarek

Ocena mo¿liwoœci strukturalizacji stref
podmiejskich
W strefach podmiejskich1 procesy suburbanizacji przebiegaj¹ niezwykle gwa³townie, a ich obrazem jest „sprawl” – rozlewanie siê zabudowy, bez³adne rozprzestrzenianie siê miast2. Chaos przestrzenny tak przekszta³caj¹cych siê obszarów wyra¿a siê
w sposobie zagospodarowania, konfliktach funkcjonalnych i spo³ecznych oraz kolizjach ze œrodowiskiem przyrodniczym. Przyczyny kszta³towania siê struktury przestrzennej stref podmiejskich o tych negatywnych cechach – zarówno w rozumieniu
aspektów funkcjonalnych, fizjonomicznych, prawnych i spo³ecznych, s¹ niezwykle
z³o¿one3. Procesy te nastêpuj¹ na rozleg³ych terenach, determinuj¹c kszta³t polskiej
przestrzeni i wywo³uj¹c powa¿ne skutki w wielu wymiarach. Dlatego istotne jest zarówno ich powstrzymanie lub ograniczenie, jak i naprawa ju¿ przekszta³conych
obszarów.
Celem pracy jest ocena mo¿liwoœci strukturyzacji stref podmiejskich w Polsce.
Strukturalizacja jest tu rozumiana, jako proces przekszta³ceñ, maj¹cy za zadanie doprowadzenie do wyodrêbnienia zindywidualizowanych i wyrazistych zespo³ów osadniczych o prawid³owej strukturze przestrzennej – funkcjonalnej, spo³ecznej,
fizjonomicznej, prawnej i przyrodniczej.
Na wstêpie zaprezentowane zostan¹ zagraniczne próby uzdrowienia przedmieœæ
w tych czêœciach œwiata, w których ju¿ wiele lat temu nast¹pi³a nasilona suburbanizacja, skutkuj¹ca zjawiskiem „sprawl”. Nastêpnie przeanalizowane zostan¹ szanse na
przekszta³cenia polskich stref podmiejskich i ograniczenia, które mog¹ ten proces naprawczy hamowaæ. Zagadnienia te uporz¹dkowane zostan¹ odpowiednio do g³ów1
„Strefa podmiejska jest przestrzeni¹ pomiêdzy miastem a obszarami wiejskimi, w której zachodz¹ dynamiczne zjawiska zwi¹zane z bezpoœrednim, silnym wp³ywem miasta. W rezultacie tych procesów, w tym
suburbanizacji, powstaj¹ w tej przestrzeni terenoch³onne i energoch³onne formy osadnicze o specyficznej
strukturze przestrzennej. Cechuje je amorficznoœæ, chaotyczne rozproszenie zabudowy i brak przestrzeni
publicznych oraz miejsc dla kszta³towania tradycyjnego modelu s¹siedztwa.” (Solarek, 2013, s. 15).
2
Równie¿: rozpe³zanie, rozlewanie siê czy rozpraszanie siê zabudowy. WyraŸnie brakuje polskiego terminu dla tej specyficznej formy zagospodarowania przestrzennego, tym bardziej, ¿e w warunkach polskich
jest to, jeœli nie jedyna, to najpowszechniejsza forma fizycznego odzwierciedlenia zjawiska suburbanizacji.
Jest to, dodatkowo, forma unikalna w skali europejskiej, dlatego odpowiednie nazwanie jej by³oby zasadne.
W warunkach polskich jest to raczej punktowe „wykapywanie” zabudowy, miejscowe „infekowanie” zabudow¹ terenów otwartych, pojedyncze „odpryski” zabudowy, z czasem zazwyczaj zagêszczaj¹ce siê na tyle, ¿e
tworz¹ wiêksze zespo³y.
3
Próbê ich zdiagnozowaniu autorka podjê³a w opracowaniu „Struktura przestrzenna strefy podmiejskiej
Warszawy. Determinanty wspó³czesnych przekszta³ceñ” (Solarek, 2013).
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nych grup czynników, mog¹cych mieæ wp³yw na procesy restrukturyzacyjne,
tj. czynników prawnych i spo³ecznych, które mo¿e lepiej by³oby nazwaæ „czynnikami
ludzkimi”.

Doœwiadczenia zagraniczne a realia polskie
Problem znacz¹cych przekszta³ceñ przedmieœæ w wyniku rozrastania siê
wspó³czesnych miast w kontekœcie przestrzennych rezultatów tych zmian najwczeœniej znalaz³ siê w centrum zainteresowañ naukowców i projektantów ze Stanów Zjednoczonych. Tu bowiem problem „sprawl” sta³ siê w XX w. najbardziej dotkliwy.
Powstawanie coraz rozleglejszych podmiejskich osiedli sk³ania³o pocz¹tkowo do analiz socjologicznych i oceny warunków zamieszkania4. Doœæ szybko jednak zauwa¿ono
problem rozlewania siê zabudowy. Badania tego zagadnienia, w tym analizy stanu
zagospodarowania ró¿nych terenów podmiejskich, a tak¿e poszukiwania mo¿liwoœci
naprawy struktur przestrzennych metropolii i nowych form zabudowy przedmieœæ
sta³y siê w koñcu XX w. jednym z g³ównych tematów w urbanistyce œwiatowej. Warto
przytoczyæ niektóre z prowadzonych badañ i projektów, bowiem dotyczy³y one nie
tylko wnikliwej diagnozy zachodz¹cych procesów, ale podejmowa³y równie¿ próby
okreœlenia sposobów naprawy niekorzystnych zjawisk w przestrzeni.
Ju¿ w roku 1956 José Luis Sert, zwolennik i propagator ruchu nowoczesnego
w Stanach Zjednoczonych, podczas Kongresu Urbanistycznego w Harvardzie dostrzeg³ niebezpieczeñstwo, zwi¹zane z nieprawid³owoœciami w rozwoju miast, a przede wszystkim z rozlewaniem siê zabudowy na przedmieœcia i stwierdzi³, ¿e
najlepszym sposobem walki o obronê j¹dra miasta przed odœrodkowymi si³ami decentralizacji mo¿e byæ tylko recentralizacja5.
Powszechna krytyka kierunków urbanizacyjnych na œwiecie nasili³a siê
pocz¹wszy od lat 60. XX w.6. W tym czasie ukaza³y siê istotne opracowania, bêd¹ce
podstaw¹ dyskusji o przysz³oœci miast7. Krytykowano w nich rozmaite negatywne
skutki realizacji miast wed³ug zasad funkcjonalizmu, a koncentrowano siê na trzech
grupach zagadnieñ, tj. suburbanizacji, degradacji œrodowiska przyrodniczego i degradacji przestrzeni kulturowych. Wówczas powsta³y w USA prze³omowe realizacje
urbanistyczne, w których k³adziono nacisk na powi¹zanie nowych zespo³ów zabudowy z tradycyjn¹ tkank¹ miejsk¹, preferowanie ruchu pieszego oraz stosowanie trady4
Randle A., Suburban settlement. Saturday Night 3 January 1914, 1914, [w:] Harris R., A Working-Class Suburb for Immigrants, “Geographical Review”, Vol. 81, No. 3, 1991, Toronto, s. 318–332.
5
Brown L.J., Dixon D., Gillham O., Urban Design For An Urban Century, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Yersey 2009.
6
Wiêcej: Solarek K., Wspó³czesne koncepcje rozwoju miasta, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
PAN”, z.4, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2011, s. 51–71.
7
Miêdzy innymi: 1) K. Lynch, A Theory of Good City Form, MIT Press, Cambridge, Mass 1981, jako
kontynuacja: The image of the city, MIT Press, Cambridge, Mass 1960, 2) J. Jacobs, Death and Life of Great
American Cities, Random House, New York 1961, 3) Alexander i in. (1977), wyd. polskie: Jêzyk wzorców,
Gdañsk 2008, przek³ad: A. Kaczanowska, K. Maliszewska, M. Trzebiatowska, 4) Ch. Jencks, The Language
of Post – Modern Architecture, Academy Editions, London 1984, wyd. polskie: Architektura postmodernistyczna, Warszawa 1987, przek³ad: B. Gadomska.
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cyjnych form urbanistycznych8. Krytyka ta znalaz³a jednak swój najmocniejszy
wyraz w ruchu Nowego Urbanizmu9, rozpropagowanym w latach 80. XX w. przez architektów Elizabeth Plater-Zyberk i Andreasa Duany, maj¹cym swój przestrzenny
manifest w projekcie zespo³u mieszkaniowego Panhandle-Seaside na Florydzie10.
Nowy Urbanizm, jako recepta na uzdrowienie rozpraszaj¹cych siê miast mia³ wielu
zwolenników, co znalaz³o swój wyraz w publikowanych pracach (m.in.: Calthorpe P.,
1993; Dutton J.A., 2000)11 oraz projektach i realizacjach, równie¿ europejskich12.
Nowy Urbanizm by³ w istocie krytyk¹ amerykañskiego modelu rozwojowego miasta oraz d¹¿eniem do zast¹pienia idea³u domu z ogródkiem, uto¿samianego z „American dream” – wzorcem zabudowy skoncentrowanej, zró¿nicowanej funkcjonalnie,
o du¿ej intensywnoœci, z bogat¹ przestrzeni¹ publiczn¹ i projektowanej na bazie tradycyjnych struktur miejskich13. W praktyce projekty „Nowych Urbanistów” dotycz¹
raczej pojedynczych, deweloperskich inwestycji mieszkaniowych z towarzyszeniem
nielicznych us³ug. Inny trend, zwi¹zany z ulepszaniem stref podmiejskich w USA
zwi¹zany jest z przekszta³ceniem nieu¿ytkowanych, b¹dŸ zdegradowanych zespo³ów
handlowych i rozleg³ych po³aci otaczaj¹cych je parkingów terenowych. Ma to s³u¿yæ
kreowaniu nowych miejsc spotkañ lokalnych spo³ecznoœci, odpowiadaj¹cych na potrzeby miejskiego stylu ¿ycia14. W Polsce ci¹gle jeszcze buduje siê nowe hipermarkety
i galerie handlowe, otoczone parkingami, ale patrz¹c na doœwiadczenia amerykañskie, ju¿ dziœ warto by³oby przewidzieæ ich przysz³oœæ i odpowiednio je projektowaæ.
Chyba najistotniejszy jest fakt, ¿e Nowy Urbanizm to dziœ jakby luŸna sieæ wymiany pogl¹dów i informacji pomiêdzy zwolennikami reform projektowania urbanistycznego15. Wiele z dotychczasowych realizacji powsta³ych w duchu tej idei jest
krytykowanych za historyzuj¹ce formy zabudowy, ale tak¿e za niezrealizowanie
za³o¿onej idei ró¿norodnoœci spo³ecznej. Na bazie prezentowanych projektów i pomys³ów wy³ania siê jednak doœæ wyraziste przekonanie, ¿e za³o¿enia tej idei dotycz¹
8
Sorkin M., The End(s) of Urban Design, [w:] A. Krieger, W.S. Saunders (red.), Urban Design, Minneapolis/London 2009, s. 144–155.
9
Karta Programowa Nowego Urbanizmu, przyjêta zosta³a w 1996 roku na IV Kongresie Nowego Urbanizmu, opublikowana w 2001 roku, przet³umaczona i wydana w Polsce w roku 2005 pod nazw¹ „Karta Nowej
Urbanistyki” (2005). W dokumencie tym krytycznie ocenia siê, m.in. chaotyczne rozpraszanie siê zabudowy,
pogarszaj¹cy siê stan œrodowiska naturalnego, zmniejszanie siê obszarów rolnych. Karta opowiada siê, na
przyk³ad, za przekszta³ceniem rozproszonej zabudowy podmiejskiej we wspólnoty s¹siedzkie, tworz¹ce ró¿norodne dzielnice, za ochron¹ œrodowiska naturalnego.
10
Duany A., Plater-Zyberk E., The Town of Seaside: Designed in 1978–1983 by DuanyPalterZyberk&
Co., [w:] Kelbaugh D., McCullough K.K. (red.), Writing Urbanism, Association of Collegiate Schools of Architecture, Routledge, London/New York 2008.
11
Za: Gzell (2010), Calthorpe P. (1993), The Next American Metropolis. Ecology, Community and the
American Dream, Princeton Architectural Press, NY, NY; Dutton J.A. (2000), New American Urbanism. Reforming the Suburban Metropolis, Skira Architectural Library, Milano.
12
Jedna z wiêkszych realizacji urbanistycznych ostatnich lat wed³ug tej idei to „miasteczko” Poundbury
w Wielkiej Brytanii, promowane i finansowane przez ksiêcia Walii Karola (Krier, 2011).
13
Hanzl M., Za³o¿enia ruchu Nowy Urbanizm w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej a problemy
zwi¹zane z rozlewaniem siê miast w Polsce, [w:] Nowa Urbanistyka – nowa jakoœæ ¿ycia. Materia³y III Kongresu Urbanistyki Polskiej, „Biblioteka Urbanisty”, nr 14, Warszawa, 2009, s. 83–93.
14
Dunham-Jones E., Williamson J., Retrofitting suburbia, John Wiley Sons, Inc., New Jersey 2011.
15
Za: Hanzl, 2009.
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w du¿ej mierze struktury przestrzennej16. Wynika z nich, ¿e w strukturze miasta, czy
te¿ miasteczka-osiedla powinny siê znaleŸæ zró¿nicowane budynki o rozmaitej funkcji, z wyraŸnym wyodrêbnieniem jednostek s¹siedzkich o ograniczonych rozmiarach
i jednoznacznie zdefiniowanej granicy, skoncentrowanych wokó³ centrum. Istotne
jest podkreœlenie ducha miejsca, wykorzystanie lokalnych tradycji budowlanych,
promowanie transportu publicznego i komunikacji ko³owej, przyjaznej pieszym.
W Polsce idea Nowego Urbanizmu, b¹dŸ zbie¿ne z ni¹, choæ „nienazwane” koncepcje, wdra¿ane bywaj¹ w strefach podmiejskich w bardzo ograniczonym zakresie17.
Wielu architektów podejmowa³o próby projektowania zespo³ów zabudowy, kszta³tuj¹cych prawid³owe œrodowisko zamieszkania, ciekawy uk³ad kompozycyjny i warunki dla zró¿nicowanych relacji spo³ecznych. Dopiero jednak odpowiednio du¿e (choæ
o ograniczonej wielkoœci) kompleksy inwestycyjne, wyposa¿one w us³ugi i przestrzenie publiczne, mog¹ spe³niaæ kryteria prawid³owej struktury przestrzennej, a tych
zrealizowano niewiele. Przyk³adem mo¿e byæ realizacja „miasteczka-osiedla” Zielone
Wzgórza w Murowanej Goœlinie pod Poznaniem z lat 80. XX w.18. Zastosowano tu nie
tylko tradycyjne formy urbanistyczne – ulicy i rynku, pozwalaj¹ce na stworzenie czytelnej formy urbanistycznej, ale zadbano tak¿e o zró¿nicowanie funkcjonalne oraz
przestrzenie publiczne i s¹siedzkie.
Od lat 90. XX w. nowe zespo³y zabudowy realizowane by³y w wiêkszoœci przez niewielkich, prywatnych inwestorów. Przewa¿nie wiêc, nawet, jeœli powstaj¹ ciekawie
zaprojektowane osiedla deweloperskie, wyposa¿one w podstawowe us³ugi, to pozostaj¹ one bardziej lub mniej ekskluzywnymi „wyspami” na morzu bez³adu rozproszonej zabudowy. Takie, na przyk³ad zespo³y, jak kszta³tuj¹ce dobre warunki dla relacji
s¹siedzkich osiedla domów jednorodzinnych: „Polimex-Cekop” i „Le Village” w Józefos³awiu w gminie Piaseczno, czy „Krzywa Iwiczna” w Nowej Iwicznej – gmina Lesznowola, nie zmieniaj¹ obrazu strefy podmiejskiej, s¹ bowiem zaledwie jej niewielk¹
i s³abo zintegrowan¹ z otoczeniem czêœci¹. Inne – pretenduj¹ce do najbardziej ekskluzywnych osiedli, s¹ swoistymi „gettami luksusu” i nie mog¹ byæ wzorcem dla przekszta³ceñ struktury wiêkszych obszarów (ryc. 1). Wœród nich wyró¿nia siê osiedle
„Konstancja” w Konstancinie-Jeziornie pod Warszaw¹. To niemal ca³e „miasto”
– zajmuje bowiem powierzchniê kilkudziesiêciu hektarów i oferuje liczne, choæ tylko
wybrane us³ugi podstawowe. Wydziela funkcjonalnie, symbolicznie i przestrzennie
wyraŸnie wyodrêbniaj¹c¹ siê spo³ecznoœæ, która miejsca pracy ma przewa¿nie w Warszawie i na ca³ym œwiecie. Z pewnoœci¹ nie realizuje postulatu ró¿norodnoœci spo³ecznej, o której mówi¹ „Nowi Urbaniœci”.
Próbê stworzenia nowej jednostki osadniczej, która ma byæ form¹ zagospodarowania strefy podmiejskiej podjêto ostatnio w projektach dla miasteczka Jeziorna ko³o
16

Strona internetowa Kongresu Nowego Urbanizmu: www.cnu.org.
Przyk³ady zagospodarowania nowych terenów inwestycyjnych na obszarach miejskich, czerpi¹ce
z idei „Nowego Urbanizmu” mo¿na znaleŸæ, m.in. w realizowanym Miasteczku Wilanów, czy projektach dla
Ursusa, Czerniakowa Po³udniowego i Augustówki w Warszawie. Tylko jednak tam, gdzie ca³oœæ koordynowana jest przez jednego inwestora, plany s¹ rzeczywiœcie wdra¿ane, jak to siê dzieje w Miasteczku Wilanów.
18
Gzell S., Miasto w mieœcie – zakres pojêcia. „Urbanista” 10/2004, 2004, [za:] Lorens P., Tematyzacja
przestrzeni publicznej miasta, Wydawnictwo Politechniki Gdañskiej, Gdañsk 2006.
17
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Ryc. 1. Makieta osiedla Polimex-Cekop w Józefos³awiu, gmina Piaseczno. G³ówna ulica
– przestrzeñ publiczna, przy niej park i budynki klubowe oraz sportowe, do tego system placyków
– kameralnych przestrzeni s¹siedzkich. Realizacja w latach 90. XX w.
Projekt osiedla: Pracownia Architektury i Urbanistyki SOL-AR.
!ród³o: materia³y Pracowni SOL-AR.

Siewierza19. Ró¿nego typu zabudowa mieszkaniowa, us³ugi i przestrzenie otwarte
maj¹ ukszta³towaæ wyrazist¹, niezale¿n¹ jednostkê osadnicz¹ – miasteczko o tradycyjnym wyrazie. Ma ono odpowiadaæ na wiele wspó³czesnych wyzwañ, w tym dotycz¹cych koniecznoœci wspó³dzia³ania z lokaln¹ spo³ecznoœci¹ przy budowaniu
œrodowiska zamieszkania i uwzglêdniania potrzeb proekologicznego rozwoju. Ciekawa bêdzie obserwacja realizacji tego projektu, bowiem dopiero determinacja i sprawnoœæ inwestora oraz w³aœciwa wspó³praca z w³adzami samorz¹dowymi pozwol¹ na
pe³ne zrealizowanie zamierzenia. Niektóre inne projekty, które mog³y zmieniæ obraz
strefy podmiejskiej i by³y przygotowywane do realizacji, nie zosta³y bowiem zwieñczone sukcesem. Tak by³o choæby z „miasteczkiem” planowanym w £azach20 i z zespo³em „business-parku” otoczonego stref¹ mieszkaniow¹ w Moczyd³owie21,
po³o¿onych na po³udnie od Warszawy. W obydwu przypadkach œmia³e za³o¿enia
w³aœcicieli du¿ych po³aci gruntów22, wspieranych przez samorz¹dy, nie zosta³y
prze³o¿one na konkretne dzia³ania inwestorskie (ryc. 2).
19

Projekt wykonany przez zespó³ pod kierunkiem arch. Macieja Mycielskiego.
Projekt wykonany przez zespó³ pod kierunkiem arch. Jerzego Solarka, arch. Krystyny Solarek.
21
Projekt wykonany przez zespó³ pod kierunkiem arch. Krystyny Solarek.
22
By³y to kilkudziesiêciohektarowe tereny by³ych, sprywatyzowanych w latach 90. XX w. Pañstwowych
Gospodarstwach Rolnych.
20
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Ryc. 2. Projekt wielofunkcyjnego „miasteczka” na terenie by³ego PGR-u £azy. Po lewej schemat
uchwalonego planu miejscowego, po prawej – fragment rezydencjonalnej dzielnicy mieszkaniowej,
po³o¿onej najbli¿ej lasu
!ród³o: materia³y z projektów wykonanych w Pracowni SOL-AR.

Interesuj¹cym, choæ odosobnionym przyk³adem takiego kompleksowego za³o¿enia, które w ostatnim czasie ju¿ odnios³o sukces jest realizacja osiedla Ksi¹¿enice ko³o
Grodziska Mazowieckiego. To projekt du¿ej jednostki osadniczej, dobrze skomunikowanej z Warszaw¹, o powierzchni ok. 140 hektarów, zlokalizowanej w otoczeniu
pól i lasów. W centralnym jej punkcie zaprojektowano rynek z czêœci¹ parkow¹, a przy
odchodz¹cych od niego alejach – klub sportowy, szko³ê, przedszkola oraz punkty
us³ugowe – sklepy i kawiarnie23. Zabudowa mieszkaniowa jest realizowana przez jednego dewelopera, natomiast us³ugi publiczne w du¿ej czêœci przez gminê. Lokalna
spo³ecznoœæ jest zaanga¿owana w proces tworzenia osiedla i jego funkcjonowanie24.
Wymienione wy¿ej przyk³ady projektów i inwestycji w strefach podmiejskich
mog¹ byæ wprawdzie wzorcami dzia³añ na rzecz poprawy struktury przestrzennej
tych stref, jednak s¹ odosobnione i w ka¿dym przypadku wymaga³y spe³nienia co najmniej trzech warunków – jednolitego i uporz¹dkowanego stanu w³asnoœci gruntów,
23

Z informatora o osiedlu na stronie internetowej, www.osiedleksiazenice.pl, styczeñ 2014 r. Brak danych na temat autorów projektu zespo³u zabudowy.
24
Œwiadcz¹ o tym choæby relacje na stronach internetowych i www.ksi¹zeniceinfo.pl i dzia³alnoœæ lokalnych pozarz¹dowych organizacji spo³ecznych: Fundacja Miasto Ogród Ksi¹¿enice, Klub Mi³oœników Ksi¹¿enic Przystanek Ksi¹¿enice, Fundacja Przyjaciele Szko³y w Ksi¹¿enicach.
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sprawnego zarz¹dzania i wspó³pracy z lokalnymi samorz¹dami. To jednak mo¿liwe
by³o dziêki staraniom poszczególnych deweloperów, dzia³aj¹cych na rzecz w³asnych
firm, a przy tym w sposób odpowiadaj¹cy potrzebom kszta³towania ³adu przestrzennego i szeroko pojêtego zrównowa¿onego rozwoju.
Podobne wzorce warto promowaæ przy kolejnych, du¿ych inwestycjach w strefach
podmiejskich. Jednak problemem wa¿niejszym dla tych stref jest restrukturalizacja
rozleg³ych po³aci terenów, na których ju¿ rozpoczê³a siê nieskoordynowana dzia³alnoœæ inwestycyjna, a tak¿e zorganizowanie ram dla dalszej zabudowy. To jednak
mog³oby byæ przeprowadzone we wspó³czesnych realiach tylko za pomoc¹ realizacji
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. A narzêdzie takie jest obecnie ca³kowicie niesprawne – przynajmniej w strefach podmiejskich, gdzie presja
urbanizacyjna ze strony w³aœcicieli, inwestorów i lokalnych samorz¹dów jest najwiêksza. System planistyczny nie funkcjonuje nale¿ycie, dostêpne przepisy prawa, w tym
prawa lokalnego oraz mechanizmy prawid³owego kszta³towania struktur przestrzennych nie s¹ odpowiednio stosowane, brakuje mechanizmów, pozwalaj¹cych na wdra¿anie planów miejscowych.
Wœród mo¿liwych dzia³añ na rzecz przekszta³cenia stref podmiejskich warto odnotowaæ zarówno te, na które wp³yw mog¹ mieæ sami urbaniœci, ale te¿ takie, które
zdiagnozowaæ wprawdzie mo¿e urbanista, natomiast korygowaæ musz¹ inni. Z prowadzonych w latach 2006–2013 przez autorkê badañ wy³aniaj¹ siê doœæ klarownie najwa¿niejsze kwestie, których rozwi¹zanie mo¿e pozwoliæ w przysz³oœci na naprawê
struktury przestrzennej stref podmiejskich. A s¹ one zwi¹zane z dwoma grupami
czynników – prawnym i ludzkim.

Mo¿liwoœci restrukturalizacji – czynniki o charakterze prawnym
Wp³yw aktów prawnych, w tym aktów prawa miejscowego oraz podzia³ów prawnych nieruchomoœci na kszta³towanie siê stref podmiejskich jest ogromny. To z mankamentów aktów prawnych wynikaj¹ najgorsze cechy przestrzeni stref podmiejskich
– niekontrolowane, rozleg³e, rozproszone rozlewanie siê zabudowy, nieprawid³owe,
nieekonomiczne i nieefektywne zagospodarowanie, niemo¿noœæ kszta³towania ³adu
przestrzennego. Podkreœlenia wymaga koniecznoœæ zwrócenia uwagi na dwoistoœæ
problematyki kszta³towania stref podmiejskich, w zakresie interesuj¹cym urbanistê.
Ka¿da z grup zagadnieñ potrzebuje innych narzêdzi dla naprawy niekorzystnych
zjawisk. Pierwsza dotyczy zjawiska niekontrolowanego i nadmiernego przyrostu
powierzchni przeznaczanej pod zabudowê wokó³ miast i przypadkow¹ czêsto lokalizacjê zabudowy25. Druga grupa problemów wi¹¿e siê z nieprawid³ow¹ struktur¹
funkcjonalno-przestrzenn¹ powstaj¹cych zespo³ów zabudowy. Ta druga kwestia, dotycz¹ca skali lokalnej jest przedmiotem rozwa¿añ tego opracowania i bêdzie szerzej
rozwiniêta.
25
Problem ten jest obecnie jednym z kluczowych dla rozwoju miast, szczególnie w obszarach metropolitalnych, poddanych najwiêkszym wp³ywom miast centralnych. Jest tu jednak zaledwie zasygnalizowany,
a szerzej omówiony w wielu opracowaniach, w tym podsumowuj¹cym badania autorki (Solarek, 2013).
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W aspekcie prawnym rysuj¹ siê trzy g³ówne warunki strukturalizacji stref podmiejskich, wymienione w kolejnych podrozdzia³ach: koniecznoœæ scalania i nowej
parcelacji gruntów, wprowadzenia odpowiednich mechanizmów finansowania zadañ
publicznych, w tym dróg, ustanowienia standardów urbanistycznych i rygorystycznych regu³ ochrony terenów otwartych.
Scalanie gruntów i ich nowa, prawid³owa parcelacja
Struktura w³asnoœciowa gruntów w wiêkszoœci stref podmiejskich ca³ej Polski jest,
na tle innych krajów europejskich, a nawet œwiata, wyj¹tkowo specyficzna. W efekcie
trzech reform rolnych i braku przepisów chroni¹cych w³asnoœæ ziemi przed rozdrobnieniem oraz umo¿liwiaj¹cych racjonalne jej zagospodarowanie, stan podzia³ów
w³asnoœciowych jest niekorzystny – trudny do zaadaptowania dla potrzeb innych, ni¿
produkcja rolna. Problem ten ma szczególn¹ wagê w³aœnie w strefach podmiejskich,
w których prywatne pola uprawne zamieniane s¹ na osiedla i tereny zabudowy o ró¿nych funkcjach. Wielkoœæ, proporcje i uk³ad dzia³ek budowlanych s¹ bowiem podstawowymi elementami struktury przestrzennej, a ich badanie nale¿y do wa¿niejszych
aspektów analizy urbanistycznej26. Charakterystyczne podzia³y gruntów rolnych na
d³ugie i w¹skie ³any nie mia³yby wp³ywu na strukturê przestrzenn¹ strefy podmiejskiej Warszawy, gdyby obowi¹zywa³y w Polsce przepisy zbli¿one do tych z Europy
Zachodniej, b¹dŸ przedwojennego prawodawstwa polskiego. To w³aœnie brak adekwatnych regulacji w systemie gospodarki przestrzennej – przede wszystkim obowi¹zkowych scaleñ i innych mechanizmów sprzyjaj¹cych konsolidacji gruntów
powoduje, ¿e struktura w³asnoœciowo-przestrzenna obszarów rolnych decyduje
o kszta³cie nowej zabudowy. Budowanie osiedli mieszkaniowych na polach sta³o siê
praktyk¹, oczywist¹ dla w³aœcicieli gruntów, tolerowan¹ przez gminy, natomiast niezrozumia³¹ i nieakceptowaln¹ dla urbanistów.
Dla samorz¹dów i inwestorów konsekwencj¹ urbanizacji na rozleg³ych terenach,
o nieprzystosowanych do tego celu podzia³ach w³asnoœciowych jest nieekonomicznoœæ systemu transportu i infrastruktury technicznej. W kontekœcie zasady zrównowa¿onego rozwoju – istotna jest wysoka energoch³onnoœæ i nieracjonalnoœæ takiego
sposobu zagospodarowania. Zagadnieniem niebranym pod uwagê przez gminy oraz
sprzedaj¹cych i kupuj¹cych grunty, a kluczowym z punktu widzenia planowania
przestrzennego, jest negatywny wp³yw tej formy zabudowy na ³ad przestrzenny i relacje spo³eczne – niemo¿noœæ ukszta³towania przestrzeni s¹siedzkich i publicznych,
wykszta³cenia prawid³owej sieci ulic i atrakcyjnego krajobrazu.
Nieliczne s¹ przypadki komasowania gruntów na w³asn¹ rêkê przez deweloperów,
polegaj¹ce na kupowaniu przylegaj¹cych do siebie, w¹skich nieruchomoœci.
Wymaga to najczêœciej zap³aty za dzia³ki przed rozpoczêciem sprzeda¿y i przygotowania inwestycji, na co mo¿e sobie pozwoliæ niewielu inwestorów. Dlatego powsta³e w ten sposób dzia³ki inwestycyjne s¹ najczêœciej stosunkowo niedu¿e, sk³adaj¹
siê z 3–5 dawnych pól rolnych. Dopóki wiêc scalenia nie bêd¹ wspierane przez
26

Adamczewska-Wejchert H., Wejchert K., Ma³e miasta. Arkady, Warszawa 1986.
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samorz¹dy, a wrêcz obowi¹zkowe przy zmianach przeznaczenia gruntów rolnych na
tereny budowlane, nie bêdzie szans na tworzenie nowych, sprzyjaj¹cych racjonalnemu inwestowaniu, podzia³ów nieruchomoœci. Obecnie, mimo mo¿liwoœci wykonywania scaleñ, nie s¹ one prowadzone. Wydaje siê, ¿e g³ówn¹ przeszkod¹
w dokonywaniu scaleñ jest niezrozumienie dotycz¹cych tej procedury przepisów,
ale te¿ obawa samorz¹dów o koniecznoœæ przeprowadzenia w jej trybie zbyt wielu
czynnoœci i o nieprzychylne stanowisko mieszkañców. Brakuje popularyzacji tego
sposobu przygotowania terenów inwestycyjnych, klarownej promocji i zachêt, co
mog³yby wzi¹æ na siebie samorz¹dy wszystkich szczebli. Niechêæ do procedur scaleniowych ma równie¿ swoje pod³o¿e w prawdziwych przyczynach przeznaczania niektórych terenów pod zabudowê w planach miejscowych. Rozpowszechnione
w strefach podmiejskich „odralnianie” gruntów, bez pokrycia w realnym popycie na
nowe tereny inwestycyjne, sprawia, ¿e rolnicy, nadal uprawiaj¹cy swoje pola, nie s¹
zainteresowani szybk¹ sprzeda¿¹ ziemi i radykalnymi zmianami. Po nowych podzia³ach nie mogliby korzystaæ z dotychczasowych gruntów, tak wiêc rozpoczynanie
procedur scaleniowych jest dla nich nie do przyjêcia.
Obowi¹zek scaleñ nie jest do tej pory przedmiotem rozwa¿añ przy aktualizacji
aktów prawnych, jednak przynajmniej próba korekty przepisów w celu u³atwienia
tych dzia³añ powinna byæ podjêta. Gminy zapewne chêtniej korzysta³yby z procedury
scaleniowej, gdyby w jej trybie, w sposób jednoznaczny, niezbêdne tereny publiczne,
w tym drogi, przechodzi³y na w³asnoœæ samorz¹dów.
Dla w³aœcicieli gruntów zachêt¹ mog³yby byæ okresowe zwolnienia podatkowe po
przeprowadzonym scaleniu, podobnie, jak obowi¹zywa³o to w Polsce w okresie miêdzywojennym27. Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 16 lutego 1928 r.
o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli regulowa³o wiele aspektów, które aktu-alnie pozostaj¹ nierozstrzygniête28. Sporz¹dzenie ogólnego lub szczegó³owego „planu zabudowania” by³o obowi¹zkowe w œciœle wymienionych przypadkach, a jednym
z nich by³o tworzenie nowych osiedli. Równie¿ realizacja ulic, dróg, placów i wszelkich terenów u¿ytecznoœci publicznej mog³a siê odbywaæ tylko na podstawie planów
zabudowania. Nowe dzia³ki budowlane mo¿na by³o tworzyæ tylko na podstawie zatwierdzonego planu parcelacji terenów, przy czym dla dzia³ek niezabudowanych
i nieprzydatnych do zabudowy – obowi¹zkowo w drodze scalenia. Ustawa mówi³a
jednoznacznie, ¿e wydzielane dzia³ki musia³y byæ tak projektowane, aby mo¿liwe
by³o ich zabudowanie – rozporz¹dzenie okreœla³o nawet parametry dotycz¹ce kszta³tu
dzia³ek.
Dopóki postulat wyra¿ony w tytule tego opracowania nie zostanie spe³niony, nie
bêdzie szans na tworzenie nowych, sprzyjaj¹cych racjonalnemu inwestowaniu,
podzia³ów nieruchomoœci.

27

Dzia³ki, utworzone po scaleniu i nowej parcelacji wolne by³y od podatków pañstwowych i samorz¹dowych przez okres dwóch lat od daty zatwierdzenia projektu scalenia.
28
Tekst jednolity z 28 lutego 1939 r., Ÿród³o: www.isap.sejm.gov.pl.
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Odpowiednie mechanizmy finansowania zadañ publicznych
Jedn¹ z bardziej charakterystycznych cech struktury przestrzennej stref podmiejskich jest s³aboœæ, a czêsto wrêcz ca³kowity brak drogowego uk³adu obs³uguj¹cego
– sieci ulic, pozwalaj¹cych na racjonalny dojazd do dzia³ek budowlanych
i kszta³tuj¹cych czyteln¹ strukturê jednostek osadniczych. Z braku ulic i placów wynikaj¹ liczne mankamenty funkcjonalne, spo³eczne i fizjonomiczne – jak niewykszta³cone pierzeje ulic i nieczytelne linie ogrodzeñ. Doprowadzenie do sytuacji,
w której planowanie i budowa tych przestrzeni publicznych bêdzie standardem, jest
wiêc kluczowe dla restrukturalizacji stref podmiejskich.
O ile w pierwszych latach po uzyskaniu przez gminy samorz¹dnoœci g³ównym problemem by³o przekonanie w³aœcicieli gruntów do koniecznoœci wprowadzania dróg publicznych do planów zagospodarowania przestrzennego, to obecnie same gminy naciskaj¹ na ograniczanie liczby projektowanych dróg. Pocz¹tkowo, w latach 90. XX w.,
w³aœciciele terenów przekwalifikowanych w trybie planu miejscowego z rolnych na budowlane, zgadzali siê na nieodp³atne przekazywanie gruntów pod drogi publiczne na
etapie wykonywania prawnych podzia³ów swoich dzia³ek. Przy wiêkszych inwestycjach zawierano równie¿ ró¿nego typu umowy cywilno-prawne, reguluj¹ce zasady przekazania terenów pod drogi samorz¹dom. Do tej pory w niektórych gminach wiejskich
zdarza siê sprzedawanie gminie terenów pod drogi za symboliczn¹ z³otówkê, szczególnie tam, gdzie w³aœciciele mog¹ uzyskaæ znaczne korzyœci z tytu³u sprawnego i odpowiadaj¹cego ich oczekiwaniom przeprowadzenia procedury planu i podzia³ów
nieruchomoœci. Z jednej strony jest to rozwi¹zanie w¹tpliwe prawnie, a z drugiej – coraz
powszechniejsze staje siê bezwzglêdne ¿¹danie przez w³aœcicieli gruntów wyp³aty odszkodowañ w wysokoœci ceny rynkowej za grunty przejmowany przez gminy pod drogi.
W wielu samorz¹dach lokalnych spotkaæ siê mo¿na obecnie z pogl¹dami, ¿e nale¿y
zrezygnowaæ z projektowania dróg do czasu przyjêcia jakichœ rozwi¹zañ systemowych, pozwalaj¹cych gminom nieodp³atnie przejmowaæ tereny pod drogi publiczne
tam, gdzie w³aœcicielom gruntów zapewnia siê zwiêkszenie wartoœci nieruchomoœci
poprzez sporz¹dzenie planów. Przy czym nie rezygnuje siê z wykonywania nowych
planów miejscowych i przeznaczania kolejnych terenów pod zabudowê, jako, ¿e jest
to sposób na przyci¹gniêcie do gminy inwestorów i spe³nienie oczekiwañ w³aœcicieli
gruntów. Dla urbanisty pogl¹d taki i wynikaj¹ce z niego dzia³ania, s¹ nie do przyjêcia.
Do czasu jednoczesnego pojawienia siê wielu indywidualnych ¿¹dañ uregulowania kwestii w³asnoœci planowanych dróg – przede wszystkim uregulowania kwestii finansowych – gminy nie traktowa³y swoich zobowi¹zañ, zapisywanych w planach,
jako nieuchronne i powa¿ne. Znamienny jest fakt, ¿e od wejœcia w ¿ycie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku, przy procedurze sporz¹dzania
planów miejscowych obligatoryjne jest wykonywanie prognoz skutków finansowych
uchwalenia planów. Opracowania te, przynajmniej w sposób przybli¿ony, wskazuj¹
jednorazowe i d³ugofalowe koszty i zyski gmin, zwi¹zane z uchwaleniem planu. Autorka, maj¹c w dorobku kilkadziesi¹t projektów planów miejscowych dla ró¿nych miast
i gmin, nigdy nie spotka³a siê z najmniejszym nawet zainteresowaniem radnych
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i w³adz gmin wykonywanymi prognozami finansowymi, a tym bardziej z przypadkiem, by przy wyborze wariantów zagospodarowania braæ pod uwagê koszty wykupu
i realizacji dróg. Gdyby kwestie finansowe uwzglêdniano ju¿ wczeœniej – przy
sporz¹dzaniu wszystkich planów miejscowych, to wówczas prawdopodobnie precyzyjniej by³oby monitorowane rzeczywiste zapotrzebowanie na tereny budowlane
i konkretne trendy inwestycyjne. Wprawdzie realizacji zamierzeñ strategicznych dla
rozwoju gmin sprzyja planowanie antycypuj¹ce i stymuluj¹ce dzia³ania inwestorów,
co wi¹¿e siê z przeznaczaniem pod ró¿norodn¹ zabudowê rozleg³ych obszarów, jednak dla wiêkszoœci terenów zasadne mog³o byæ stosowanie metod planowania
œledz¹cego, ze stopniowym wykonywaniem planów miejscowych29, w miarê mo¿liwoœci realizacji inwestycji i w odpowiedzi na wyraŸne zapotrzebowania inwestycyjne.
Obecnie ogromnym problemem jest nie tylko zbyt ma³a liczba zaprojektowanych
w planach miejscowych dróg publicznych, ale zaniechanie ich budowy. To prowadzi
do realizowania nieskoordynowanych wzajemnie inwestycji w oparciu o prywatne
dojazdy wzd³u¿ w³asnych nieruchomoœci. W ten sposób zabudowa powstaje najpierw
na terenach dostêpnych bezpoœrednio z istniej¹cych tras, póŸniej „rozlewa siê” w g³¹b
pól, zabudowywanych nierównomiernie, przemieszanych z nieu¿ytkami i terenami
upraw (ryc. 3).

Ryc. 3. Schemat g³ównych mechanizmów powstawania nieprawid³owych struktur przestrzennych
terenów pozbawionych dróg publicznych (mimo objêcia ich planami miejscowymi). Teren wsi
£oziska w gminie Lesznowola
!ród³o: opracowanie w³asne.
29
Planowanie antycypacyjne – d³ugoterminowe, oparte na programach powa¿nych zmian i œmia³ych wizjach rozwojowych, ale te¿ na niepewnych prognozach, gro¿¹ce wyst¹pieniem wysokich napiêæ rozwojowych; planowanie œledz¹ce – oparte na prognozie o znacznej pewnoœci, krótkoterminowe, elastyczne, niewywo³uj¹ce napiêæ rozwojowych, [za:] Chmielewski J.M., Teoria Urbanistyki w projektowaniu i planowaniu
miast. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskie, Warszawa 2001.
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W³adza publiczna ponosi odpowiedzialnoœæ za racjonalne prowadzenie gospodarki przestrzennej, co jest ignorowane przy zmianach przeznaczenia terenu lub opacznie rozumiane. Racjonalne gospodarowanie przestrzeni¹ jest dziœ w gminach
przewa¿nie uto¿samiane z planowaniem bez publicznych zobowi¹zañ. Przedstawiona
wy¿ej analiza pokazuje, ¿e dostêpne instrumenty planistyczne, potencjalnie umo¿liwiaj¹ce, b¹dŸ u³atwiaj¹ce wdra¿anie planów, z jednoczesn¹ ochron¹ szeroko rozumianego interesu publicznego, nie s¹ w gminach stosowane lub ich dzia³anie jest
ograniczone. Niew¹tpliwie brakuje jednak regulacji prawnych, które pozwoli³yby
znaleŸæ œrodki na finansowanie inwestycji, zwi¹zanych z realizacj¹ planów miejscowych, przede wszystkim na sprawne przejmowanie gruntów pod funkcje publiczne.
Niektóre Ÿród³a wzrostu dochodów w³asnych gmin nie maj¹ zwi¹zku z planowaniem
przestrzennym, jak choæby œrodki z udzia³u samorz¹dów w podatku dochodowym od
osób fizycznych, prawnych i nieruchomoœci. Jednak sposoby finansowania inwestycji
publicznych w gminach mog³yby zostaæ zapewnione przez zapisy ustawy dotycz¹cej
planowania i z ni¹ powi¹zanych – na przyk³ad przewiduj¹ce zamianê renty
planistycznej na przekazywanie gruntów pod drogi w naturze, czy wprowadzenie
obowi¹zkowego mechanizmu konsolidacji i kontrolowanej parcelacji gruntów,
z przejmowaniem przez samorz¹d terenów pod drogi.
Finansowanie dróg publicznych to zaledwie czêœæ zadañ dotycz¹cych inwestycji
publicznych. Problem ten jest jednak tak znacz¹cy, ¿e tematy innych kosztów,
zwi¹zanych z realizacj¹ publicznych terenów otwartych – na przyk³ad placów, terenów rekreacyjnych, zieleni i im podobnych, w zasadzie nie s¹ podejmowane. Na
przyk³ad w strefie podmiejskiej Warszawy, poza miastami, takie inwestycje publiczne
nie s¹ realizowane. Analiza przeznaczenia terenów w planach miejscowych wykazuje,
¿e praktycznie nie s¹ wskazywane nowe tereny us³ug publicznych, zieleni publicznej
i placów30. Rodzi siê pytanie – czy w ogóle jest to mo¿liwe, by samorz¹dy finansowa³y
te zadania, przede wszystkim w zakresie wykupu gruntów? O ile bowiem mo¿na liczyæ na to, ¿e silne gminy miejskie bêd¹ w stanie podo³aæ wykupom niezbêdnych terenów, to pozosta³e samorz¹dy powinny otrzymaæ wsparcie w postaci odpowiednich
uregulowañ prawnych.
Byæ mo¿e zasadne by³oby wprowadzenie ustawowego obowi¹zku przekazywania
na cele publiczne – pod drogi, zieleñ i us³ugi socjalne, okreœlonej procentowo czêœci
terenów przeznaczanych pod zabudowê. Przydatne by³oby wprowadzenie obowi¹zku
gromadzenia przez gminy zasobów nieruchomoœci i stworzenie przepisów, umo¿liwiaj¹ce wymianê gruntów bez dodatkowych op³at i podatków. Dodatkowo – praktyka
uchwalania planów miejscowych bez racjonalnej siatki dróg powinna byæ zatrzymana, bowiem plany te przynosz¹ wiêcej negatywnych skutków, ni¿ pojedynczo
wydawane decyzje o warunkach zabudowy.
30

Na przyk³ad w zbadanych przez autorkê planach miejscowych gminy Piaseczno – spoœród 20 planów
dla samego miasta tylko w trzech wskazano tereny zieleni publicznej i placów, jako kontynuacjê istniej¹cego
sposobu u¿ytkowania. W planach dla 67 obszarów wiejskich – zaledwie w 16 wskazano jak¹kolwiek zieleñ
publiczn¹.
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Standardy urbanistyczne, obszary prawnie chronione
Po dwudziestu latach funkcjonowania systemu planowania przestrzennego w Polsce, jasne jest, ¿e samorz¹dy lokalne nie s¹ w stanie odpowiedzialnie kszta³towaæ przestrzeñ o prawid³owych cechach strukturalnych, gwarantuj¹cych zachowanie ³adu
przestrzennego. Potrzebne s¹ dodatkowe narzêdzia prawne dla egzekwowania tej zasady. Jedne z mo¿liwych, to wprowadzenie standardów urbanistycznych i odpowiednio dobieranych wskaŸników w planowaniu przestrzennym. Inne – to znalezienie
nowych form ochronnych dla terenów strukturalizuj¹cych zabudowê, a wiêc form
ochrony przyrody i krajobrazu.
Wprowadzenie standardów urbanistycznych, obowi¹zuj¹cych przy wykonywaniu
planów miejscowych pozwoli³oby zarówno na ograniczenie terenów przeznaczonych
ju¿ pod zabudowê, jak i strukturalizacjê przestrzenn¹. Gdyby same gminy zainteresowane by³y kszta³towaniem przestrzeni, zgodnie z zasadami zrównowa¿onego rozwoju, mog³yby w swoich studiach uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego zapisywaæ graniczne wielkoœci powierzchni przeznaczanych na cele
publiczne i zieleñ oraz zasady ich dostêpnoœci. Czêœæ gmin standardy te zapisuje jednak w sposób niejednoznaczny, inne, choæ je wprowadzaj¹ do studiów, nie
przek³adaj¹ ich póŸniej na prawo miejscowe. Równie¿ sprawdzanie zgodnoœci planów
ze studium nie odnosi siê do kwestii wype³nienia tych standardów. Nale¿a³oby wiêc
wybraæ jedn¹ z dwóch dróg – albo precyzyjniej zobowi¹zaæ samorz¹dy do ustanawiania tych standardów w studiach gmin i wdra¿ania ich w planach, albo przyj¹æ krajowe
standardy urbanistyczne. Nie powinny mieæ one z pewnoœci¹ formy ustaleñ planistycznych dla ca³ego kraju. Wa¿niejsze, by okreœla³y zasady wyposa¿enia w tereny
otwarte, tereny i obiekty rekreacji oraz us³ug publicznych, w skalach netto i brutto.
W wielu strefach podmiejskich nie wystêpuj¹ ¿adne obszary o wartoœciach przyrodniczych, chronione przepisami prawa krajowego, w wielu innych ochrona ta jest niejednoznaczna i niewystarczaj¹ca. O ile jednak koniecznoœæ ograniczania zabudowy ze
wzglêdu na potrzeby ochrony œrodowiska naturalnego ma swoje odzwierciedlenie
w wielu aktach prawnych, to zagadnieniem niedocenianym jest mo¿liwoœæ stosowania
pasm terenów otwartych w celu strukturalizacji zabudowy. Temat ten w mniejszym
stopniu interesuje przyrodników i ekologów, ni¿ zagadnienia najwa¿niejszych systemowych rozwi¹zañ i ochrony szczególnie cennych obszarów. Dla urbanistów i architektów krajobrazu jest jednak mo¿liwym sposobem ograniczenia rozlewania siê zabudowy i jej uporz¹dkowania. Kluczowym problemem stref podmiejskich jest bowiem
poprawa ich morfologii i czytelne rozdzielenie terenów zabudowanych i otwartych.
Strukturalizacja przestrzeni strefy podmiejskiej poprzez rozdzielanie terenów zabudowy krawêdziami, tworzonymi przez pasy terenów otwartych jest teoretycznie mo¿liwa
dziêki odpowiedniemu planowaniu skali ponadlokalnej i lokalnej. Praktyka planistyczna pokazuje jednak, ¿e wy³¹czanie niektórych terenów z zabudowy ze wzglêdów estetycznych nie jest stosowane w tych gminach, gdzie napór inwestycyjny jest najwiêkszy.
Wyznaczanie pasów terenów wy³¹czonych z zabudowy w celu oddzielania miêdzy sob¹
jednostek osadniczych, b¹dŸ jednorodnych rejonów, albo dla umo¿liwienia ekspozycji
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atrakcyjnych elementów krajobrazu, czy stworzenia po³¹czeñ przyrodniczych wywo³uje sprzeciwy w³aœcicieli, radnych gmin i samych sporz¹dzaj¹cych opracowania planistyczne. Wskazywanie dla takich celów ca³ych grup nieruchomoœci uznawane jest za
rozstrzygniêcie niesprawiedliwe spo³ecznie. Z kolei wy³¹czanie z zabudowy czêœci poszczególnych dzia³ek – na przyk³ad na ich ty³ach – dalej od istniej¹cych dróg, w s¹siedztwie lasów i cieków wodnych, uwa¿a siê za nieracjonalne. Mo¿liwoœæ wykluczania
z zabudowy i nowego zagospodarowania niektórych terenów nie s¹ przez gminy w wystarczaj¹cym stopniu stosowane. Dlatego – mog³oby to zostaæ dokonane na poziomie
planu województwa, b¹dŸ – docelowo – obszaru metropolitalnego, albo zostaæ wprowadzone odrêbnym aktem prawnym.
Inne mo¿liwoœci dzia³añ
Urbaniœci, dyskutuj¹c niejednokrotnie o przyczynach z³ego stanu polskiej przestrzeni, zauwa¿aj¹ liczne mankamenty obowi¹zuj¹cego systemu planistycznego, koncentruj¹c siê jednak na zapisach Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Wydaje siê jednak, ¿e niezale¿nie od koniecznoœci wprowadzenia
zmian w tym akcie prawnym, wa¿niejsze jest zauwa¿enie tych mechanizmów, które
uniemo¿liwiaj¹ jego stosowanie w celu w³aœciwego planowania przestrzeni, a przede
wszystkim – uniemo¿liwiaj¹ realizacjê uchwalonych planów miejscowych. Warto jest
równie¿ zwróciæ uwagê na to, jak s³aba jest pozycja urbanistów w sytuacji, gdy nie maj¹
oparcia w obowi¹zuj¹cych standardach, czy œciœle zdefiniowanych zasadach wykonywania zawodu. W strefach podmiejskich presja inwestycyjna jest tak du¿a, a rywalizacja
miêdzy samorz¹dami i walka samorz¹dowców o wyborców tak powa¿na, ¿e nie starczaj¹ merytoryczne, choæby najs³uszniejsze argumenty, by przekonaæ do prawid³owych
rozwi¹zañ przestrzennych. Przydatne mog³oby byæ wprowadzenie kodeksu dobrych
praktyk, obowi¹zuj¹cego g³ównych projektantów opracowañ planistycznych. To
wi¹za³oby siê ze zwiêkszeniem zakresu odpowiedzialnoœci projektantów, którzy rozliczani byliby z przestrzegania takiego kodeksu. Z drugiej strony jednak zdanie profesjonalistów mog³oby wówczas powa¿niej byæ traktowane przy podejmowaniu niektórych
rozstrzygniêæ planistycznych przez lokalne samorz¹dy. Pilne jest równie¿ prowadzenie
dzia³añ na rzecz zmian konstytucyjnych, zmian w orzecznictwie prawnym i w nastawieniu spo³ecznym, zmierzaj¹cych do uznania wartoœci ³adu przestrzennego, jako dobra wspólnego, wymagaj¹cego ograniczania dysponowania w³asnoœci¹ prywatn¹.
Do rozwa¿enia pozostaj¹ rozwi¹zania prawne drastyczne, uci¹¿liwe dla w³aœcicieli
gruntów i politycznie najtrudniejsze – wprowadzenie podatku od wartoœci nieruchomoœci i uniewa¿nianie niezrealizowanych przez okreœlony czas planów miejscowych.

Mo¿liwoœci restrukturyzacji – czynniki o charakterze ludzkim
Specyfik¹ stref podmiejskich jest stawianie na pierwszym planie prywatnoœci, co
wi¹¿e siê z przyjmowaniem adekwatnych do tego priorytetu rozwi¹zañ przestrzennych, skutkuj¹cych, m.in. mniejszym ni¿ w miastach udzia³em przestrzeni publicznych. Na to globalne zjawisko nak³ada siê specyficzne dla Polski traktowanie prawa
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do dysponowania prywatn¹ w³asnoœci¹. Wskutek tego w³aœciwe kszta³towanie struktury przestrzennej jednostek osadniczych jest utrudnione. Dlatego, miêdzy innymi,
przestrzenie publiczne w nowych zespo³ach zabudowy niemal nie wystêpuj¹, a przestrzenie grupowe pojawiaj¹ siê tylko sporadycznie. Nieodpowiednie dla zabudowy
podzia³y nieruchomoœci na dawnych polach potêguj¹ to zjawisko. Dodatkowo – problemy finansowe samorz¹dów i z³e prawo utrudniaj¹ tworzenie miejsc dla spotkañ
mieszkañców, czy te¿ pasm rozdzielaj¹cych tereny zabudowane.
Jednoczeœnie mieszkañcy stref podmiejskich przewa¿nie nie wymuszaj¹ na w³adzach miast i gmin rozwi¹zañ, sprzyjaj¹cych kszta³towaniu prawid³owych struktur
przestrzennych, bowiem najczêœciej sami nie wiedz¹, jak powinny one wygl¹daæ. Poprawê tego stanu rzeczy mo¿na wi¹zaæ ze wzmocnieniem siê lokalnych spo³ecznoœci,
ich edukacj¹, a w rezultacie – spo³eczn¹ kontrol¹ procedur planistycznych i polityki
przestrzennej samorz¹dów lokalnych, a z drugiej strony – z wiêksz¹ œwiadomoœci¹
w³adz samorz¹dów lokalnych.
Rola samorz¹dów
Nie bêdzie mo¿na mówiæ o poprawie ³adu przestrzennego i kszta³towaniu prawid³owych struktur urbanistycznych stref podmiejskich, dopóki spo³ecznoœci lokalne i ich w³adze, a wiêc samorz¹dne gminy, nie zaczn¹ zauwa¿aæ takiej potrzeby.
Nadanie ogromnych kompetencji samorz¹dom, które mog³y rozpocz¹æ swoj¹ dzia³alnoœæ po przyjêciu ustawy dotycz¹cej odbudowy w Polsce samorz¹du terytorialnego
w roku 1990, powinno wi¹zaæ siê z ich odpowiedzialnoœci¹ – równie¿ za przestrzeñ.
Tymczasem dostêpne narzêdzia planistyczne, przewidziane w Ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w innych przepisach, nie s¹ dziœ stosowane.
Trudno jest jednak skonstruowaæ system planistyczny, oparty na przymusie i kontroli oraz œcis³ych przepisach, choæ mo¿e byæ on ulepszony, o czym by³a mowa wy¿ej.
Niezbêdna jest bowiem wola kszta³towania przestrzeni wysokiej jakoœci i chêæ przebywania w takim œrodowisku. To wymaga natomiast wiedzy o mo¿liwych rozwi¹zaniach oraz zaufania do tych, którzy mog¹ tê wiedzê przekazaæ.
Proces edukacji z zakresu urbanistyki, architektury i ochrony œrodowiska musi toczyæ siê latami, by pewne wartoœci sta³y sie trwa³ym fundamentem na ca³e ¿ycie. Konieczna jest wiêc edukacja powszechna, a wiêc wprowadzenie tych zagadnieñ do
programów szkolnych, co dopiero po latach mo¿e prze³o¿yæ siê na szersz¹ œwiadomoœæ spo³eczn¹. Nie zmienia to faktu, ¿e ju¿ dziœ potrzebna jest edukacja radnych
samorz¹dów wszystkich szczebli i pracowników administracji. Obecnie czêste szkolenia dla radnych i pracowników urzêdów gmin, dotycz¹ przewa¿nie przepisów prawa
i problemów zwi¹zanych z opracowaniem konkretnych opracowañ planistycznych.
Brak natomiast warsztatów, wyk³adów i informacji o doœwiadczeniach innych samorz¹dów w Europie oraz o generalnych zasadach budowy miast.
Silne lokalne spo³ecznoœci
Brak zainteresowania w³adz gmin problemem w³aœciwego kszta³towania struktur
przestrzennych jednostek osadniczych w szczególnoœci wi¹¿e siê z brakiem œwiadomo-
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œci co do potrzeb i warunków kszta³towania przestrzeni grupowych i publicznych.
Dok³adnie ta sama sytuacja dotyczy wiêkszoœci deweloperów i nabywców mieszkañ
w strefie podmiejskiej – ani nie wiedz¹, jak powinny funkcjonowaæ tereny otwarte
w jednostkach osadniczych, ani tym siê nie interesuj¹. Dopiero po jakimœ czasie zamieszkiwania w strefie podmiejskiej zauwa¿ane s¹ przez mieszkañców mankamenty
w zagospodarowaniu terenu, choæ zg³aszane s¹ zaledwie potrzeby minimalne, zwi¹zane
z bezpieczeñstwem i zapewnieniem najni¿szych standardów, a o wiêkszych wymaganiach siê nie wspomina. Ta swoista synergia miêdzy u¿ytkownikami przestrzeni a jej
gospodarzami prowadzi do zaniechania dzia³añ na rzecz kszta³towania przestrzeni publicznych. Dopiero silne naciski lokalnych spo³ecznoœci mog³yby zmusiæ w³adze gmin
do zajêcia siê problemem miejsc dla ró¿norodnych spo³ecznych interakcji.
Powa¿nym problemem strefy podmiejskiej Warszawy jest brak spo³ecznej kontroli procedur planistycznych i polityki przestrzennej samorz¹dów lokalnych, której
przyœwieca³aby dba³oœæ o szeroko pojête œrodowisko zamieszkania. W wielu gminach
stref podmiejskich, nawet tych, w których obserwuje siê najbardziej dynamiczny
przyrost liczby nowych mieszkañców, przewa¿aj¹c¹ grupê stanowi¹ mieszkañcy osiedleni przed boomem inwestycyjnym prze³omu XX i XXI wieku31. To najczêœciej
w³aœciciele gruntów, zainteresowani mo¿liwoœci¹ skorzystania z po³o¿enia ich nieruchomoœci w strefie wp³ywów centralnego miasta i wi¹¿¹c¹ siê z tym zmian¹ przeznaczenia terenów na budowlane oraz ich sprzeda¿y – szybkiej b¹dŸ roz³o¿onej w czasie.
Dlatego wiêkszoœæ lokalnych spo³ecznoœci domaga siê od w³adz samorz¹dowych
dzia³añ na rzecz „odralniania” gruntów, a ci, którzy zainteresowani s¹ ograniczeniem
niekontrolowanej urbanizacji i nadmiernego powiêkszania siê terenów budowlanych, pozostaj¹ w mniejszoœci. W gminach ujawnia siê to w prowadzonej polityce
przestrzennej, w tym przy sporz¹dzaniu dokumentów planistycznych, a na poziomie
ogólnopolskim – w mechanizmach tworzenia aktów prawnych i priorytetach
przyjmowanych zapisów.
Z socjologicznego punktu widzenia mo¿na by przypuœciæ, ¿e taka ideologia jest reperkusj¹
stanu polskiego spo³eczeñstwa. W momencie rozpoczêcia transformacji ustrojowej mia³o ono
(zapewne w 95%) swoje korzenie na wsi. Nie chodzi tu przy tym o miejsce zamieszkania
– oko³o 60% ludnoœci mieszka³o wówczas w miastach – lecz o posiadanie ziemi na wsi b¹dŸ
bezpoœrednio, b¹dŸ w rodzinach, co oznacza mo¿liwoœæ jej dziedziczenia. St¹d te¿ bezwzglêdny nacisk na ustawowe zapewnienie potencjalnej mo¿liwoœci tworzenia kapita³u przez przeznaczanie ziemi rolnej na cele budowlane bez ¿adnych ograniczeñ oraz przy ¿adnym
wk³adzie w³asnym pracy czy œrodków finansowych (polskie «eldorado»).(…) ¯aden polski
rz¹d okresu transformacji – jak dotychczas – nie odwa¿y³ siê na ograniczenie tego prawa
z obawy przed utrat¹ elektoratu (…)32.
31

Na przyk³ad – saldo migracji w ca³ej strefie podmiejskiej Warszawy w liczbach bezwzglêdnych w latach: 1999–2011 wynios³o 146 712 osób, przy liczbie mieszkañców strefy 3 255 600 osób w 2010 r. Nawet po
uwzglêdnieniu przyrostu naturalnego ludnoœci osiedlonej po roku 1994 (wtedy to gwa³townie powstawaæ zaczê³y pierwsze nowe osiedla), liczby te s¹ nieporównywalne. Dane wg GUS, 2013.
32
Jêdraszko A., Gospodarka przestrzenna w Polsce wobec standardów europejskich, Urbanista, Warszawa 2008, s. 33.
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Podobnie w gminach i w powiatach – w³adze samorz¹dowe w ramach walki o wyborców opowiadaj¹ siê za maksymalnym rozszerzaniem zasiêgu terenów budowlanych i uelastycznianiem zapisów planów miejscowych.
Ciekawe obserwacje wynikaj¹ z porównania zakresu problemów, zg³aszanych
przez lokaln¹ spo³ecznoœæ w trakcie procedur sporz¹dzania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, w zale¿noœci od partykularnych interesów w³aœcicieli gruntów, zainteresowanych sprzeda¿¹ ziemi, deweloperów i sta³ych mieszkañców. Ujawnia siê to zarówno na etapie sk³adania wniosków do planów, jak i uwag po
ich wy³o¿eniu do wgl¹du publicznego, a tak¿e podczas dyskusji publicznych. Cele
tych ró¿nych grup uczestników procedur planistycznych s¹ ró¿ne i czêsto sprzeczne.
Bez w¹tpienia dla poprawy jakoœci struktur przestrzennych zasadne by³oby branie
pod uwagê przede wszystkim opinii wykszta³conych ju¿ lokalnych spo³ecznoœci. Dopóki przewa¿aj¹cy g³os w ocenie lokalnych samorz¹dów nie bêdzie do nich nale¿a³,
procesy dysharmonijnego rozlewania siê zabudowy bêd¹ toczy³y siê nadal. Mo¿na
tylko mieæ nadziejê, ¿e w poszczególnych czêœciach stref, tam gdzie ukszta³towa³y siê
ju¿ wzglêdnie zwarte zespo³y zabudowy, postêpowa³a bêdzie integracja mieszkañców.
Dbaj¹c o siebie i swoje miejsce zamieszkania, zainteresuj¹ siê wówczas spo³eczn¹
kontrol¹ dzia³añ lokalnych samorz¹dów z zakresu gospodarowania przestrzeni¹
i ochrony œrodowiska.
W miejscach, które bêd¹ kszta³towa³y odpowiednie warunki zamieszkania, w tym
prawid³ow¹ strukturê przestrzenn¹ oraz standardy wyposa¿enia w us³ugi i tereny
otwarte, bêdzie nastêpowa³a koncentracja zabudowy i jej kontrola. Anga¿owanie mieszkañców w problemy kszta³towania ³adu przestrzennego nie tylko wówczas, gdy
opracowania dotycz¹ ich nieruchomoœci, na przyk³ad poprzez organizowanie warsztatów typu „charette”33, pozwoli na wspólne decydowanie o przestrzeni, integracjê
s¹siedzk¹ i budowanie to¿samoœci poszczególnych miejsc stref podmiejskich. To
mo¿e w rezultacie doprowadziæ do pozytywnych zmian w rozk³adzie zabudowy, których pewne symptomy wynikaj¹ z badañ, przeprowadzonych dla gmin Lesznowola
i Piaseczno. Z jednej strony obserwowany jest tu sta³y wzrost gêstoœci zaludnienia
w odniesieniu do powierzchni gmin, zwi¹zany ze zwiêkszaniem siê liczby mieszkañców, zarówno w wyniku migracji, jak i obserwowanego przyrostu naturalnego. Z drugiej zaœ strony ca³y czas roœnie powierzchnia terenów zabudowanych i przeznaczanych pod zabudowê. Jednoczeœnie obserwuje siê, ¿e gêstoœæ zaludnienia na terenach zabudowanych ulega nieznacznemu powiêkszaniu34. Nie jest pewne, na ile
wi¹zaæ to mo¿na z rozpoczynaj¹cym siê zjawiskiem porz¹dkowania siê struktury
33

To trwaj¹ce od kilku dni do kilku tygodni konsultacje spo³eczne, polegaj¹cych na aktywnym udziale
mieszkañców terenów objêtych planowanymi przekszta³ceniami we wzajemnych dyskusjach i spotkaniach ze
specjalistami.
34
WskaŸnik gêstoœci zaludnienia na terenach zabudowanych powiêksza siê, w dwóch zbadanych gminach. Na terenie gminy Lesznowola wzrós³ z 9,8 os/ha w 1992 r. do 11,7 os./ha w 2009 r., a w gminie Piaseczno – na obszarze wiejskim wzrós³ z 10,4 os./ha w 1992 r. do 14,1 os./ha w 2009 r. i na terenie miasta:
z 23,9 os./ha w 1992 r. do 34,0 os./ha w 2009 r., [za:] 21. Pogoda J., Procesy suburbanizacyjne w gminach
Piaseczno i Lesznowola. Praca dyplomowa magisterska pod kier. J.M. Chmielewskiego. Politechnika Warszawska, Warszawa 2011.
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osadniczej poprzez jej intensyfikacjê w wiêkszych skupiskach. Prawdopodobne jest
bowiem, ¿e wyniki badañ maj¹ w du¿ej mierze zwi¹zek ze skokowymi zmianami danych w wyniku przeprowadzonych przez starostwa powiatowe aktualizacji u¿ytków
i bie¿¹c¹ polityk¹ meldunkow¹ gmin. Intensyfikuje siê wprawdzie stopniowo zagospodarowanie poszczególnych oœrodków, ale z drugiej strony – coraz rozleglejsze s¹
tereny, na których powstaje zabudowa punktowa, bardzo rozproszona. Zwraca równie¿ uwagê fakt, ¿e tereny przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego pod zabudowê intensywn¹, w tym wielorodzinn¹, s¹ ju¿ niemal wyczerpane. O ile jednak dane te potwierdzaæ siê bêd¹ w kolejnych latach, mo¿e byæ to
sygna³ pierwszych zmian w kierunku samoczynnej budowy policentrycznego modelu
strefy podmiejskiej Warszawy, co powinno byæ wspierane przy wykorzystaniu
mo¿liwych narzêdzi – zarówno planistycznych, jak i niezwi¹zanych z planowaniem
przestrzennym. Podobne zmiany s¹ prawdopodobne równie¿ w innych strefach
podmiejskich.
Byæ mo¿e proces ten zacz¹³ siê ju¿ toczyæ w podwarszawskim Józefos³awiu – terenie, który jako jeden z pierwszych w strefie podmiejskiej stolicy, podlega³ gwa³townej
suburbanizacji. Pierwotne koncepcje projektu planu z pocz¹tku lat 90. XX w., wyznaczaj¹ce liczne przestrzenie publiczne nie uzyska³y akceptacji w³aœcicieli gruntów
i w³adz gminy Piaseczno, jako zbyt „restrykcyjne”. W³aœciciele gruntów i inwestorzy
zainteresowani byli bowiem wy³¹cznie realizacj¹ zabudowy mieszkaniowej. Uchwalony plan miejscowy wprowadza³ jednak kilka terenów nowych dróg i placów,
maj¹cych ustrukturalizowaæ przestrzeñ. ¯adnego z nich jednak gmina nie zrealizowa³a do dziœ, z wyj¹tkiem fragmentu ulicy w ci¹gu planowanej wczeœniej drogi wojewódzkiej. Budowali wy³¹cznie prywatni deweloperzy – ka¿dy na w³asnej, ogrodzonej
dzia³ce. Tak wiêc po stworzeniu osiedli dla tysiêcy nowych mieszkañców brakuje
obecnie przestrzeni publicznych, a us³ugi podstawowe lokalizowane s¹ w miejscach
zupe³nie przypadkowych – barakach, tymczasowych budkach, albo na skraju terenu
osiedlowego. Dawne drogi wiejskie o przebiegu pó³noc-po³udnie funkcjonuj¹ u³omnie, nie mog¹c zast¹piæ zaplanowanej, niezrealizowanej siatki ulic. Jednak wykszta³cenie siê silnej lokalnej spo³ecznoœci mo¿e doprowadziæ do zmiany tego stanu
rzeczy. Naciski na w³adze gminy doprowadzi³y w 2013 r. do rozpoczêcia prac nad popraw¹ struktury Józefos³awia i mo¿e tym razem wyjd¹ one poza fazê koncepcji.
Wykonanie wizji przekszta³ceñ zlecono zagranicznej pracowni urbanistycznej, która
byæ mo¿e lepiej przekona samorz¹dowców o koniecznoœci prawid³owego projektowania ni¿ wczeœniej pracuj¹cy tu architekci i urbaniœci, w tym autorka.
Sytuacja ta pokazuje trzy wa¿ne aspekty spo³eczne planowania przestrzennego
w Polsce. Pierwszy, to omówiona ju¿ waga œwiadomoœci i integracji lokalnych spo³ecznoœci w d¹¿eniu do poprawy warunków zamieszkania. Druga – brak wzajemnego
zaufania poszczególnych stron bior¹cych udzia³ w procedurach planistycznych. Lokalne spo³ecznoœci od d³u¿szego ju¿ czasu nie daj¹ wiary w rzetelnoœæ, wiedzê i dobre
intencje sporz¹dzaj¹cych plany samorz¹dów oraz wykonuj¹cych opracowania urbanistów. Dopiero pojawienie siê zewnêtrznych, najlepiej wiêc spoza Polski, specjalistów, budzi nadziejê na rozwi¹zanie problemów przestrzennych i spo³ecznych.
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A swoj¹ drog¹ – i to trzeci spo³eczny aspekt planowania przestrzennego – polscy urbaniœci nie wypracowali dot¹d satysfakcjonuj¹cych metod wspó³pracy z lokalnymi
spo³ecznoœciami, ani te¿ sposobów na przekonanie w³adz samorz¹dowych o swoich
– urbanistyki – racjach.

Podsumowanie
Wydaje siê, ¿e niezale¿nie od zasadnoœci brania pod uwagê wielu wytycznych „Nowego Urbanizmu” (choæ niekoniecznie tych dotycz¹cej form przestrzennych) przy
projektowaniu nowych jednostek osadniczych, dla restrukturyzacji stref podmiejskich niezbêdne s¹ nastêpuj¹ce dzia³ania:
– promowanie zmian konstytucyjnych, zmian w orzecznictwie prawnym i w nastawieniu spo³ecznym, zmierzaj¹cych do uznania wartoœci ³adu przestrzennego jako
dobra wspólnego, wymagaj¹cego ograniczania dysponowania w³asnoœci¹ prywatn¹,
– wprowadzenie ustawowego obowi¹zku przeprowadzania scaleñ i ponownych podzia³ów w przypadku zamiany terenów rolnych na budowlane,
– przyjêcie krajowych standardów urbanistycznych, b¹dŸ obowi¹zku œcis³ego zapisywania i stosowania ich przez same gminy,
– skorygowanie zapisów ustawowych w ten sposób, by mo¿liwe i obowi¹zkowe by³o
ustalanie w planach miejscowych wszystkich istotnych elementów struktury przestrzennej,
– wprowadzenie ustawowego obowi¹zku przekazywania na cele publiczne – pod
drogi, zieleñ i us³ugi socjalne, okreœlonej procentowo czêœci terenów przeznaczanych pod zabudowê,
– wprowadzenie obowi¹zku gromadzenia przez gminy zasobów nieruchomoœci
i stworzenie przepisów, umo¿liwiaj¹ce wymianê gruntów bez dodatkowych op³at
i podatków,
– doprecyzowanie zasad zagospodarowania dla niektórych terenów prawnie chronionych i stworzenie nowej formy ochrony systemów terenów otwartych stref
podmiejskich poprzez zapisy ustawowe b¹dŸ obowi¹zuj¹ce akty planistyczne – na
przyk³ad plany zagospodarowania obszarów metropolitalnych i plany województw,
– do rozwa¿enia pozostaj¹ rozwi¹zania drastyczne i politycznie najtrudniejsze
– wprowadzenie podatku od wartoœci nieruchomoœci i uniewa¿nianie niezrealizowanych przez okreœlony czas planów miejscowych,
– edukacja powszechna z zakresu urbanistyki, architektury i ochrony œrodowiska,
a wiêc wprowadzenie tych zagadnieñ do programów szkolnych,
– edukacja radnych samorz¹dów wszystkich szczebli i pracowników administracji
poprzez warsztaty, wyk³ady i informacje o doœwiadczeniach innych samorz¹dów
w Europie,
– anga¿owanie mieszkañców w problemy kszta³towania ³adu przestrzennego nie tylko wówczas, gdy opracowania dotycz¹ ich nieruchomoœci, na przyk³ad poprzez
organizowanie warsztatów typu „charette”.
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Przed urbanistami le¿¹ dziœ dwa najwa¿niejsze zadania, mog¹ce s³u¿yæ restrukturyzacji stref podmiejskich. Pierwsze, to podejmowanie dzia³añ na rzecz wprowadzenia takich zmian w szeroko pojêtym prawodawstwie, by uruchomiæ
mechanizmy, pozwalaj¹ce na koordynacjê opracowañ planistycznych ró¿nych
szczebli, realizacjê planów miejscowych i by przyj¹æ takie standardy urbanistyczne,
które umo¿liwi¹ prawid³owe kszta³towanie struktur przestrzennych. Drugie – to
podejmowanie prób na rzecz przekonania lokalnych spo³ecznoœci i w³adz samorz¹dowych do rozwi¹zañ prawid³owych i ciekawych, pokazywanie sprawdzonych wzorców, prowadzenia szkoleñ, akcji, wystaw, konkursów, ale tak¿e
wypracowanie metod dobrego uzasadniania przyjmowanych rozwi¹zañ, z zastosowaniem argumentów ekonomicznych. Robiæ to warto, niezale¿nie od tego ile razy
dot¹d odnotowywano na tym polu pora¿ki. PóŸniej mo¿na ju¿ po prostu projektowaæ – tak jak umiemy, jak nauczy³y nas spotkania z poszukuj¹cymi nowoœci studentami, doœwiadczenia zagraniczne, a przede wszystkim, lekcje z mistrzami, choæby te
w Szkole Urbanistycznej Profesora Wejcherta35.

Summary
Evaluation of the possibility of structuring zones suburban
The aim of the paper is to present some possibilities of suburban area’s spatial
structuralisation. Suburban area is a subject of merciless criticism for its characteristic
features: spatial chaos, morphology being urban antithesis, lack of public spaces, and
liability to conflict situations. Such way of urban development has the negative impact
on the natural environment, as well as on social life, but actually in Poland it is a typical
model of the rural-urban fringe transformation in the process of suburbanization,
resulting in urban sprawl. It is necessary to diagnose the determinants and material
factors affecting its transformations so as to find the methods to perform structural
changes in these extensive areas. The idea of New Urbanism was mentioned and
compared with specific influence on the ground of polish planning realities. Some
examples of new development in the polish suburban areas, which were built in the
accordance with the ideas of New Urbanism were reviewed. Special care was taken on
the main determinants of the space-order creating. The attempt to find main factors
having impact on the spatial structure and its structuralisation was undertaken – first of
all connected with the urban design and spatial planning, but also with their
implementation. In conclusion, the serious ineffectiveness of the planning system in
Poland, the weakness of the management of suburban area, as well as immaturity and
smallness of local societies has been approved. The results of the research can serve to
extend the database of the suburban areas in Poland. They can be also useful for the
35
Zasadnoœæ wyodrêbnienia stworzonych przez prof. Kazimierza Wejcherta teorii naukowych, projektów urbanistycznych i metod dydaktycznych, buduj¹cych ³¹cznie tê Szko³ê t³umaczy Gawlikowski (2003)
oraz inni, w zbiorze poœwiêconym Kazimierzowi Wejchertowi (Gzell (red.), 2003).
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discussion about the planning system, about the responsibility of local authorities for
the space-order, and about the improvement of urban design.
Keywords: suburban area, suburbanization, sprawl, urbanism, structuralisation,
spatial structure, spatial planning.
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Katarzyna Asanowicz

Osiedle – jego historia i problemy wspó³czesne
Osiedla mieszkaniowe s¹ krytykowane, g³ównie w dziedzinie formowania przestrzeni, tworzenia œrodowiska mieszkaniowego i jego przystosowania do potrzeb i odczuæ ludzi. Nie s¹ one akceptowane przez mieszkañców. Mieszkañcy nie czuj¹ wiêzi ze swoim
osiedlem, przestrzeñ na zewn¹trz w³asnego mieszkania – „przestrzeñ miejsk¹” swojej
dzielnicy uwa¿aj¹ za ca³kowicie obc¹. Badania socjologiczne przeprowadzone w latach
osiemdziesi¹tych w wielu polskich osiedlach potwierdzi³y powy¿sze oceny.
Poprawa jakoœci ¿ycia wszystkich ludzi jest najwa¿niejszym celem ka¿dej polityki
odnosz¹cej siê do osiedli ludzkich. Jej zadaniem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb cz³owieka, zarówno fizjologicznych jak i estetycznych. Na problem mieszkaniowy nale¿y zatem patrzeæ globalnie i dostrzegaæ w nim z³o¿onoœæ œrodowiska, które
zamieszkuje cz³owiek.
Celem pracy jest przedstawienie genezy powstania osiedli mieszkaniowych, rozwoju aktów normatywnych, stanowi¹cych podstawê do projektowania oraz problemów estetycznych powsta³ych w rezultacie realizacji idei osiedla.

Geneza osiedla
Analizê procesów powstawania wspó³czesnych koncepcji urbanistycznych zespo³ów mieszkaniowych nale¿y rozpocz¹æ od rozpatrzenia warunków ¿ycia panuj¹cych
w miastach na prze³omie XIX i XX wieku. Krytyka istniej¹cej sytuacji i chêæ zmiany
sta³y siê punktem wyjœcia do poszukiwania nowych zasad organizacji przestrzeni
miejskiej.
Najbardziej charakterystyczn¹ cech¹ miasta XIX wieku by³a jego du¿a gêstoœæ zabudowy. G³ównymi elementami miasta by³a prostok¹tna sieæ ulic wype³niona zabudow¹.
Taka struktura powodowa³a z³e nas³onecznienie mieszkañ, a zanieczyszczenie powietrza zwi¹zane z rozwojem przemys³u dodatkowo wp³ywa³o na pogorszenie siê warunków sanitarnych. Jednoczeœnie rozwój miast przemys³owych w okresie wczesnego
kapitalizmu spowodowa³ zró¿nicowanie spo³eczne ludnoœci. Z jednej strony istnia³y
ceremonialne centra miast, a z drugiej – obszary ubóstwa, po³o¿one w pobli¿u zak³adów
przemys³owych. Wybuch epidemii cholery w 1831 roku w Anglii po raz pierwszy zwróci³ uwagê na problemy zdrowia w mieœcie. Utworzono pierwsze przepisy reguluj¹ce
minimalne normy w odniesieniu do jakoœci wody i urz¹dzeñ sanitarnych, znormalizowano odleg³oœci pomiêdzy budynkami mieszkalnymi, likwidowano mieszkania w piwnicach i podkreœlano koniecznoœæ tworzenia terenów zieleni miejskiej.
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Pod koniec XIX i na pocz¹tku XX w. pojawi³y siê nowe koncepcje, które ³¹czy³y
aspekty techniczne, spo³eczne, higieniczne oraz estetyczne w planowaniu miast. Ich
celem by³a poprawa stanu sanitarnego miast, zapewnienie kontaktu z natur¹ – zieleni¹ i s³oñcem. Jednym z prekursorów nowej myœli by³ E. Howard, który w opublikowanej w 1898 roku ksi¹¿ce „Tomorrow: a Paceful Path to Real Reform” (znanej
bardziej pod tytu³em „Garden Cities of To – morrow” opublikowanej w 1902 r.)
przedstawi³ teoretyczne podstawy decentralizacji miast. Plan „Miasta-ogrodu
przysz³oœci” zosta³ wymyœlony przez Howarda w formie kolistego obszaru miejskiego, podzielonego na 6 wycinków g³ównymi ulicami, z centrum, w którym znajdowa³y
siê tereny parkowe wraz z budynkami u¿ytecznoœci publicznej. Ca³y ten obszar okala³
pas gruntów rolnych, niepodlegaj¹cych zabudowie. Miasto mia³o byæ samowystarczaln¹ jednostk¹ o œciœle okreœlonej wielkoœci i liczbie mieszkañców.
W po³owie lat 20. XX wieku równie¿ zmieni³o siê podejœcie w projektowaniu przestrzeni bloku mieszkalnego. Krytyce poddano w¹skie ulice-korytarze oraz ciemne
podwórka-studnie. W rezultacie zaczê³y powstawaæ kwarta³y z przestronnymi dziedziñcami, z luŸn¹ obrze¿n¹ i linijkow¹ zabudow¹ i domami typu wie¿owego. Jednoczeœnie wraz z zabudow¹ mieszkaniow¹ projektowano urz¹dzenia spo³eczno-us³ugowe uzupe³nione terenami zieleni.
Nowe teorie pojawi³y siê w trzech oœrodkach. Pierwszym by³ Regional Planning
Association of America w Nowym Jorku. Drugim zaœ Pary¿, w którym pracowa³ Le
Corbusier i gdzie wydawano pismo „L’Esprit Nouveau” poœwiêcone wspó³czesnej urbanistyce i architekturze. Niemniej wa¿nym by³ trzeci oœrodek obejmuj¹cy Holandiê,
Niemcy i Szwajcariê gdzie rozwija³ siê ruch budowy tanich mieszkañ robotniczych.
W koncepcjach Le Corbusier’a zabudowa mieszkaniowa sk³ada³a siê z dwóch zasadniczych modeli domów: by³y to domy-wille (Immeubles villas) oraz zabudowa
„uskokowa” (Lotissements a redents). Sposób rozwi¹zania Immeubles villas sprawia, ¿e
dwupoziomowe mieszkania wyposa¿one s¹ we w³asne tarasy-loggie, umieszczone od
strony wewnêtrznej prostok¹tnego zielonego dziedziñca. Mimo, i¿ budynki s¹
dwunastokondygnacyjne, mieszkania maj¹ zalety willi. Przestrzennie rozwi¹zania
obu typów zabudowy s¹ odmienne. Immeubles villas jest w istocie „superblokiem”
o boku 400 × 200 m, a budynki uskokowe, ustawione na s³upach nie maj¹ charakteru
obrze¿nego, lecz tworz¹ meander kszta³towany niezale¿nie od uk³adu ulic.
Le Corbusier by³ równie¿ autorem i gor¹cym zwolennikiem wielopiêtrowych domów wie¿owych. We wczesnych latach 20. opracowa³ wstêpny projekt „miasta wie¿”,
w którym centrum ka¿dego kwarta³u zajmowa³ wie¿owiec wysokoœci 60 piêter. W rezultacie przeciwstawi³ strukturze miasta dziewiêtnastowiecznego strukturê, w której
95% terenu by³o niezabudowane. Twierdzi³, ¿e wysokoœciowce zapewniaj¹ dobre warunki ¿ycia i jednoczeœnie uwalniaj¹ teren pod budowê obiektów obs³ugi. Swoj¹ ideê
Le Corbusier przedstawi³ w projektach dla Zlinu (Czechy), Hellocourt (Francja) i Rio
de Janeiro (Brazylia)1.

1

Corbusier. Planirovka goroda. OGIZ-IZOGIZ, Moskwa 1933.
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Zwolennikiem wprowadzenia s³oñca i zieleni w strukturê zabudowy mieszkaniowej, z jednoczesnym utrzymaniem wysokiej intensywnoœci wykorzystania terenu by³
Walter Gropius, który zastosowa³ uk³ad linijkowy (równolegle rozstawione budynki). W swoich wyliczeniach dowodzi³, ¿e przy stopniowym podnoszeniu wysokoœci
zabudowy, liczbê budynków mo¿na zmniejszyæ przy jednoczesnym zwiêkszeniu odleg³oœci miêdzy nimi. Tak¹ sam¹ iloœæ mieszkañ mo¿na zaprojektowaæ w 12 dwukondygnacyjnych budynkach lub w dwóch dziesiêciokondygnacyjnych, z woln¹
przestrzeni¹ pomiêdzy nimi. W rezultacie doszed³ do wniosku, ¿e w miarê zwiêkszania wysokoœci poprawiaj¹ siê wskaŸniki ekonomiczne oraz warunki sanitarno-higieniczne. Przyk³adem mo¿e byæ zaprojektowany w 1928 r. zespó³ mieszkaniowy
w Haselchorst w Spandau (Berlin). Jednak mimo niew¹tpliwych zalet zabudowa linijkowa przy masowym zastosowaniu wywo³ywa³a skrajnie monotonne wra¿enia, co doprowadzi³o do utraty rozpoznawalnoœci oddzielnych budynków. Uk³ad domów
mieszkalnych wzd³u¿ osi pó³noc-po³udnie nie zawsze by³ zgodny z kierunkiem ulic.
W rezultacie zaczyna³y siê one przekszta³caæ z „ulic-korytarzy” w uk³ady swobodne.
Zabudowa linijkowa rozprzestrzeni³a siê nie tylko w Niemczech, ale równie¿ w Danii, Hiszpanii, Szwecji.
W USA w 1929 r. Clarence Perry opublikowa³ pracê „Jednostka s¹siedzka” (The
Neighbourhood Unit). Pojêcie jednostki s¹siedzkiej na gruncie amerykañskim powsta³o w sytuacji gwa³townego wzrostu miast i zniszczenia tradycyjnych wiêzi
spo³ecznych charakterystycznych dla miasta XIX wieku. C. Perry postulowa³ formowanie „komórek spo³ecznego ¿ycia jako 5-tysiêcznych zespo³ów”, w których elementem integruj¹cym by³ wspólny program us³ug. Wielkoœæ ta odpowiada³a z jednej
strony pojemnoœci szko³y podstawowej, z drugiej – pieszej dostêpnoœci do niej bez potrzeby przekraczania tras szybkiego ruchu. Rozwi¹zaniem zbli¿onym do teoretycznych rozwa¿añ by³a realizacja osiedla Radburn w New Jersey. Zewnêtrzn¹ granicê
terenu, podzielonego na „superbloki” zamyka³y drogi szybkiego ruchu, wewn¹trz
znajdowa³y siê tylko œlepo zakoñczone ulice. Zrealizowano tu zasadê segregacji ruchu
samochodowego i pieszego.
Idea jednostek s¹siedzkich przyjê³a siê w wielu krajach. Rozumiano j¹ czêsto jako
jednostkê funkcjonaln¹, wyposa¿on¹ w okreœlony zestaw us³ug. W Niemczech
B. Taut i W. Gropius realizuj¹ „osiedle socjalne” (Der Sociale Wohnungsbau), w Polsce
formu³uje siê koncepcja „osiedla spo³ecznego” Heleny i Szymona Syrkusów oraz
Barbary i Stanis³awa Brukalskich.
Powstaj¹ce w Polsce w okresie miêdzywojennym osiedla spo³eczne ca³kowicie
przeciwstawia³y siê zabudowie czynszowej. By³y to pierwsze realizacje, które wprowadza³y w ¿ycie idee Karty Ateñskiej. Cech¹ charakterystyczn¹ osiedli by³ kompleksowy program, który zak³ada³ budowanie nie tylko mieszkañ, ale równie¿ budynków
towarzysz¹cych (szkó³, ¿³obków) oraz terenów rekreacyjnych. Opracowane w latach
30. koncepcje osiedla mieszkaniowego, jako jednostki spo³ecznej, którego autorami
byli H. i S. Syrkusowie, B. Brukalska, T. To³wiñski opiera³y siê na dwóch zasadach.
Pierwsza to d¹¿enie do stworzenia okreœlonych zwi¹zków miêdzy mieszkañcami.
Druga – nowa idea kszta³towania formy, stymuluj¹ca ich powstawanie. Zak³adano
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bowiem, ¿e istnieje powi¹zanie miêdzy struktur¹ przestrzenn¹ a ¿yciem spo³ecznym.
Zgodnie z t¹ teori¹ zwi¹zki takie by³y mo¿liwe w zespole – „kolonii”, w której by³o
200–250 mieszkañ (ok. 800 mieszkañców). Osiedle sk³adaj¹ce siê z 5–6 kolonii, zamieszkuje oko³o 5000 osób i tworzy tzw. „jednostkê szkoln¹”. Dla takiej liczby mieszkañców oprócz szko³y przewidywano budynki przedszkoli oraz niedu¿e centrum
handlowe. Ciekawym przyk³adem kompleksowego podejœcia do projektowania by³a
budowa osiedli WSM na ¯oliborzu, Kole i Rakowcu w Warszawie realizowana w Pracowni Architektoniczno-Urbanistycznej, której dzia³alnoœæ przyczyni³a siê do
powstania pierwszych powojennych normatywów urbanistycznych.

Normatywy
Standardy urbanistyczne, nazywane normatywami zmienia³y siê na przestrzeni lat
i by³y uzale¿nione od sytuacji demograficznej i mo¿liwoœci ekonomicznych pañstwa.
Normatywy ustala³y zarówno wytyczne programowe i powierzchniowe jak i wskaŸniki wykorzystania terenu.
Normatyw z 1951 r. (Zarz¹dzenie w sprawie wprowadzenia „Tymczasowych normatywów urbanistycznych dla projektowania miast i osiedli”) – przewidywa³ ekonomiczne wykorzystanie terenu, zwiêkszenie wysokoœci zabudowy i gêstoœci
zaludnienia. Obs³uga komunikacyjna rozwi¹zana mia³a byæ w postaci gêstej sieci dojazdów wewnêtrznych, gara¿e i stanowiska postojowe praktycznie nie wystêpowa³y.
Normatyw z 1961 r. (Zarz¹dzenie nr 15 z 1961 r.) – w normatywie tym bardziej
dok³adnie okreœlone zosta³y wymagania dotycz¹ce projektowania osiedli mieszkaniowych. Dla oceny stopnia wykorzystania terenu stosowano wskaŸniki intensywnoœci
zabudowy netto, które obowi¹zywa³y w planach szczegó³owych (od 0,7 do 1,2). Normatyw okreœla³ ponadto minimalne nas³onecznienie elewacji uprzywilejowanej
(1,5 godz. w dniach 21.10. i 21.02.), odleg³oœci miêdzy budynkami, minimaln¹ iloœæ
powierzchni terenu niezabudowanego przypadaj¹c¹ na 1 mieszkañca (w granicach terenu mieszkaniowego netto), minimalne odleg³oœci od okien pomieszczeñ mieszkalnych do gara¿u lub parkingu, kot³owni, placyku gospodarczego. Wprowadzone
zosta³y wytyczne do projektowania komunikacji wewnêtrznej osiedla oraz wskaŸniki
do projektowania gara¿y i parkingów (gara¿e nie wiêksze ni¿ 25 stanowisk przy
za³o¿eniu 15–20 stanowisk na 1000 mieszkañców i parkingi od 10–50 stanowisk przy
za³o¿eniu 35–50 stanowisk na 1000 mieszkañców). W zakresie zieleni normatyw przewidywa³ minimaln¹ powierzchniê zieleni osiedlowej, przypadaj¹c¹ na 1 mieszkañca.
Ogród osiedlowy, zale¿ny od liczby ludnoœci mia³ mieæ 2,5-3,5 m2/mieszkañca, w tym
1,5–2,0 m2 przypada³o na organizacjê ogrodu jordanowskiego oraz 1,5–2,0 m2 na place
gier i czêœæ wypoczynkow¹ dla starszych. Minimalna powierzchnia zieleni na terenach mieszkaniowych netto mia³a wynosiæ nie mniej ni¿ 6 m2/mieszkañca2.
2
Zarz¹dzenie nr 15 Przewodnicz¹cego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 21 lutego 1961 r. w sprawie g³ównych wskaŸników do projektowania osiedli mieszkaniowych w latach
1961–1965, OITiEB, Warszawa 1961.
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Normatyw z 1964 r. (Zarz¹dzenie nr 118 z 1964 r.) wprowadzono z powodu niedoboru terenów uzbrojonych i poszukiwania ekonomicznych rozwi¹zañ. Zwiêkszone
zosta³y wskaŸniki wykorzystania terenu (od 1 do 1,6), zaczêto wznosiæ budynki o szerokoœci 15–18 m, co spowodowa³o zmniejszenie terenów zielonych, przewidywano
niewielk¹ iloœæ parkingów i gara¿y na terenach mieszkaniowych. Podstaw¹ kszta³towania urz¹dzeñ komunikacyjnych by³a prognoza motoryzacyjna wynosz¹ca 50–100
samochodów na 1000 mieszkañców. Z ogólnej liczby miejsc parkingowych i gara¿y,
wyliczonej na podstawie prognozy, 70% miejsc zalecano sytuowaæ na terenach jednostek mieszkaniowych. Przyjmowano od 5–15 stanowisk w gara¿ach i od 10–20 stanowisk na parkingach (na terenach netto), w przeliczeniu na 1000 mieszkañców. Ogród
osiedlowy lub zieleniec móg³ mieæ 1,5–2,5 m2/mieszkañca, a ³¹cznie zieleñ wypoczynkowa na terenach zainwestowania miejskiego przypadaj¹ca na 1 mieszkañca powinna
wynosiæ od 8 do 15 m2 3.
W latach 60. dominowa³y osiedla œredniej wielkoœci z niepe³nym programem
us³ug (54% wszystkich osiedli). Du¿e modelowe jednostki dla 5,5–10 tys. mieszkañców z pe³nym programem us³ug stanowi³y 39%, osiedla powy¿ej 10 tys. mieszkañców
stanowi³y 7%4.
Do 1974 r. normatywy stymulowa³y rozdzia³ terenów mieszkaniowych w miastach
na oddzielne osiedla, tzw. modelowe jednostki mieszkaniowe. Jako teoretyczn¹ wielkoœæ osiedla, przyjmowano ok. 10 000 mieszkañców, zak³adaj¹c, ¿e liczba ludnoœci
powinna byæ zwi¹zana z organizacj¹ szkolnictwa podstawowego.
W normatywie z 1974 r. nie ma ju¿ mowy o jednostce szkolnej, wprowadzone zostaje
pojêcie strukturalnej jednostki mieszkaniowej (i zespo³u jednostek strukturalnych),
któr¹ tworzy przestrzennie i funkcjonalnie wydzielony uk³ad zabudowy mieszkaniowej
(wielorodzinnej i jednorodzinnej) wraz z odpowiadaj¹cym jej programem podstawowych
urz¹dzeñ us³ug, wypoczynku i komunikacji rozmieszczonych w zasiêgu dojœcia w zasadzie do
500 m od wejœæ do budynków mieszkalnych do tych urz¹dzeñ5. Wielkoœæ zespo³u strukturalnych jednostek mieszkaniowych oraz ich struktura programowa i funkcjonalno-przestrzenna powinna wynikaæ z analizy wielkoœci danego miasta i liczby ludnoœci.
WskaŸniki wykorzystania terenu zabudowy wielorodzinnej (intensywnoœci zabudowy netto) waha³y siê od 0,6 do 1,4. W zakresie komunikacji normatyw zaleca³ programowanie sta³ych i czasowych miejsc postojowych. Sta³e miejsca postojowe nale¿a³o
przyjmowaæ w relacji 1 miejsce/mieszkanie (w poziomie terenu 90–120 stanowisk/1000 mieszkañców). Pozosta³e miejsca zalecano umieszczaæ w urz¹dzeniach
wielopoziomowych. Dla czasowych miejsc postojowych wskaŸnik wynosi³ 30 stanowisk na 1000 mieszkañców. Na terenach zabudowy mieszkaniowej netto zalecano za3
Zarz¹dzenie nr 118 Ministra Budownictwa i Przemys³u Materia³ów Budowlanych z dnia 15 czerwca
1964 r. w sprawie wskaŸników wykorzystania terenów zainwestowania miejskiego. Dz. Budownictwa Nr 14
z dnia 22 sierpnia 1964 r., poz. 40.
4
Rozenberg I., Chwalibóg K., Lipska A., Sumaryczna analiza i ocena projektów zespo³ów mieszkaniowych zatwierdzonych w latach 1964–1968. IGM, Warszawa 1971, nr 34, s. 5.
5
Zarz¹dzenie nr 9 Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Œrodowiska z dnia 29 stycznia 1974 r.
w sprawie wskaŸników i wytycznych urbanistycznych dla terenów mieszkaniowych w miastach. Dz. Budownictwa Nr 2 z dnia 25 lutego 1974 r., poz. 2, s. 7–12.
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pewnienie co najmniej 8 m2/mieszkañca terenów wypoczynku, przy czym ca³kowita
powierzchnia przeznaczona pod zieleñ wypoczynkow¹ i izolacyjn¹ powinna wynosiæ
nie mniej ni¿ 50% powierzchni terenów netto.
Praktyka projektowa i inwestycyjna, wed³ug J. Nowickiego, oparta na takich normatywach spowodowa³a, ¿e dzielnice mieszkaniowe sta³y siê „zbiorami zespo³ów
mieszkaniowych pozbawionych wzajemnych powi¹zañ przestrzennych”6. Wystêpuj¹cy brak œrodków na budowê urz¹dzeñ us³ugowych skutkowa³ zostawianiem najbardziej cennych terenów jako tzw. rezerwy terenowej. Praktyka taka powodowa³a, ¿e
w œwiadomoœci mieszkañca obraz osiedla nie by³ akceptowany.
W latach 50. XX w. stosowano stosunkowo du¿o typów budynków (galeriowe, segmentowe, korytarzowe, punktowe). Dekadê póŸniej wzros³a tendencja do ograniczania typów budynków – domy galeriowe i korytarzowe praktycznie nie wystêpowa³y.
Rozprzestrzeni³y siê budynki typu segmentowego i punktowego (szczególnie piêciokondygnacyjne), co by³o wynikiem ich elastycznego sytuowania w stosunku do stron
œwiata, rzeŸby terenu oraz istniej¹cej zabudowy.
Ujednolica³a siê równie¿ wysokoœæ wznoszonych wielorodzinnych budynków
mieszkalnych. W 1961 r. tylko 26% budynków wielorodzinnych mia³o wysokoœæ piêciu kondygnacji, 72% wysokoœci inne, a 2% wysokoœæ jedenaœcie kondygnacji. Sytuacja radykalnie zmieni³a siê w 1964 r., kiedy projektowano budynki piêcioi jedenastokondygnacyjne, a w 1970 r. struktura by³a nastêpuj¹ca: 69% – to budynki
piêciokondygnacyjne, 27% – jedenastokondygnacyjne, inne wysokoœci jedynie 4%.
Wiêkszoœæ budynków piêciokondygnacyjnych (70%) wznoszono jako uk³ady klatkowe i punktowe, jedenastokondygnacyjne jako korytarzowe i punktowe. Realizacja
tylko tych dwóch wysokoœci zwi¹zana by³a z uwarunkowaniami normatywnymi.
Jeœli chodzi o technologie wznoszenia budynków w 1968 r. 19% przypada na technologiê wielkop³ytow¹, 35% – na wielkoblokow¹, 34% – na tradycyjn¹, 11% – na monolityczn¹ i szkieletow¹. W 1980 r. ju¿ 86% domów wzniesiono w technologii wielkiej
p³yty7.
Masowe budownictwo mieszkaniowe wznoszone wed³ug ujednoliconych zasad
urbanistycznych, architektonicznych i konstrukcyjnych uwzglêdnia³o jedynie sanitarny aspekt zamieszkania, co sta³o siê powodem krytyki. R. Dylewski, K. Krz¹ta³a,
M. Tarko, J. Chmielewski zwracali uwagê na niski standard mieszkaniowy, który by³
zwi¹zany z obowi¹zuj¹cymi normatywami, niepe³n¹ realizacjê za³o¿eñ projektowych
w sferze us³ug i terenów rekreacyjnych. Z kolei A. Wallis, A. Grzybowski, A. Kwiatkowska, W. Malicka, J. Nowicki podkreœlali, nisk¹ estetyczn¹ jakoœæ przestrzeni zamieszkiwania, szczególnie strukturê przestrzenn¹ osiedli i banalnoœæ rozwi¹zañ
architektonicznych.
Struktura przestrzenna zespo³ów mieszkaniowych wp³ywa bezpoœrednio na zachowania cz³owieka. Wielka skala tych za³o¿eñ wywo³a³a szereg negatywnych zjawisk nie tylko w sferze organizacji przestrzeni, ale równie¿ w sferze oddzia³ywañ
6

Nowicki J., Kszta³t przestrzeni mieszkalnej. Zak³ad Wydawnictw CZSR, Warszawa 1980, s. 94–103.
Chmielewski J.M., Kszta³towanie zespo³ów niskiej intensywnej zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej. COBPBO, Warszawa 1991, s. 6–10.
7
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spo³ecznych. Jednym z pojawiaj¹cych siê negatywnych zjawisk spo³ecznych by³o obni¿enie poczucia bezpieczeñstwa i wzrost spo³ecznych patologii. Raport Komitetu
Badañ nad Przemoc¹, Zbrodni¹ i Wystêpkiem stwierdza, ¿e istniej¹ zasadnicze korelacje miêdzy nasileniem negatywnych zjawisk i przemocy, a typami zurbanizowania okreœlonych obszarów. Jedn¹ z takich zmiennych jest wysokoœæ budynków. Na terenach, gdzie
przewa¿a zabudowa ponad szeœciopiêtrowa obserwuje siê wyraŸnie wy¿sz¹ przestêpczoœæ8.

Estetyka
K. Lynch w swojej pracy „Good City Form” pisze: Œrodowisko przestrzenne nie mo¿e
byæ traktowane jedynie jako zestaw ograniczeñ, jest ono równie¿ Ÿród³em satysfakcji. Pytaj¹c
kogoœ, jak chcia³by ¿yæ, zawsze uzyskujemy odpowiedŸ obfituj¹c¹ w szczegó³y przestrzenne.
Przestrzeñ wp³ywa na etyczne zachowania cz³owieka, a cz³owiek wp³ywa na przestrzeñ9.
Znaczenie estetyki przestrzeni jest podkreœlane w wielu opracowaniach. Krytyczn¹ ocenê zespo³ów mieszkaniowych znaleŸæ mo¿emy w pracach A. Grzybowskiego, J. Nowickiego, T. Sumienia.
J. Nowicki, analizuj¹c informacyjno-estetyczny potencja³ zespo³ów mieszkaniowych podkreœla zwi¹zek emocjonalno-estetycznych ocen œrodowiska zamieszkania
z jego przestrzenn¹ organizacj¹. Schematyczny uk³ad budynków nie dostarcza odpowiedniej informacji, nie wp³ywa na zapamiêtywanie przestrzeni. Jest to zgodne
z pogl¹dem L. Beisetzera, który uwa¿a, ¿e równie szybko jak zapamiêtujemy wyraŸny
uk³ad przestrzenny, tak równie szybko przestajemy go zauwa¿aæ. Wi¹¿e siê to z tym,
¿e prosta kompozycja z wielkop³ytowych budynków dostarcza niewielk¹ iloœæ informacji. Powodem tego jest powszechnoœæ i powtarzalnoœæ form10. Nowicki zauwa¿a, ¿e
wyrazistoœæ osiedli znajduje siê poni¿ej typowego progu odczuwania emocjonalnego
z powodu ich jednorodnoœci oraz hipertroficznej przestrzeni pomiêdzy poszczególnymi budynkami. Przy czym przestrzeñ ta nie jest percepowana jako monumentalna,
jako ¿e pozbawiona jest ona dominanty. Nie ma w niej ani osi, ani punktów kulminacyjnych, trudno okreœliæ gdzie jest strona lewa, a gdzie prawa, gdzie jest pocz¹tek
przestrzeni, a gdzie jej koniec. Brak historii i œladów rozwoju wywo³uje uczucie
ch³odu, alienacji i tymczasowoœci. Przestrzeñ zamieszkiwania, aby byæ akceptowana
jako „swoja” powinna byæ rozpoznawalna. Obszary mieszkaniowe s¹ to coraz czêœciej
przestrzenie opustosza³e, martwe. Cz³owiek tylko przez nie przechodzi, nie zatrzymuj¹c siê.
Sprawiaj¹ raczej wra¿enie zbiorów trochê ³adniejszych lub trochê brzydszych domów – zasobników na „statystycznych” mieszkañców ni¿ czêœci miasta – przestrzeni ukszta³towanej œwiadomie, przeznaczonej dla ludzi, odpowiadaj¹cej im i przez nich u¿ytkowanej11.
Z pogl¹dem Nowickiego zgadza siê A. Grzybowski, mówi¹c o braku semantycznych znaczeñ w œrodowisku mieszkaniowym. Wzór graficzny, bêd¹cy rezultatem
8
Cytat za J.M. Chmielewski, Kszta³towanie zespo³ów niskiej intensywnej zabudowy wielorodzinnej
i jednorodzinnej. COBPBO, Warszawa 1991, s. 11.
9
Lynch K., Good city form, MIT Press, 1984, s. 294 (t³umaczenie autorki).
10
Kudryashev K.V., Bayzettser L., Problemy izobrazitel’nogo yazyka arkhitektora. Stroyizdat, Moskva
1985, s. 16.
11
Nowicki J., Kszta³t…, op. cit., s. 67.
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wielokrotnego, tak horyzontalnego jak i wertykalnego, powtórzenia okien nie mo¿e
nie byæ monotonny. Prymitywna plastyka i niewyrazistoœæ elewacji dostarczaj¹ minimaln¹ iloœæ informacji znakowej. Powoduje to znaczne trudnoœci w orientacji
wewn¹trz takich zespo³ów. W rezultacie mieszkañcy nie akceptuj¹ przestrzeni zespo³u, nie odczuwaj¹ zwi¹zku z zamieszkiwan¹ przestrzeni¹. Przestrzeñ znajduj¹ca siê
poza mieszkaniem – przestrzeñ miejska – odbierana jest jako „cudza”. Dla potwierdzenia swojej tezy Grzybowski przedstawia rezultaty przeprowadzonych w 1976 roku
przez B. Ja³owieckiego badañ. Obejmowa³y one 10 polskich osiedli i wykaza³y, ¿e s¹
one oceniane pozytywnie tylko przez 17% mieszkañców. W wypowiedziach najczêœciej by³y u¿ywane takie okreœlenia jak „beton”, „kamienna pustynia”, „pude³ka”12.
W latach 1997–1999 autorka przeprowadzi³a kompleksowe badania bia³ostockich
osiedli mieszkaniowych. Na podstawie analizy lokalizacji osiedli w strukturze miasta,
technologii budowy oraz okresu powstania osiedli do badañ szczegó³owych wybrano
nastêpuj¹ce osiedla: Dziesiêciny, Sady Antoniukowskie, Piasta.
Ka¿de z wybranych osiedli analizowano wg nastêpuj¹cych pozycji:
1. Funkcjonalne wykorzystanie terenu – analizowano elementy strefowania przestrzeni.
2. Liniowe elementy przestrzeni: ulice z uwzglêdnieniem ich podzia³u na klasy,
ci¹gi piesze, osie widokowe zakoñczone (niezakoñczone) obiektami architektonicznymi, pasy zieleni izolacyjnej.
3. Aspekt estetyczny: wêz³owe i punktowe elementy przestrzeni (dominanty architektoniczne lub akcenty niezwi¹zane z osiami widokowymi, wejœcia do obiektów
u¿ytecznoœci publicznej, wzniesienia terenu, pozwalaj¹ce na percepcjê panoramiczn¹ lub odcinkow¹)13.
Przeprowadzona analiza badañ ankietowych w zakresie estetyki pokaza³a, ¿e wybrane osiedla nie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹. W³aœnie tak oceniaj¹ swoje osiedle mieszkañcy
Sadów Antoniukowskich (75%), Piasta (75%) i Dziesiêcin (59%). Tylko 10% mieszkañców Sadów i Dziesiêcin oraz 8% Piasta uwa¿a, ¿e ich osiedle jest ³adniejsze od innych.
Równoczeœnie jednak ca³kowit¹ negatywn¹ ocenê estetyki osiedla deklaruje w Sadach
Antoniukowskich 16%, w Piasta – 17%, a w Dziesiêcinach a¿ 31% ankietowanych. Jako
brzydkie najczêœciej wskazywane s¹ budynki mieszkalne (œrednio 77%). Tylko 6% respondentów ocenia je jako ³adne. Wykaz obiektów, które s¹ uwa¿ane przez respondentów za atrakcyjne jest ró¿ny w ka¿dym osiedlu. Obiekty us³ugowe i szko³y najwy¿sz¹
ocenê pozytywn¹ otrzyma³y w Dziesiêcinach (36%). Tereny zielone pozytywnie ocenili
mieszkañcy Sadów Antoniukowskich (34%) i Piasta (40%).
Oceniaj¹c budynki mieszkalne z punktu widzenia ich po¿¹danej wysokoœci otrzymano nastêpuj¹ce wyniki:
12

Grzybowski A., Wspó³czesne zespo³y mieszkaniowe – ich krytyka i propozycje przeobra¿eñ. Architektura, Nr 5/1984, s. 18.
13
Asanowicz K., Badania stanu bia³ostockich osiedli mieszkaniowych, [w]: Materia³y z konferencji
– „Budownictwo mieszkaniowe w krajach Europy Œrodkowej i Wschodniej w okresie transformacji”,
Bia³ystok 1997, s. 173.
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W Sadach Antoniukowskich, gdzie s¹ tylko budynki piêciokondygnacyjne respondenci oceniaj¹ wysokoœæ budynków jako odpowiedni¹ (66%), a tylko 28% uwa¿a, ¿e budynki takie s¹ zbyt du¿e.
!
W osiedlu Piasta, gdzie oprócz budynków piêciokondygnacyjnych s¹ równie¿ budynki
wy¿sze, twierdz¹cych odpowiedzi na pytanie pierwsze otrzymano 40%, na drugie zaœ 54%.
!
W Dziesiêcinach, gdzie d¹¿¹c do urozmaicenia wygl¹du osiedla, wprowadzono znaczne zró¿nicowanie wysokoœci budynków 65% respondentów twierdzi, ¿e budynki s¹
zbyt wysokie, a tylko 28% uwa¿a ich wysokoœæ za odpowiedni¹.
Druga grupa zagadnieñ estetycznych wi¹¿e siê z problemem rozpoznawania budynków mieszkalnych i z elementami podnosz¹cymi ich wyrazistoœæ estetyczn¹. Oceniaj¹c
³atwoœæ odnalezienia danego adresu, najwiêcej odpowiedzi pozytywnych udzielili
mieszkañcy osiedla Sady Antoniukowskie – 43% przy tylko 18% odpowiedzi negatywnych. Mniej odpowiedzi pozytywnych by³o w osiedlu Piasta – 37%, gdzie równoczeœnie
44% respondentów mówi³o o trudnoœciach w odszukaniu odpowiedniego adresu.
Osiedlem, w którym istniej¹ du¿e trudnoœci w okreœleniu lokalizacji poszczególnych
budynków jest, jak nale¿a³o tego oczekiwaæ (maj¹c w pamiêci odpowiedzi na pytania
„bloku estetycznego” omówione powy¿ej) osiedle Dziesiêciny, w którym a¿ 61% respondentów oceni³o negatywnie mo¿liwoœci orientacji przestrzennej w osiedlu, a tylko
21% udzieli³o odpowiedzi pozytywnej. Wœród elementów budynku, które umo¿liwiaj¹
nadanie mu indywidualnego wygl¹du znalaz³y siê: kolor elewacji (68%), wejœcia (53%),
balkony (50%), dachy (40%) i kwiaty na balkonach (33%)14.
!

Podsumowanie
Powy¿sze rozwa¿ania pokazuj¹ wyraŸnie, jak wa¿nym problemem sta³y siê du¿e
polskie osiedla mieszkaniowe. Koniecznoœæ podjêcia dzia³añ modernizacyjnych nie
budzi ¿adnych zastrze¿eñ i dzia³ania takie s¹ coraz czêœciej podejmowane. Jednak¿e
najczêœciej nie s¹ one skoordynowane z badaniami socjologicznymi i ograniczaj¹ siê
do poprawy estetycznych i technicznych niedostatków modernizowanych osiedli.
Rezultatem jest jedynie utrwalenie istniej¹cego charakteru substandardowych blokowisk. Tak wiêc jeœli natychmiast nie podejmie siê radykalnych i kompleksowych
dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy sytuacji w osiedlach czasów socjalizmu mo¿emy
staæ siê posiadaczami „slumsów”. Niezbêdne jest sprzê¿enie decyzji planistycznych
i modernizacyjnych z preferencjami mieszkañców.

Summary
Housing estate – its history and contemporary issues
Presented paper concerns the genesis of modernistic housing estates and the
normative principles of their design. The aesthetics problem of housing areas
14

Asanowicz K., Bia³ostockie osiedla mieszkaniowe w ocenie ich mieszkañców, [w]: Materia³y z konferencji – „Wspó³czesna architektura mieszkaniowa”, Augustów 1999, s. 193–195.
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perception is considered. The results of surveys conducted by the author in the years
1997–1999 are presented. It has clearly shown how important modernisation actions
are. The research confirms the need to link planning and modernization decisions
with the preferences of the inhabitants.
Keywords: housing estate, normative principles, aesthetic of space.

Bibliografia
Wydawnictwa zwarte
[1] Asanowicz K., Badania stanu bia³ostockich osiedli mieszkaniowych, [w]: Materia³y
z konferencji – „Budownictwo mieszkaniowe w krajach Europy Œrodkowej i Wschodniej
w okresie transformacji”, Bia³ystok 1997, s. 169–174.
[2] Asanowicz K., Bia³ostockie osiedla mieszkaniowe w ocenie ich mieszkañców, [w]: Materia³y z konferencji – „Wspó³czesna architektura mieszkaniowa”, Augustów 1999,
s. 189–195.
[3] Chmielewski J.M., Kszta³towanie zespo³ów niskiej intensywnej zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej. COBPBO, Warszawa 1991.
[4] Corbusier. Planirovka goroda. OGIZ-IZOGIZ, Moskva 1933.
[5] Kudryashev K.V., Bayzettser L., Problemy izobrazitel’nogo yazyka arkhitektora. Stroyizdat, Moskva 1985.
[6] Lynch K., Good city form. MIT Press, 1984.
[7] Nowicki J., Kszta³t przestrzeni mieszkalnej. Zak³ad Wydawnictw CZSR, Warszawa
1980.
[8] Rozenberg I., Chwalibóg K., Lipska A., Sumaryczna analiza i ocena projektów zespo³ów mieszkaniowych zatwierdzonych w latach 1964–1968. IGM, Warszawa 1971.

Artyku³y prasowe
[9] Grzybowski A., Wspó³czesne zespo³y mieszkaniowe – ich krytyka i propozycje przeobra¿eñ, Architektura, 5/1984, s. 18-23.

Dokumenty
[10] Zarz¹dzenie nr 15 Przewodnicz¹cego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 21 lutego 1961 r. w sprawie g³ównych wskaŸników do projektowania osiedli
mieszkaniowych w latach 1961–1965, OITiEB, Warszawa 1961.
[11] Zarz¹dzenie nr 118 Ministra Budownictwa i Przemys³u Materia³ów Budowlanych z dnia
15 czerwca 1964 r. w sprawie wskaŸników wykorzystania terenów zainwestowania
miejskiego. Dz. Budownictwa Nr 14 z dnia 22 sierpnia 1964 r., poz. 40.
[12] Zarz¹dzenie nr 9 Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Œrodowiska z dnia 29 stycznia 1974 r. w sprawie wskaŸników i wytycznych urbanistycznych dla terenów
mieszkaniowych w miastach. Dz. Budownictwa Nr 2 z dnia 25 lutego 1974 r., poz. 2,
s. 7–12.

Pojêcia i standardy

S³awomir Palicki

Waloryzacja przestrzeni publicznej w procesach
rewitalizacji miast
Kwestia jakoœci przestrzeni nie jest obojêtna w indywidualnym odczuciu jednostki ludzkiej uczestnicz¹cej w codziennym ¿yciu miasta. Jednoczeœnie walory przestrzeni pozostaj¹ w sferze ¿ywego zainteresowania w³adzy lokalnej. Docenia je tak¿e
szeroko pojêta sfera biznesu. W przestrzeni wszystko siê dzieje, a bez przestrzeni – nie
ma nic. Funkcjonuj¹ w niej rozmaite podmioty, a wchodz¹c ze sob¹ w interakcje,
wp³ywaj¹ na tê przestrzeñ, wywo³uj¹ w niej zmiany, wysuwaj¹ przeró¿ne postulaty
wobec jej kszta³tu. Dostêpnoœæ dobrej przestrzeni, prawid³owo zorganizowanej, zachêcaj¹cej do przebywania w niej, zw³aszcza w uwarunkowaniach miejskich, nale¿y
do zasadniczych czynników determinuj¹cych jakoœæ ¿ycia, zarówno spo³eczno-kulturowego, jak i gospodarczego.
W niniejszej pracy podjêto problematykê jakoœci i potencjalnych koncepcji pomiaru walorów miejskiej przestrzeni publicznej, jako szczególnego przypadku tkanki
zurbanizowanej. W tkance tej przenikaj¹ siê i nak³adaj¹ na siebie interesy wielu typów podmiotów, interesariuszy, roszcz¹cych sobie prawa do u¿ytkowania, a nawet
wspó³decydowania o kszta³cie owej przestrzeni. Zagadnienie jest o tyle wa¿ne, ¿e
w istocie rzeczy definiuje charakter wspó³czesnego postrzegania i u¿ytkowania miasta. Obrazuje czêsto niezwerbalizowane wprost, a wynikaj¹ce bardziej z obyczaju czy
lokalnego przyzwyczajenia formy funkcjonowania ludzi w przestrzeni zurbanizowanej, zachêca do interakcji, ale te¿ determinuje ograniczenia w jej spo³ecznej dostêpnoœci, dzieli i wywo³uje konflikty.
G³ównym celem opracowania jest ukazanie mo¿liwoœci waloryzacji projektów
rewitalizacji przestrzeni publicznej w drodze wielokryterialnego porównywania i relacyjnej oceny dostêpnych alternatyw. W pracy postawiono tezê, ¿e jest mo¿liwe dokonywanie skutecznej waloryzacji przestrzeni publicznej, s³u¿¹cej podejmowaniu
decyzji o kszta³cie po¿¹danych spo³ecznie kierunków rewitalizacji, bez u¿ycia metod
o charakterze stricte ekonomicznym (szacunku wartoœci nieruchomoœci lub efektywnoœci ekonomicznej inwestycji). Omówiono znaczenie pojêcia przestrzeni publicznej
na tle podzia³u na dobra publiczne i prywatne, ukazano przestrzeñ publiczn¹ w procesach rewitalizacji jako specyficzn¹ arenê i zarzewie konfliktu oraz poddano
dyskusji sposoby pomiaru walorów przestrzeni publicznej.
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Przestrzeñ a dobra publiczne i prywatne
Przystêpuj¹c do debaty nad przestrzeni¹ publiczn¹, nale¿y sobie dobrze uzmys³owiæ, czym ona w³aœciwie jest. Podejœæ do definiowania tego pojêcia jest niema³o, co
koresponduje z bogactwem spokrewnionych z urbanistyk¹ nauk, od architektury
przez ekonomiê i logistykê, a¿ po socjologiê. W efekcie trudno wskazaæ jednoznacznie, jakie pierwiastki przyj¹æ za uniwersalne w definicji przestrzeni publicznej, a co
jest w jej ramach przynale¿ne wy³¹cznie specyfice okreœlonej dyscypliny naukowej.
Warto przytoczyæ tu punkt widzenia kilku polskich badaczy:
1) Przestrzeñ publiczna miasta (antropogeniczna) jest zintegrowan¹ przestrzeni¹ ró¿norodnych zasobów i wartoœci (architektoniczno-urbanistycznych, spo³ecznych
i ekonomicznych) s³u¿¹cych zaspokojeniu zró¿nicowanych potrzeb i aspiracji
zbiorowoœci miejskiej i œwiadcz¹cych o jej przestrzenno-spo³ecznej atrakcyjnoœci1
(E. Cichy-Pazder, Wydzia³ Architektury Politechniki Poznañskiej).
2) Przestrzeñ publiczna to „(…) ten fragment przestrzeni miejskiej, który (…) przeznaczony bêdzie na potrzeby realizacji bezpoœrednich kontaktów pomiêdzy uczestnikami ¿ycia spo³ecznego oraz innych potrzeb spo³ecznych korzystaj¹cych z nich
zbiorowoœci, pozostaj¹c jednoczeœnie fizycznie dostêpnym dla wszystkich zainteresowanych osób”2 (P. Lorens, Politechnika Gdañska).
3) Przestrzeñ publiczna jest syntez¹ architektury, kultury, norm i zwyczajów
spo³ecznych oraz aktywnoœci inwestycyjnej (W. Bonenberg, Wydzia³ Architektury Politechniki Poznañskiej).
4) Przestrzeñ publiczna w mieœcie (...) jest to przestrzeñ komunikacji spo³ecznej
zwi¹zana z funkcjonalnie wyró¿nionym fragmentem miasta (M. Nowak, Instytut
Socjologii UAM w Poznaniu).
5) Przestrzeñ publiczna (miejska) to ta, która tworzy warunki i zachêca do poœredniej
interakcji miêdzy jednostkami i grupami spo³ecznymi (J.M. Chmielewski, Politechnika Warszawska).
Interakcyjnoœæ, uspo³ecznienie przestrzeni publicznej wydaj¹ siê byæ wiod¹cymi
elementami, podkreœlanymi w przytoczonych definicjach. Nale¿y jednak zwróciæ
uwagê na dychotomiczny podzia³ dóbr (a w konsekwencji – tak¿e przestrzeni) na prywatne i publiczne. Za publiczn¹ uznaje siê, w œwietle tego podzia³u, przestrzeñ u¿ytkowan¹ przez wszystkich cz³onków danej spo³ecznoœci, na zasadzie egalitarnego do
niej dostêpu. Natomiast przestrzeni¹ prywatn¹ jest wszelka przestrzeñ, gdzie wystêpuj¹ pewne formy cenzusu, ograniczania dostêpu do niej, jak choæby op³aty za u¿ytkowanie, wykluczenie z powszechnego u¿ytku oparte na indywidualnym prawie
w³asnoœci, inne ograniczenia prawne, bariery fizyczne, obyczajowe.
U¿ytkowanie przestrzeni publicznej wywo³uje efekty zewnêtrzne (ang. externalities), dodatnie b¹dŸ ujemne. S¹ to konsekwencje produkcji b¹dŸ konsumpcji pewnego
1

Cichy-Pazder E., Szkic zagadnieñ zwi¹zanych z powstaniem i funkcjonowaniem Poznañskiej Karty
Przestrzeni Publicznej. Materia³ roboczy do dyskusji. Wydzia³ Architektury Politechniki Poznañskiej, Poznañ
(maszynopis), 2008, s. 1.
2
Lorens P., Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta, Wydawnictwo Politechniki Gdañskiej, Gdañsk
2012, s. 30.
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dobra, których nie bierze pod uwagê przy indywidualnym rachunku ekonomicznym
(mikroekonomicznym) podmiot gospodaruj¹cy lub konsumuj¹cy to dobro, a wp³ywaj¹ one pozytywnie (zyski) lub obci¹¿aj¹ (koszty) spo³eczny rachunek ekonomiczny.
Zyski lub koszty dotykaj¹ wiêc ca³e spo³eczeñstwo, najczêœciej poœrednio. Zagadnienie zysków zewnêtrznych w przypadku przestrzeni publicznej mo¿na pokazaæ chocia¿by na przyk³adzie wywo³ywania dobrego samopoczucia i pozytywnych doznañ
estetycznych cz³owieka przebywaj¹cego w przestrzeni o wysokiej jakoœci, co dalej
przek³ada siê na dobrostan, pobudzenie ludzkiego umys³u i prawdopodobnie
wp³ynie na podwy¿szenie efektywnoœci pracy danej jednostki, a to w ostatecznym
rozrachunku prze³o¿y siê na szybszy wzrost PKB w rozwa¿anym rejonie. Przyjazna
przestrzeñ publiczna umo¿liwia cz³owiekowi bardziej skuteczny relaks, mo¿e on
szybciej wypocz¹æ i powróciæ do stanu gotowoœci do podejmowania kolejnych
wyzwañ zawodowych, co da porównywalny jak w poprzednim przyk³adzie efekt.
W ujêciu nauk ekonomicznych „(...) dobra publiczne s¹ produktami i us³ugami,
które mog¹ byæ konsumowane przez wiele podmiotów jednoczeœnie, przy czym konsumpcja przez jeden podmiot nie umniejsza konsumpcji przez inne podmioty i wykluczenie potencjalnych konsumentów jest niemo¿liwe. Te dwie cechy dóbr
publicznych nazywa siê wspóln¹ konsumpcj¹ i niewykluczaniem”3.
Dobra publiczne, a wœród nich i przestrzeñ publiczna, wprowadzaj¹ komplikacje
w funkcjonowaniu mechanizmu rynkowego – ich producenci, dostawcy nie mog¹ liczyæ na powszechn¹ akceptacjê i wywi¹zywanie siê z obowi¹zku wspó³finansowania
kosztów wytworzenia przez jednostki bior¹ce udzia³ w konsumpcji. Pojawiaj¹ siê
wobec tego podmioty dzia³aj¹ce na zasadzie „wolnego jeŸdŸca” (ang. free rider), które
mimochodem, a mo¿e nawet ukradkiem korzystaj¹ z dobra publicznego, bazuj¹c na
niewykluczaniu z konsumpcji. Realizuj¹ zatem nieekwiwalentn¹ formu³ê konsumpcji, nie ponosz¹c w zamian kosztów finansowych czy nie w³¹czaj¹c w³asnego wysi³ku
organizacyjnego w tworzenie i utrzymywanie dobra publicznego4.
Dobra prywatne z kolei charakteryzuj¹ siê indywidualnoœci¹ oraz mo¿liwoœci¹
ca³kowitej wy³¹cznoœci konsumpcji (np. mieszkanie, œrodki ¿ywnoœci, odzie¿, samochód). Przedsiêbiorcy produkuj¹ te dobra oraz sprzedaj¹ je po cenach akceptowanych
na rynku, a w³adze publiczne oddzia³uj¹ jedynie w zakresie gwarantowania bezpieczeñstwa ich wykorzystania oraz celem zapewnienia uczciwych informacji dotycz¹cych owych dóbr.
Istnieje równie¿ teoria dotycz¹ca tzw. dóbr klubowych (ang. club theory), zape³niaj¹ca lukê pomiêdzy definicj¹ dóbr w pe³ni publicznych i prywatnych. S¹ to takie produkty i us³ugi, których konsumpcja mo¿e zachodziæ w zbiorowej formule,
niemniej dostêp do nich jest limitowany, oparty na cenzusie cz³onkostwa „w klubie”.
Dobra klubowe skupiaj¹ wokó³ siebie podmioty o zbli¿onych preferencjach, potrze3

Domañski R., Gospodarka przestrzenna: podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 67 i n.
4
A. Polko, Miejski rynek mieszkaniowy i efekty s¹siedztwa. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im.
Karola Adamieckiego w Katowicach. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005, s. 47.
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bach, aspiracjach, ale tak¿e o podobnym potencjale ich realizacji, wynikaj¹cym
zwykle ze statusu materialnego.
T. Markowski zwraca uwagê na fakt, i¿ przestrzeñ publiczna (np. miejska) stanowi
wytwór ludzkiej dzia³alnoœci, wobec czego do jej wytworzenia poniesiono okreœlone
koszty5. W rzeczywistoœci nie istnieje zatem przestrzeñ rozumiana ekonomicznie jako
dobro czysto, czy idealnie publiczne. Tu powstaje istotny problem – „(…) przestrzeñ,
o której mówimy, o cechach dobra publicznego, ma cechy dobra rynkowego, jest w jakiœ sposób zaw³aszczona, w jakiœ sposób jest zwi¹zana z kosztami pozyskania tych
dóbr”6. Jest ekonomicznie przetworzon¹ form¹ dobra wolnego, co uzasadnia jej ekonomiczn¹ kategoryzacjê. Skoro zaœ spo³eczeñstwo ponios³o koszty zainwestowania
w przestrzeñ i w przestrzeni, powinna równie¿ istnieæ demokratyczna forma kontroli
jej u¿ytkowania. Przywo³uje to wyraŸne skojarzenia z charakterystyk¹ dóbr klubowych, sk³aniaj¹c do uznania przestrzeni publicznej w istocie rzeczy za dobro
pó³publiczne (ang. impure/congestable public good).

Przestrzeñ publiczna w procesach rewitalizacji: zarzewie
i arena konfliktu
W przestrzeni publicznej wiele podmiotów jednoczeœnie próbuje realizowaæ swoje
interesy i zaspokajaæ w³asne, indywidualne potrzeby, definiowane przede wszystkim
osobistymi b¹dŸ zbiorowymi (grupowymi) systemami preferencji. Ta przestrzeñ jest
bardzo wa¿na i konieczna dla zdrowego rozwoju spo³eczeñstwa i gospodarki. „(...) interaktywne spotkania, mo¿liwoœæ wymiany myœli i kontaktów w obszarach przestrzeni publicznej, budynkach publicznych, s¹ szalenie istotne i zasadnicze dla tego typu
gospodarki (rynkowej – dop. S.P.). Gdy mówimy o mieœcie kreatywnym, które ma bazowaæ na dziedzictwie kulturowym, twórczoœci, na któr¹ jest zapotrzebowanie, to one
mog¹ siê w³aœnie rodziæ dziêki wysokiej jakoœci przestrzeni i jej otwartoœci”7.
Przy diagnozie z³o¿onoœci sytuacji w przestrzeni miejskiej, nale¿a³oby zidentyfikowaæ spo³ecznoœci, grupy interesariuszy, zwi¹zane bezpoœrednio b¹dŸ przynajmniej
pozostaj¹ce w sferze zainteresowania miejsk¹ przestrzeni¹ publiczn¹. WyraŸnie odró¿niaj¹ siê one na tle ogó³u ludnoœci, charakteryzuj¹c siê wewn¹trzgrupowo podobnymi, zaœ miêdzygrupowo odrêbnymi oczekiwaniami, sposobem pojmowania
przemian, mo¿liwoœciami ekonomicznymi, wykszta³ceniem. !ród³a anglosaskie podaj¹ charakterystyczne kryteria wyodrêbniania takich grup spo³ecznych (ang. community groups)8:
– cechy osobowe (wiek, p³eæ, pochodzenie),
5

http://www.urbanista.pl/arch/1307.php [16.03.2009].
Markowski T., Przestrzeñ publiczna w aspekcie ekonomicznym, [w:] Przestrzeñ publiczna w miastach
(wersja robocza). Materia³ poseminaryjny. Prezydent Miasta Poznania – Ministerstwo Infrastruktury, Poznañ
2009 (maszynopis), s. 11.
7
Ibidem, s. 12.
8
Jacobs B., Dutton C., Social and Community Issues, [w:] P. Roberts, H. Sykes (red.), Urban Regeneration, Sage Publications, London 2002, s. 110.
6
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– przekonania (stosunek do wiary, wyznawane wartoœci kulturowe i postawy polityczne),
– status ekonomiczny (wykonywany zawód, pozycja zawodowa, dochody, zasobnoœæ, styl zamieszkiwania),
– umiejêtnoœci (doœwiadczenie zawodowe, wykszta³cenie, nabyte kwalifikacje),
– stosunek do us³ug oferowanych lokalnie (najem i dzier¿awa nieruchomoœci, opieka zdrowotna, sfera aprowizacji),
– miejsce (przywi¹zanie do otoczenia, miejscowoœci, regionu).
!ród³a konfliktu wokó³ przestrzeni publicznej mo¿na doszukiwaæ siê przede
wszystkim w ludzkiej naturze homo oeconomicus, charakteryzuj¹cej siê daleko rozwiniêtym „zmys³em zaw³aszczania”, poczuciem i pragnieniem posesywnoœci. „Przestrzeñ zawsze jest «czyjaœ», przestrzeñ niczyja w pewnym sensie nie istnieje, zawsze
jest zwi¹zana z jak¹œ zbiorowoœci¹. Dodatkowo powiedzieæ tu trzeba, ¿e ka¿dy
cz³owiek (...) ma swoje miejsce w przestrzeni, zwi¹zane z jego rol¹ spo³eczn¹, czyli ma
pewne prawo do bycia w pewnej przestrzeni. Je¿eli tak mówimy o przestrzeni publicznej, to pewn¹ przestrzeni¹ publiczn¹ jest taka, w której ka¿dy cz³owiek nale¿¹cy do
danej zbiorowoœci ma prawo byæ”9.
Istnieje pewien typowy, trychotomiczny uk³ad si³, który krystalizuje siê i stabilnie
towarzyszy procesom zagospodarowania przestrzeni publicznej w polskich miastach:
mieszkañcy (u¿ytkownicy przestrzeni), deweloperzy/inwestorzy (kreatorzy przestrzeni), w³adza lokalna/samorz¹dy (decydenci). W tak zarysowanej rzeczywistoœci niekiedy dodatkowo wyodrêbniaj¹ siê poszczególne frakcje w grupie mieszkañców – np.
stali mieszkañcy, ludnoœæ przebywaj¹ca na danym obszarze okresowo (studenci, pracownicy kontraktowi), szczególne grupy zawodowe (np. górnicy, hutnicy, stoczniowcy), lokalne gremia niszowe o charakterze spo³eczno-kulturalnym (stowarzyszenia,
fundacje, kluby hobbystyczne).
W³adza lokalna dysponuje specyficzn¹ pozycj¹ w procesach planowania i rewitalizacji przestrzeni publicznej – jest to grupa wyposa¿ona w przymioty silnego oddzia³ywania na rzeczywistoœæ, aczkolwiek w szczególny sposób skrêpowana zasadami
demokratycznego sprawowania swego mandatu obywatelskiego. Inwestorzy natomiast stawiaj¹ wyraŸny akcent na urynkowienie przestrzeni, czêsto przekonuj¹c, i¿
obiekty komercyjne wytwarzaj¹ ogólnodostêpn¹, spo³eczn¹ czy szerzej – publiczn¹
przestrzeñ wielkiego miasta. Skomplikowanie sytuacji w przypadku rewitalizacji jest
zatem wysokie. Ka¿dy wybór œcie¿ki postêpowania w procesie przekszta³cania czy
kreowania dobrej przestrzeni miejskiej determinuje nastêpstwa dla szeregu grup
spo³ecznych, pozostaj¹cych uczestnikami owego procesu, aktywnymi b¹dŸ biernymi.
Poszczególne grupy interesariuszy nierzadko reprezentuj¹ zupe³nie odmienne, niejednokrotnie wrêcz wrogie postawy wobec rozmaitych wizji zagospodarowania obszarów w miastach. Zespo³y preferencji czy indyferencja (obojêtnoœæ) podmiotów
przek³adaj¹ siê na ocenê dostêpnych wariantów projektów, a przecie¿ jednoczeœnie
9
Podemski K., Przestrzeñ publiczna w aspekcie spo³ecznym, [w:] Przestrzeñ publiczna w miastach (wersja robocza). Materia³ poseminaryjny. Prezydent Miasta Poznania – Ministerstwo Infrastruktury, Poznañ 2009
(maszynopis), s. 14.
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zbli¿aj¹ lub oddalaj¹ te podmioty wzglêdem siebie. S¹ one konkurentami, w kontekœcie oczekiwañ co do nastêpstw rewitalizacji. Tworzy siê zawi³a sieæ interakcji,
skutkuj¹cych konfliktami, zawieraniem sojuszy, demonstrowaniem oczekiwañ przez
zró¿nicowane i niekiedy liczne grupy podmiotów.
Dodatkow¹ komplikacj¹ jest bogactwo funkcji przestrzennych, spoœród których
decydenci dokonuj¹ wyboru kierunku rewitalizacji przestrzeni publicznej. S¹ oni
oczywiœcie wspomagani przez ekspertów w projektowaniu poszczególnych wariantów
dzia³añ. Sam proces decyzyjny oznacza jednak pole walki o przestrzeñ, która mo¿e
byæ zagospodarowana w jeden sposób, który oka¿e siê byæ mniej lub bardziej zgodny
z partykularnymi wizjami poszczególnych, konkurencyjnych wobec siebie podmiotów zbiorowych. Zwykle mo¿na sformu³owaæ kilka alternatywnych koncepcji rozwi¹zañ, sensownie wpisuj¹cych siê w konkretne uwarunkowania danego obszaru. S¹
to scenariusze niekiedy zupe³nie odmienne, oparte na propozycjach skrajnie ró¿nych,
jak np. funkcja wielkopowierzchniowego handlu i us³ug vs. koncepcja urz¹dzenia
przestrzeni zielonej czy sfery rekreacji.
Powa¿nym problemem gospodarki przestrzennej oraz pokrewnych dyscyplin naukowych jest opracowanie mo¿liwie trafnego modelu poszukiwania konsensusu
spo³ecznego podczas projektowania rewitalizacji przestrzeni publicznej. W latach
2008–2009, w Poznaniu podjêto próbê wypracowania p³aszczyzny porozumienia,
skoncentrowanej m.in. na efektywnoœci i wysokim poziomie akceptacji kszta³tu prowadzonego dyskursu pomiêdzy interesariuszami (roboczy etap prac nad Kart¹ Przestrzeni Publicznej)10. Zaproponowano model otwartej, moderowanej dyskusji
panelowej, prowadzonej równolegle wœród ró¿nych grup spo³ecznych, co pozwoli³o
wyartyku³owaæ i porównaæ prawdziwe ich oczekiwania oraz poddaæ je nastêpnie
pog³êbionej analizie.

Okreœlanie i pomiar walorów miejskiej przestrzeni publicznej
Przy formu³owaniu za³o¿eñ dotycz¹cych zapewnienia wysokiej jakoœci miejskiej
przestrzeni publicznej w projektach rewitalizacji, mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie,
¿e w zasadzie chodzi o dobre samopoczucie ludzi w tej przestrzeni. Dla ka¿dego „gracza” oznacza to jednak coœ innego. Jest to efekt indywidualnego b¹dŸ grupowego
kszta³towania systemów ocen, zró¿nicowanych zestawów preferencji, pozwalaj¹cych
definiowaæ wewnêtrzny dobrostan interesariusza. Dla podmiotu gospodarczego,
ocieraj¹cego siê w swej dzia³alnoœci o przestrzeñ publiczn¹, chodzi³oby g³ównie o jej
komercyjn¹ atrakcyjnoœæ, przyci¹gniêcie jak najwiêkszej liczby widzów, bywalców,
potencjalnie dostrzegaj¹cych sens jej wizytowania oraz – czêsto spontaniczne, nieplanowane – zakupy towarów i us³ug. Dla mieszkañca istotne jest zwykle uwypuklenie
³adu, harmonii i spokoju takiej przestrzeni, a dla w³adzy lokalnej – przynajmniej
w zakresie postulatywnym – szeroko pojmowane zadowolenie u¿ytkowników. Widaæ
tu pewien potencja³ komplementarnoœci cech i funkcji przestrzennych, które wpraw10

Por. Palicki S., Karta Przestrzeni Publicznej. Zarys koncepcji. Biuletyn Rzeczoznawców Maj¹tkowych Województwa Wielkopolskiego, nr 2 (19), Poznañ 2008.
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dzie mog¹ wzajemnie wspó³graæ, nie wywo³uj¹c odczucia niespójnoœci czy dysonansu
estetycznego, niemniej wymagaj¹ ogromnej dba³oœci o umiejêtne zestawienie pierwiastków z natury rzeczy skonfliktowanych (sfera zysku vs. dzia³ania non-profit).
Zbadanie zasobów i cech przestrzeni publicznych miasta jest determinowane wieloma czynnikami: lokalizacj¹ zasobów w przestrzeni miejskiej (œródmiejska/centralna, osiedlowa, podmiejska), ich dostêpnoœci¹ komunikacyjn¹ (mierzon¹ izochron¹
dostêpu do danego miejsca) oraz atrakcyjnoœci¹ (mierzaln¹ i niematerialn¹, czyli
niemierzaln¹). St¹d te¿ potrzeba oceny tak specyficznych cech i odczuæ ludzkich
wzbudzanych przestrzeni¹ publiczn¹ jak np. estetyka, emocje, nastrój, ekspresja,
sytuacyjnoœæ etc. Pojawiæ siê zatem musz¹ mierniki przestrzenne id¹ce w kierunku
skwantyfikowania zadowolenia z u¿ytkowania przestrzeni, mierniki spo³eczne
(nawi¹zuj¹ce do zwyczaju, œwiadomoœci historycznej, rytua³u i tradycji) oraz ekonomiczne (ch³onnoœæ inwestycyjna, bariery zainwestowania, próg wrogoœci w stopniu
zainwestowania przestrzeni, wyposa¿enie przestrzeni publicznej, technicyzacja, efekty zewnêtrzne). Instrumentarium oceny sytuacji operuje czêsto trudnymi i niepopularnymi (nietypowymi) kategoriami oceny, bowiem jego zadaniem jest próba
zobiektywizowanego opisu stanów przestrzeni o walorach z natury niewymiernych,
niemierzalnych, oczywiœcie w klasycznych kategoriach ewaluacyjnych.
Przy ca³ej z³o¿onoœci sytuacji w przestrzeni publicznej, zwi¹zanej z wieloœci¹ podmiotów, z bogactwem wariantów zagospodarowania tej przestrzeni, pojawia siê zatem
kwestia wprowadzenia trafnych kryteriów, pod k¹tem których nale¿y oceniaæ alternatywne projekty dzia³añ, daj¹ce w efekcie rozmaite walory przestrzeni projektowanych
w procesach rewitalizacji. Co wiêcej, brakuje tak¿e wyskalowania tych ocen, tj. przyjêcia jednoznacznej metodyki oceny, kwantyfikowania stanów ocen, które mo¿na nadawaæ przy wartoœciowaniu poszczególnych wariantów. Podczas programowania
dzia³añ rewitalizacyjnych w przestrzeni publicznej wymagane jest skonsultowanie
zamierzeñ ze zdiagnozowanymi grupami spo³ecznymi, zgromadzenie wiedzy na temat ich punktów widzenia na poszczególne propozycje programów przekszta³ceñ.
Dopiero bowiem taka informacja pozwala œwiadomie spojrzeæ na problem i dostrzec
wieloœæ powi¹zañ, ewentualn¹ zbie¿noœæ interesów kolejnych grup nacisku, a tak¿e
obszarów potencjalnych konfliktów. Takie dzia³ania daj¹ mo¿liwoœæ œwiadomej oceny nastêpstw poszczególnych wariantów postêpowania w odczuciu kolejnych grup
podmiotów, które ten proces przecie¿ bezpoœrednio lub poœrednio bêdzie dotykaæ.
W skomplikowanych sytuacjach decyzyjnych, przy bogatym systemie oceny preferencji, mierzonym jednoczeœnie wieloma kryteriami, ciekawym instrumentarium
wspomagaj¹cym programowanie dzia³añ w przestrzeni jest analiza wielokryterialna.
Osobliwoœci analizy wielokryterialnej czyni¹ j¹ u¿ytecznym narzêdziem zw³aszcza
w kontekœcie oceny ex ante projektów i zjawisk spo³eczno-gospodarczych czy publicznych. Mo¿na wskazaæ pewne znamiona przewagi proponowanej metodyki nad innymi narzêdziami prospektywnej ewaluacji dzia³añ (m.in. analiz¹ kosztów i korzyœci,
ocenami oddzia³ywania)11:
11

Zob. szerzej: Palicki S., Metody prospektywnej oceny nastêpstw rewitalizacji obszarów miejskich,
e-book, Wydawnictwo Texter (www.texterbooks.com), Warszawa 2013, s. 270 i n.
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– pe³niejsze odzwierciedlenie rzeczywistego, wieloaspektowego charakteru zjawisk
spo³eczno-gospodarczych;
– zwiêkszenie przejrzystoœci decyzji o charakterze politycznym, podejmowanych
przez decydentów publicznych12;
– wyjaœnianie i umo¿liwienie lepszego zrozumienia istoty problemu decyzyjnego;
– mo¿liwoœæ jednoczesnego pomiaru efektów dzia³añ na wiele sposobów;
– identyfikowanie konkurencyjnych/konfliktowych zespo³ów preferencji ró¿nych
interesariuszy;
– mo¿liwoœæ jednoczesnego operowania kryteriami oceny o charakterze iloœciowym
i jakoœciowym;
– integracja ocen cz¹stkowych dotycz¹cych preferencji (tak¿e jeœli uk³ad preferencji
nie jest spójny);
– pe³ne wykorzystanie podejœcia interaktywnego w budowie konsensusu spo³ecznego i poszukiwaniu rozwi¹zania satysfakcjonuj¹cego;
– analizowanie wra¿liwoœci poziomu spodziewanych nastêpstw w odniesieniu do
zmian w systemach wag (istotnoœci) wyra¿aj¹cych preferencje interesariuszy;
– mo¿liwoœæ prowadzenia analizy w sytuacji nieprecyzyjnego pomiaru preferencji
(miêkkie modele preferencji);
– diagnoza stopnia zbie¿noœci interesów i Ÿróde³ konfliktów pomiêdzy interesariuszami, co daje mo¿liwoœci wszczêcia interaktywnych procesów zbli¿ania stanowisk
w drodze negocjacji, prowadz¹cych nawet do budowy koalicji grup spo³ecznych;
– pomiar substytucyjnoœci pomiêdzy konkurencyjnymi walorami i atrybutami
rewitalizowanej przestrzeni, zidentyfikowanymi w sytuacji decyzyjnej (np. antagonizmu celów ekonomicznych i spo³ecznych czy ekologicznych)13.
Jednak dla powodzenia projektów rewitalizacji przestrzeni miejskiej niezwykle
istotny, poza przyjêciem odpowiedniej metodyki ewaluacyjnej, bêdzie równie¿ umiejêtny dobór samych mierników, za pomoc¹ których mo¿liwa oka¿e siê ocena stanu
i jakoœci przedmiotowej przestrzeni publicznej oraz dyskusja scenariuszy jej
u¿ytkowania.
Mo¿liwe s¹ rozmaite sposoby uchwycenia walorów czy jakoœci przestrzeni. Interesuj¹ce prace W. Bonenberga zrealizowane w Poznaniu sugeruj¹ wykorzystanie ludzkiej percepcji w zakresie definiowania odczuæ, wywo³ywanych przez przestrzeñ,
mapowania wartoœci emocjonalnych w niej notowanych – np. lêku, gniewu, niesmaku, wstrêtu, przygnêbienia, przyjemnoœci, radoœci, zachwytu, ekscytacji, nadziei, optymizmu, ukojenia, nudy, ciekawoœci14. O bogactwie kryteriów oceny przestrzeni
publicznej mo¿na siê tak¿e dowiedzieæ z badañ Project for Public Spaces, gdzie wskaza12
Por. Funtowicz S.O., Martinez-Alier J., Munda G., Ravetz J., Multicriteria-Based Environmental Policy, [w:] Abaza H., Baranzini A. (red.), Implementing Sustainable Development. Integrated Assessment and
Participatory Decision-making Processes, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2004, s. 57.
13
Por. Domañski R., Marciniak A., Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów, Studia KPZK PAN,
t. 113, Warszawa 2003, s. 145–151.
14
Bonenberg W., Mapy emocjonalne jako metoda diagnozy przestrzeni publicznych – na przyk³adzie
miasta Poznania, [w:] „Architektura. Czasopismo techniczne”. Wyd. Politechniki Krakowskiej, 2010, zeszyt 5, rok 107.

Waloryzacja przestrzeni publicznej w procesach rewitalizacji miast

277

no cztery nadrzêdne zestawy jej cech niemierzalnych: u¿ytkowanie i dzia³ania, wygoda i wizerunek, dostêpnoœæ i komunikacja, wzmacnianie relacji spo³ecznych15.
W kontekœcie podejmowania decyzji o kierunkach rewitalizacji przestrzeni publicznej, gdzie sednem procesu decyzyjnego jest relacyjne porównywanie parami wszystkich potencjalnych opcji jej zagospodarowania (w ujêciu – ka¿dy z ka¿dym),
waloryzacja nie musi byæ wcale rozumiana jako dos³owne wartoœciowanie czy wycena. Odchodz¹c zatem od ekonomicznego obiektywizowania wartoœci rozumianego
jako wycena rynkowa sumy nieruchomoœci w przestrzeni oraz rachunku efektywnoœci inwestycji, b¹dŸ te¿ modelowania sk³onnoœci spo³eczeñstwa do rezygnacji z okreœlonych walorów niesionych przez konkretny sposób zagospodarowania przestrzeni
(koszty rezygnacji, koszty zast¹pienia) lub ponoszenia op³at zwi¹zanych z u¿ytkowaniem przestrzeni, mo¿na zaproponowaæ alternatywê metodyczn¹. Bazuje ona na
wszechstronnym, wielokryterialnym i jednoczeœnie relacyjnym ujmowaniu procesu
jej waloryzacji.
Uœciœlaj¹c, warto zasygnalizowaæ koncepcjê wartoœciowania efektów i atrybutów
rewitalizacji przestrzeni publicznej rozumianej jako modelowanie relacyjne dostêpnych jej wariantów16. Modelowanie to wynika z wieloœci walorów, jakie niesie ze sob¹
przestrzeñ publiczna – mo¿na siê ich doszukiwaæ w metakryteriach ekonomicznych,
spo³ecznych, urbanistycznych, kulturowych, ekologicznych, logistycznych etc. W ramach poszczególnych metakryteriów mo¿na odnaleŸæ liczne czynniki wp³ywaj¹ce na
odbiór (wartoœciowanie) projektów rewitalizacji przestrzeni publicznej. Poni¿ej zawarto dwie propozycje pomiaru efektów wynikaj¹cych z pewnych docelowych walorów rewitalizowanej przestrzeni. Celowo zarysowano je na zasadzie kontrastu:
„klasyczne”, iloœciowe ustawienie mierników w pierwszym przypadku oraz drugi zestaw kryteriów „alternatywnych”, bo jakoœciowych, wyraŸnie odleg³y od iloœciowego
pomiaru stanów rzeczywistoœci.
Przyk³adowy zestaw mierników iloœciowych
– Przyrost dochodów mieszkañców (odniesiony na 1 mieszkañca z obszaru objêtego
oddzia³ywaniem zmienionej przestrzeni publicznej w rok po jej modyfikacji)
(z³/m-c/os.).
– Stworzone nowe miejsca pracy na zmodyfikowanym terenie (szt.).
– Ca³kowita powierzchnia u¿ytkowa i/lub mieszkalna adaptowana i nowa (tys. m2).
– Przyrost liczby turystów i przybyszów okresowych (np. studenci, pracownicy kontraktowi) (szt./rok).
Przyk³adowy zestaw mierników jakoœciowych, skwantyfikowanych liczbowo
– Percepcja przestrzeni (walory przestrzenne, spo³eczne i krajobrazowe mierzone
odsetkiem wysokich/bardzo dobrych ocen w reprezentatywnej grupie przechodniów) (%).
15

Project for Public Spaces. 2012. Internet http://www.pps.org/about/approach [18.01.2012]
Por. Matusiak M., Nowak M., Palicki S., Stachowiak K., Wartoœæ przestrzeni publicznych – ujêcie modelowe i zastosowanie w wybranych miastach. Opis projektu badawczego. Maszynopis, UE Poznañ 2010.
16
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– Magia miejsca (badanie specyfiki, magii miejsca, jego potencja³u rozpoznawalnoœci, wyj¹tkowoœci, genius loci – np. oceny od 1 do 10 pkt.) (œrednia arytmetyczna
punktów).
– Zasiêg oddzia³ywania – ponadlokalny charakter obszaru (badanie maksymalnej
odleg³oœci od danej przestrzeni publicznej, z której przyci¹ga ona odwiedzaj¹cych)
(km).
– Têsknota za miejscem – czêstoœæ odwiedzin, moc przyci¹gania, wywo³ywanie potrzeby powrotu do miejsca (badanie czasu, po którym miejsce wywo³uje w ludziach potrzebê ponownego jego odwiedzenia) (dni).
Mierniki ostatecznie zaproponowane do oceny zrewitalizowanej przestrzeni publicznej musz¹ byæ nie tylko uniwersalne, ale i ³atwe w interpretacji, komunikatywne,
pozostaj¹c w zasiêgu mo¿liwoœci intelektualnych przeciêtnego cz³owieka. Jednoczeœnie powinny pozostaæ na tyle wnikliwe merytorycznie, aby umo¿liwiæ na ich
podstawie formu³owanie wi¹¿¹cych wniosków badawczych.
Niezale¿nie od charakteru mierników, które odzwierciedlaj¹ zró¿nicowane podejœcie do sposobów waloryzacji przestrzeni publicznej, porównywanie wszystkich dostêpnych wariantów rewitalizacji miêdzy sob¹, w parach, pozwala na stworzenie
katalogu jednokryterialnych rankingów projektów. Problemem jest dalsze uwzglêdnienie w sposób jednoczesny wielu kryteriów (mierników), oceniaj¹cych relacyjnie
pozycjê jednego wariantu rewitalizacji wzglêdem innego. Temu s³u¿y metodyka analizy wielokryterialnej, wspierana oprogramowaniem komputerowym. W wyniku
zaaplikowania tego rodzaju oceny wieloaspektowej mo¿na uzyskaæ wiedzê m.in.
o stopniu realizacji postulatów poszczególnych grup interesariuszy w dostêpnych wariantach rewitalizacji. To z kolei przek³ada siê na œwiadomoœæ uk³adów preferencji
interesariuszy, w³¹cznie z informacj¹ o stopniu spe³niania ich oczekiwañ w odniesieniu do ró¿nych metakryteriów, w poszczególnych wariantach zagospodarowania
przestrzeni publicznej. Istotn¹ zalet¹ prezentowanego podejœcia do waloryzacji przestrzeni jest rozpoznanie, jakiego rodzaju efekty s¹ kreowane w danej alternatywie jej
zagospodarowania oraz w jakim stopniu satysfakcjonuje to wczeœniej zdefiniowane
grupy spo³eczne. Pojawiaj¹ siê zatem mo¿liwoœci dostosowania kierunków przemian
przestrzeni publicznej do za³o¿onych, oczekiwanych ich efektów.
Takie pojmowanie okreœlania i pomiaru walorów przestrzeni publicznej, w ujêciu
jednoczeœnie relacyjnym i wielokryterialnym, stanowi alternatywê dla dotychczas
znanych modeli jej wartoœciowania.

Podsumowanie
W procesach rewitalizacji, w atrakcyjnej rynkowo oraz spo³ecznie miejskiej przestrzeni publicznej, pomiêdzy interesariuszami zarysowuj¹ siê sprzeczne punkty widzenia, co rodzi nierzadko konflikty. Taka „gra o przestrzeñ” oznacza, ¿e grupy
interesu dostrzegaj¹ walory przestrzeni, które oceniaj¹ jako wa¿ne, wartoœciowe na
tyle, by je wykorzystaæ czy zaw³aszczyæ. Wa¿nym sk³adnikiem procesu zarz¹dzania
rewitalizacj¹ przestrzeni publicznej jest diagnoza stopnia preferowania i akceptacji

Waloryzacja przestrzeni publicznej w procesach rewitalizacji miast

279

przez interesariuszy alternatywnych koncepcji zagospodarowania terenów publicznych. Wymaga to przede wszystkim trafnej diagnozy sytuacji i zdefiniowania tych
walorów przestrzeni, które s¹ przez poszczególnych interesariuszy poszukiwane.
Wówczas, w procesie relacyjnego porównywania parami, przy ocenie wielokryterialnej wariantów rewitalizacji przestrzeni publicznej, mo¿liwe jest wskazanie alternatywy zapewniaj¹cej najkorzystniejszy poziom realizacji oczekiwañ poszczególnych
grup interesu. Wykorzystanie metodyki analizy wielokryterialnej pozwala tak¿e wyodrêbniæ rozwi¹zanie w najwiêkszym stopniu satysfakcjonuj¹ce wszystkich interesariuszy jednoczeœnie. Inn¹ zalet¹ jest mo¿liwoœæ wskazywania wiod¹cych walorów
ró¿nych typów przestrzeni, dziêki którym mog¹ one w efektywny sposób pe³niæ
rozmaite funkcje. U³atwia to zaprojektowanie skutecznej rewitalizacji przestrzeni
publicznej, bowiem uœwiadamia, jakich efektów mo¿na siê spodziewaæ po
okreœlonym kszta³cie postulowanych zmian.

Summary
Valorisation of public space in urban regeneration processes
Author proposes in the paper at once a relative and multicriterial method of public
space evaluation. In this way public spaces are valorised paralelly by many factors.
Pairwise comparison makes process of decision-making more clear. Wider variety of
factors and alternatives of revitalization projects make the decision harder but using
multicriteria analysis it gives more information about which alternative is more
useful for what purposes or gives more benefits to certain public space users.
Keywords: public space, revitalization, measurement, valors, valorization.
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Kulturalnie o przestrzeni.
Przedwojenne standardy w planowaniu miejskim
w Warszawie
Nie sposób dyskutowaæ wspó³czeœnie o procesach naprawczych zdegradowanych
stref miejskich nie odnosz¹c siê do historii, zw³aszcza je¿eli ta pokazuje dobre praktyki w tym zakresie. Szukaj¹c analogii, trudno porównywaæ dzia³ania podejmowane na
przyk³ad w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i te po roku 1989, kiedy to panowa³y
ca³kowicie odmienne warunki spo³eczno-gospodarcze. Bardziej naturalne, z tego
punktu widzenia, wydaje siê szukanie podobieñstw w odradzaj¹cej siê po I wojnie
œwiatowej niepodleg³ej i demokratycznej Polsce. Celem pracy jest podkreœlenie roli,
jak¹ odgrywa³y w odbudowie miast polskich dobre wzorce oraz inicjatywy pozarz¹dowe, oddolne, do jakich nale¿y zaliczyæ dzia³alnoœæ Zwi¹zku Miast Polskich
(ZMP)1. Oczywiœcie do skutecznego dzia³ania w ramach akcji porz¹dkowania miast
niezbêdne by³o sformu³owanie odpowiednich ram prawnych. W tym zakresie niezwykle trudnym zagadnieniem sta³o siê ujednolicenie ustawodawstwa na terenie objêtym przecie¿ wczeœniej trzema ró¿nymi systemami prawnymi zaborców. Okres
miêdzywojenny przyniós³ ze sob¹ tak¿e zmiany w sposobie patrzenia na przestrzeñ
miejsk¹, która przesta³a byæ miejscem ingerencji w³adz zaborców, a odpowiedzialnoœæ za jej kszta³t spoczê³a na spo³eczeñstwie i jego przedstawicielach. W taki sposób
zaczê³a siê odradzaæ i kszta³towaæ kultura przestrzeni, w formowaniu której wa¿n¹
rolê odegra³y œrodowiska akademickie, specjaliœci, samorz¹dy i organizacje. W opracowaniu szczególne miejsce wyznaczono Warszawie, która mia³a znacz¹c¹ rolê w wyznaczaniu standardów odnowy i podnoszenia jakoœci przestrzeni miejskiej.

Baza
Odrodzenie samorz¹dnoœci w Polsce wi¹za³o siê z przyjêciem odpowiedniej struktury administracyjnej w pañstwie. Konstytucja zagwarantowa³a podzia³ administracji na województwa, powiaty oraz gminy miejskie i wiejskie, stanowi¹ce jednoczeœnie
jednostki samorz¹du terytorialnego. Zdawano sobie sprawê z korzyœci p³yn¹cych ze
wspó³pracy miêdzy sektorem pañstwowym i prywatnym, dlatego na potrzeby realizacji zadañ umo¿liwiono tak¿e jednostkom samorz¹dowym ³¹czenie siê w zwi¹zki
publiczno-prywatne. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ samorz¹dów mia³ byæ sprawowany
przez wydzia³y wy¿szego stopnia.
1

Dalej w tekœcie, w odniesieniu do Zwi¹zku Miast Polskich, u¿ywany jest skrót ZMP.
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Niezbêdna dla skutecznej odbudowy miast by³a spójna i wychodz¹ca naprzeciw
problemom polityka fiskalna pañstwa. Zdefiniowano wiêc odpowiednie narzêdzia
i wdro¿ono programy odbudowy. Zaraz na pocz¹tku powo³ano Pañstwowy Fundusz
Rozbudowy Miast, który by³ g³ównym Ÿród³em finansowania w tym zakresie. Kapita³ tworzono z wp³ywów z podatku od lokali oraz pañstwowego podatku od placów
budowlanych. Opodatkowano parcele oznaczone w planach zabudowania, a podatek
wynosi³ 1% szacunkowej wartoœci tych obszarów2. Pojawi³y siê tak¿e ulgi budowlane,
przy czym szczególnie promowane by³o nowe budownictwo, jakoœciowo wp³ywaj¹ce
na zwiêkszanie zasobów mieszkaniowych w mieœcie, co by³o priorytetem pañstwowej
polityki, a tym samym polityki miejskiej.
W pocz¹tkach odbudowy miast polskich podstawowym wsparciem by³a pomoc
rz¹dowa, póŸniej w odbudowie du¿e znaczenie mia³y spó³dzielnie budowlane i mieszkaniowe, powsta³o te¿ du¿o organizacji spo³ecznych anga¿uj¹cych siê w szeroko pojêt¹
odnowê œrodowiska miejskiego. W miastach polskich powo³ano specjalne urzêdy jako
komitety rozbudowy miast, których zadaniem by³o przygotowanie planowych dzia³añ
w tym zakresie. Plany rozbudowy musia³y uwzglêdniaæ zapisy ogólnych planów regulacyjnych. Zadaniem miast by³o prowadzenie polityki, której jednym z g³ównych celów
by³o pobudzanie do budowy mieszkañ prywatnych inicjatyw. Gminy otrzyma³y grunty
pañstwowe na cele w³asne i mieszkaniowe oraz niezbêdne do realizacji inwestycji kredyty. Tym samym stworzono odpowiednie warunki dla rozwoju terenów mieszkalnych
w miastach. Zanim wprowadzono odpowiednie zapisy ustawowe, delegaci miast (ZMP)
wielokrotnie podkreœlali, ¿e bez terenów i odpowiednich kredytów, nie uda³oby siê
prowadziæ rozwojowej polityki mieszkaniowej miast.
Pierwsze regulacje prawne koncentrowa³y siê na sprawach najpilniejszych – g³ównie aprowizacji, przeciwdzia³aniu przestêpczoœci i lichwie, spekulacji oraz nadu¿yciom gospodarczym, a tak¿e na poprawie warunków higienicznych w mieœcie
i zapewnieniu mieszkañ. Du¿ym utrudnieniem w tworzeniu jednolitego prawa by³y
ró¿nice wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cego na terenach polskich prawodawstwa trzech
zaborów, dlatego zmiany drastyczne i nieprzemyœlane uznano za niewskazane i zdecydowano siê ulepszaæ prawo sukcesywnie. W efekcie uchwalone ustawy i rozporz¹dzenia w zakresie prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego
pojawi³y siê z pewnym opóŸnieniem, czêsto po kilkuletnich, wytê¿onych pracach nad
dostosowaniem przepisów do nowych warunków.
W koñcu powsta³ jednak zestaw praw, na podstawie których mo¿na by³o regulowaæ zagospodarowanie miast – najwa¿niejsze to: Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli
(Dz.U. 1928 nr 23 poz. 202, z póŸniejszymi zmianami) i Rozporz¹dzenie Prezydenta
Rzeczypospolitej z 1927 r. o rozbudowie miast (Dz.U. R. P. Nr. 51, z póŸn. zm.).
Ustawodawca zadba³ o sformu³owanie narzêdzi do planistycznego porz¹dkowania
miast. S³u¿yæ temu mia³y plany ogólne i plany szczegó³owe3. Dziêki nim miasta
2

Z p³atnoœci zwolniono w³asnoœæ Skarbu Pañstwa.
Szerzej omówienie planów ogólnych i szczegó³owych – Zdunek-Wielgo³aska J., The spatial policy of
interwar Warsaw, [w:] Culture of the city, s. 121–134, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej,
Wroc³aw 2012.
3

Kulturalnie o przestrzeni. Przedwojenne standardy w planowaniu miejskim...

283

otrzyma³y narzêdzia i mo¿liwoœæ odmówienia pozwolenia na budowê, jeœli projekt
by³ niezgodny z planem. Plany zabudowania by³y podstaw¹ do wyw³aszczeñ i mocnym argumentem za t¹, a nie inn¹ lokalizacj¹ inwestycji. Bezsporne by³o wyw³aszczanie pod drogi i place oraz pod ogrody publiczne. Chocia¿ ustawa przewidywa³a
wyw³aszczanie na cele mieszkaniowe (jednoczeœnie zakaz skupu gruntów jako rezerwy), ekonomiczniejsz¹ dla miast drog¹ by³o nabywanie gruntów drog¹ wolnorynkow¹. Podobnie te¿ sytuacja mia³a siê z gruntami pod zabudowê gmachami u¿ytecznoœci publicznej. Niezwykle istotnym z punktu widzenia rozwoju infrastruktury
miejskiej by³ zapis, pozwalaj¹cy gminom wymagaæ od w³aœcicieli du¿ych terenów
prywatnych wygospodarowania placów pod szko³y, place czy budynki u¿ytecznoœci
publicznej; oczywiœcie odbywa³o siê to w drodze negocjacji, a inwestorzy mogli w zamian otrzymaæ odpowiednie ulgi4.
Pewn¹ trudnoœci¹, zw³aszcza dla ma³ych gmin, by³o ju¿ samo sporz¹dzanie planów
zabudowy. Niew¹tpliwe wsparcie dla magistratów przy przygotowywaniu dokumentów
stanowi³y dodatkowo instrukcje i wskazówki, które rozpowszechniano. Ukazywa³y siê
one w prasie5 lub by³y prezentowane podczas konferencji i specjalnych zjazdów. Aby praca nad planami by³a efektywniejsza powo³ano przy Polskich Liniach Lotniczych LOT
wydzia³ fotogrametryczny, który wykonywa³ fotografie miast w skali 1:5000. Tak¹ dokumentacjê aerofotograficzn¹ wykorzystywano przy sporz¹dzaniu planów ogólnych. By³a
ona równie¿ pomocna przy podejmowaniu decyzji o najw³aœciwszym sposobie zagospodarowania terenów inwestycyjnych (niezwykle pomocne dla pracowników magistratu zazwyczaj niekszta³conych w kierunku urbanistyki czy architektury).

Wra¿liwoœæ
Szczególnie zaskakuj¹cy z dzisiejszej perspektywy (suchych i precyzyjnych
wspó³czesnych przepisów prawa) jest fakt, ¿e ustawodawca miêdzywojenny nie unika³ tak relatywnych okreœleñ, jak estetyka otoczenia, czy piêkno krajobrazu, które
z dzisiejszej perspektywy wydaj¹ siê zbyt wzglêdne i subiektywne. Uznano, ¿e w przepisach musia³y pojawiæ siê jednoznaczne zapisy, których celem bêdzie stanie na stra¿y wygl¹du miasta. W ustawie pojawi³y siê odpowiednie paragrafy, które mia³y
ochroniæ przestrzeñ publiczn¹ przed szpetot¹. Wskazania te nie odnosi³y siê tylko do
koniecznoœci nadzoru wygl¹du gmachów publicznych, czy zagospodarowania placów, lecz równie¿ do prywatnej w³asnoœci. Niedopuszczalne by³y wiêc wszelkie ingerencje budowlane, które wp³ywa³y negatywnie na s¹siedztwo. Tak¿e elementy ma³ej
architektury (ustawienie pomnika wymaga³o pozwolenia), obiekty tymczasowe, ma³e
budowle podlega³y tym samym zasadom.

4

Toeplitz T., Polityka gruntowa na 3. Miêdzynarodowym ZjeŸdzie Miast, [w:] Samorz¹d Miejski, 1927,
nr 1, s. 100.
5
Por. publikacje R. Feliñskiego, Jak uzyskaæ plany pomiarowe i plany zabudowania miast, [w:] Samorz¹d Miejski. 1930, nr 12, s. 569–575 czy B. Piaseckiego, Plany miast na podstawie zdjêæ lotniczych,
[w:] Samorz¹d Miejski. 1930, nr 17, s. 808–810.
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Oznacza to, ¿e przepisy miejscowe z powodzeniem mog³y byæ wykorzystywane do
ochrony wartoœciowych elementów krajobrazu miejskiego6. Na stra¿y piêkna krajobrazu miejskiego, wed³ug ustawodawcy, mia³y stan¹æ Magistraty. Jednak, w obliczu wielu
wa¿niejszych problemów, ten obszar czêsto traktowany by³ drugorzêdnie. W Warszawie na przyk³ad, dopiero za prezydentury Stefana Starzyñskiego nast¹pi³ wyraŸny
zwrot ku estetyce przestrzeni publicznej. By³y to jednak dzia³ania raczej ukierunkowane na podnoszenie standardów w nowych realizacjach (aleje i place reprezentacyjne, zabudowa nowych dzielnic mieszkaniowych, architektura budynków u¿ytecznoœci
publicznej) ni¿ masowe decyzje o rozbiórkach szpec¹cych miasto budynków prywatnych, choæ i te siê zdarza³y7. Czêœciej argumentem podnoszonym w takich sytuacjach
nie by³a estetyka, lecz z³y stan techniczny budynków lub zbyt niskie standardy higieniczne mieszkañ. Ustawa dawa³a tak¿e mo¿liwoœæ przymuszania w³aœcicieli do remontu
domów znajduj¹cych siê w z³ym stanie technicznym. Wówczas napominano w³aœciciela, który móg³ skorzystaæ z pomocy finansowej z Pañstwowego Funduszu Budowlanego. Jeœli jednak mimo to nie stosowa³ siê do wezwania, miasto mog³o wyremontowaæ
obiekt, a nastêpnie obci¹¿yæ kosztem inwestycji w³aœciciela.
Ustawodawca wychodzi³ tak¿e z pomoc¹ w urz¹dzaniu przestrzeni miejskiej,
w tym przestrzeni publicznych. Po zatwierdzeniu planu gminie oraz pañstwu
przys³ugiwa³o prawo nabycia w drodze wyw³aszczenia terenów na infrastrukturê, komunikacjê, jak równie¿ na budynki u¿ytecznoœci publicznej, place publiczne, skwery,
parki, ogrody, place sportowe i inne podobne urz¹dzenia przeznaczone do u¿ytku
publicznego8. Potwierdzeniem troski o przestrzeñ publiczn¹ by³ zapis poœwiêcony
kwestiom ulic, dróg i innych obiektów przeznaczonych do u¿ytku publicznego, które
by³y jednym z wa¿niejszych elementów przy tworzeniu nowych osiedli lub nowych
dzielnic9. W porównaniu z najwiêkszymi miastami polskimi: £odzi¹, Wilnem, Lwowem, Krakowem i Poznaniem, to w Warszawie w drugiej po³owie lat 30. XX w. najwiêcej wydatkowano na drogi i place publiczne oraz pomiary i plany rozbudowy
(ponad trzykrotnie wiêcej ni¿ wydatkowano na te cele np. w Krakowie). W roku 1930
powierzchnia zabudowana miasta wynios³a 5000 ha, a powierzchnia zagospodarowana pod place, skwery publiczne i parki 311 ha10.
Szczególnie koniec XIX i pocz¹tek XX wieku by³ czasem poszukiwania rozwi¹zañ
ratuj¹cych przeludnione i zanieczyszczone miasta. W miêdzywojniu koncepcja
miasta-ogrodu by³a ju¿ powszechnie znana. Poszukiwano jednak dalszych rozwi¹zañ,

6
Wiêcej: Zdunek-Wielgo³aska J., Podstawy prawne i planistyczne kszta³towania przestrzeni publicznej
w okresie miêdzywojennym, [w:] ULAR 6 – Odnowa Krajobrazu Miejskiego – Miasto – Miejsca ludziom przyjazne – Idee – Koncepcje – Realizacje, tom 1, s. 477–481, tom 2, s. 453–457. Wyd. Wydzia³ Architektury Politechniki Œl¹skiej, Gliwice 2012.
7
Na przyk³ad w 1937 roku rozebrano 127 mieszkalnych budynków lub ich czêœci [Warszawa. Wczoraj.
Dziœ. Jutro, przewodnik i plan wystawy, Warszawa w liczbach, Warszawa 1938, s. 6].
8
Toeplitz T. wyst¹pi³ na IV. Miêdzynarodowym Kongresie Miast w Sewilli z referatem „Wyw³aszczanie dla celów u¿ytecznoœci publicznej”. Por. Samorz¹d Miejski. 1929, nr 10, s. 125–146.
9
Por. Rozdzia³ 3 Ustawy.
10
Samorz¹d Miejski. 1930, nr 7, s. 308.
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czego dowodem by³y organizowane na œwiecie kongresy miast11. Specjaliœci polscy,
uzbrojeni w wiedzê ze œwiata (uczestniczyli w najwa¿niejszych wydarzeniach tego
typu na œwiecie) debatowali nad najkorzystniejszymi rozwi¹zaniami higienicznymi
w mieœcie, nie myœl¹c ju¿ jedynie o odpowiednim nas³onecznieniu mieszkañ, dostêpie do wody i kanalizacji, ale o organizmie miejskim jako ca³oœci i jego potencjalnie
najkorzystniejszym rozwoju. Szczególn¹ uwagê przywi¹zywano do zieleni w mieœcie.
Podkreœlano równie¿ rolê architektów krajobrazu w tworzeniu krajobrazu miejskiego. Przy ZMP zosta³ nawet powo³any Referat Ogrodniczy, który s³u¿y³ pomoc¹
zarz¹dom miejskim w zakresie, m.in. rozplanowania zieleñców, czy doboru w³aœciwych gatunków roœlin do wybranej lokalizacji12.

Ranga
Wiele inicjatyw podejmowanych w stolicy by³o zapo¿yczanych na potrzeby innych miast. Chêtnie dzielono siê doœwiadczeniami, a delegaci Magistratu licznie
przybywali na organizowane przez ZMP zjazdy. Trudnoœæ zagadnieñ zwi¹zanych
z Warszaw¹ polega³a tak¿e na tym, ¿e oko³o po³owa mieszkañców pochodzi³a z okolic
Warszawy lub z innych miast. Tu tak¿e znajdowa³y siê g³ówne siedziby przedsiêbiorstw i przedstawicielstwa firm. Nale¿a³o wiêc dbaæ o interesy nie tylko rdzennych
mieszkañców, ale równie¿ ludnoœci nap³ywowej oraz licznych u¿ytkowników codziennie przybywaj¹cych do miasta. O dynamice rozwoju Warszawy mog¹ œwiadczyæ
dane statystyczne. Wed³ug Wydzia³u Statystycznego Magistratu liczba ludnoœci
w 1929 roku wynios³a 1 086 30513. Na poprawê stanu mieszkalnictwa mia³a znacz¹cy
wp³yw budowa nowych dzielnic i kolonii: ¯oliborza, Burakowa, Grochowa, Woli,
Mokotowa, Staszica, Lubeckiego, czy miasta-ogrodu Czerniaków. WyraŸna tendencja integracji przestrzenno-funkcjonalnej Warszawy z inkorporowanymi w 1916 roku
terenami przedmieœæ zarysowa³a siê w polityce miejskiej prowadzonej przez Stefana
Starzyñskiego. By³o to kompleksowe podejœcie do zagadnieñ miasta, poszerzone póŸniej o kontekst otoczenia i powi¹zañ zewnêtrznych, co by³o wstêpem do rodz¹cej siê
przestrzennej polityki regionalnej (Warszawa funkcjonalna).
Do odbudowy stolicy zgodnie z nowymi standardami obowi¹zuj¹cymi w Europie
i na œwiecie niezbêdne by³y zapisy prawne i regulacje finansowe. Na mocy ustawy
o rozbudowie miast z 1922 roku w 1923 roku w zosta³ powo³any Komitet Rozbudowy
m.st. Warszawy, który z racji silnego zapotrzebowania na tak¹ dzia³alnoœæ, ju¿ wczeœniej, bo od 1920 r., rozpocz¹³ pracê jako Komisja przy Magistracie14. Zas³ug¹ dzia³añ
Komisji by³o m.in. przyspieszenie uchwalenia ustawy o rozbudowie miast. W ramach
11
W okresie 1918–1939 odby³y siê najwa¿niejsze kongresy w: Brukseli (1919), Londynie (1920 i 1922),
Pary¿u (1922), Göteborgu (1923), Amsterdamie (1924), NYC (1925), Wiedniu (1926), Pary¿u (1928), Rzymie (1929), Londynie (1930), Berlinie (1931), Londynie (1935), Pary¿u (1937), Sztokholmie (1939).
12
Por. artyku³: Zieleñ czynnikiem estetyki, higieny i obronnoœci miast, [w:] Samorz¹d Miejski, 1938,
nr 19, s. 1243–1252.
13
Samorz¹d Miejski. 1930, nr 7, s. 308.
14
Pomimo ¿e Komitet powo³ano w 1923 r. dzia³a³ on, wobec braku rozporz¹dzenia wykonawczego do
ustawy, niezale¿nie, finansowany przez Miasto. Dopiero zmieni³a to ustawa z 29 kwietnia 1925 r.
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dzia³alnoœci gromadzono dane statystyczne ruchu budowlanego w Warszawie oraz
materia³y, tak¿e z zagranicy, dotycz¹ce ustawodawstwa mieszkaniowego. Co warte
podkreœlenia materia³y takie by³y przekazywane równie¿ za poœrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Miêdzynarodowego Biura Pracy przy Lidze Narodów,
co œwiadczy o dobrze funkcjonuj¹cej w okresie miêdzywojennym wspó³pracy
miêdzyinstytucjonalnej15. Dziêki Komitetowi powstawa³y budynki mieszkalne, ale
tak¿e projekty urz¹dzenia parków i zieleñców. Z danych Komitetu Rozbudowy Warszawy wynika³o, ¿e w latach 1925–1928 wybudowano przy pomocy Komitetu 30 674
izby. By³o to oko³o piêciokrotnie za ma³o w stosunku do potrzeb (4000 izb rocznie,
a potrzebowano 20 000)16. Poniewa¿ przeprowadzono dzia³ania przygotowawcze, to
ju¿ w 1925 roku mo¿na by³o przyst¹piæ do kolejnego etapu odbudowy stolicy. Komitetowi nadano uprawnienia magistrackie w kwestii wydawania decyzji w zakresie
po¿yczek miejskich i rz¹dowych, prowadzenia robót specjalnych i spraw administracyjnych. Takie uprawnienia usprawnia³y i skraca³y czas decyzji wydawanych przez
Magistrat. Komitet podzielono na 6 dzia³ów: 1. Kredytowy, 2. Terenowy, 3. Budowlany, 4. Produkcji materia³ów budowlanych, 5. Polityki osiedleñczo-mieszkaniowej,
6. Ogólny17.
Komitet by³ ¿ywo zainteresowany wzorcowymi rozwi¹zaniami w zakresie budowy
zarówno samych mieszkañ jak i osiedli. Jego zadaniem by³o badanie i zaznajamianie
siê z realizacjami zagranicznymi (Komitet przyst¹pi³ do Miêdzynarodowego
Zwi¹zku Planowania i Rozbudowy Miast i Wsi i Miast-Ogrodów). By³ organizatorem
zjazdów, które zawiera³y, oprócz czêœci merytorycznej przedstawianej podczas
wyk³adów, tak¿e wycieczki po nowych osiedlach i budynkach w Warszawie (podczas
I Zjazdu mieszkaniowego przedstawicieli Zwi¹zku Miast Polskich A. S³onimski,
pe³ni¹cy funkcjê naczelnika wydzia³u budownictwa miejskiego Magistratu, osobiœcie
oprowadza³ uczestników po warszawskich inwestycjach). Za³o¿eniem by³o zademonstrowanie ró¿nych realizacji, dlatego pokazano domy dla bezrobotnych na Grochowie, rzeŸniê na Pradze, kuchniê i pralniê (szpital Przemienienia Pañskiego), szko³ê
powszechn¹ na ul. Bia³o³êckiej, park Traugutta, osiedla: ¯oliborz Urzêdniczy i Oficerski, spó³dzielniê na ¯oliborzu, Koloniê Staszica, Koloniê Lubeckiego, domy dla
urzêdników miejskich, koloniê profesorów architektury, koloniê Czerniaków i nowe
szko³y. Wystawa by³a elementem towarzysz¹cym zjazdowi. W 1926 roku zaprezentowano „w Magistracie ekspozycjê zatytu³owan¹ «Mieszkanie i Miasto»”18.
Polityka kredytowa sta³a siê skutecznym narzêdziem do kszta³towania przestrzeni
w Warszawie, a najefektywniej by³a wykorzystywana w czasach prezydentury Stefana
Starzyñskiego. Tak¹ politykê miejsk¹, opart¹ na zachêtach finansowych Starzyñski
prowadzi³ praktycznie od momentu objêcia stanowiska. Poniewa¿ za nadrzêdny cel
przyj¹³, ¿e nale¿y zadbaæ o podniesienie ogólnej estetyki miasta, uznaj¹c, ¿e najwa¿15
S³omiñski A., [w:] Dzia³alnoœæ Komitetu Rozbudowy Miast m.st. Warszawy, [w:] Samorz¹d Miejski.
1927, nr 1, s. 507, 508.
16
Samorz¹d Miejski. 1930, nr 7, s. 308.
17
Dzia³alnoœæ Komitetu Rozbudowy m.st. Warszawy, [w:] Samorz¹d Miejski. 1927, nr 1, s. 509.
18
I Zjazd Mieszkaniowy Przedstawicieli Zwi¹zku Miast Polskich, [w:] Samorz¹d Miejski. 1927, nr 1,
s. 518.
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niejsze z tego punktu widzenia jest Œródmieœcie i ulice wylotowe, dlatego dla inwestorów w tych obszarach zosta³y udostêpnione korzystne kredyty19. W szczególnoœci
dbano o wy¿szy standard zabudowy œródmiejskich placów i najwa¿niejszych arterii
komunikacyjnych20 (tu zabudowa zwarta, wielopiêtrowa, a w parterach us³ugi). Du¿¹
uwagê przyk³adano do uporz¹dkowania zabudowy przyulicznej poprzez d¹¿enie do
wyrównania gabarytów, czy likwidacjê budynków w z³ym stanie technicznym. Z zasady nie przyznawano po¿yczek na obiekty, które nie wpisywa³y siê w politykê przestrzenn¹ miasta.
WyraŸne zajmowanie stanowiska w kwestiach miejskich wœród przedstawicieli
w³adz przynosi³o wymierne efekty. Stefan Starzyñski nie ba³ siê wdra¿aæ w ¿ycie nowatorskich koncepcji i zdecydowanie promowa³ profesjonalizm w zarz¹dzaniu miastem. To dziêki jego pomys³om kultura przestrzeni utrzymywa³a siê na wysokim
poziomie – przy czym dba³ o estetykê, ale i o bilans ekonomiczny. Nie bez znaczenia
by³a otwartoœæ prezydenta na wizjonerskie koncepcje przebudowy stolicy. Sanacja
miasta mia³a odbywaæ siê nie tylko w oparciu o dzia³ania naprawcze, ale przede wszystkim poprzez du¿e realizacje. Preferencyjne kredyty oferowane by³y tym, którzy inwestowali w strategicznych miejscach. Takie obszary mia³y z jednej strony podnosiæ
presti¿, reprezentacyjnoœæ, a z drugiej promieniowaæ na s¹siednie tereny. Choæ, jak
wiemy, Warszawa targana by³a kolejnymi kryzysami, Starzyñskiemu uda³o siê zbilansowaæ bud¿et miasta. To by³o podstaw¹ do podjêcia nowych wyzwañ na miarê metropolii na poziomie europejskim czy œwiatowym21.
Prezydent Starzyñski firmowa³ swoim nazwiskiem wizjonerskie, czêsto futurystyczne projekty, a z drugiej szanowa³ i czerpa³ z tego, co pozostawi³a historia. Jego marzeniem by³o przebudowaæ Warszawê niczym Haussmann Pary¿. Tak jak plan L’Enfanta
dla Waszyngtonu, tak w Warszawie mia³y zostaæ przywo³ane urbanistyczne tradycje
barokowo-imperialistyczne prze³o¿one na potrzeby demokracji. Mia³y powstaæ za³o¿enia reprezentacyjne jako elementy krystalizuj¹ce przestrzeñ miasta. Dzielnica Marsza³ka Pi³sudskiego mia³a zostaæ wytyczona niczym National Mall w stolicy USA, jako
dzielnica reprezentacyjna i serce nowego City stolicy. Starzyñski dba³ tak¿e o w³aœciw¹
politykê informacyjn¹ Magistratu, uczestnicz¹c w najwa¿niejszych publicznych wydarzeniach, publikuj¹c przemówienia, zabieraj¹c publicznie g³os w trudnych sprawach,
prowadz¹c osobisty nadzór nad strategicznymi projektami i organizuj¹c powszechne wystawy – trzy zosta³y poœwiêcone tematyce miejskiej: „Warszawa przysz³oœci”
(1936 r.), „Dawna Warszawa” (1937 r.) oraz „Warszawa. Wczoraj. Dziœ. Jutro.”
(1938 r.). Wiedzia³ tak¿e o znaczeniu wielkich wystaw dla rozwoju miasta i planowa³
zorganizowanie w roku 1944 Powszechnej Wystawy Krajowej, która mia³a ca³kowicie
zmieniæ charakter zabudowy terenów prawobrze¿nej Warszawy.
19

Warszawa Przysz³oœci, katalog wystawy. Wydawnictwo Komitetu Wystawy, Warszawa 1936.
Pobudzanie ruchu budowlanego wzd³u¿ ul. Grochowskiej, Pu³awskiej, Radzymiñskiej, Marymonckiej, Alei Niepodleg³oœci oraz w œródmieœciu.
21
Wiêcej w artykule: Zdunek-Wielgo³aska J., Miejsce przestrzeni publicznej w wizji tworzenia nowoczesnej metropolii Miêdzywojnia na przyk³adzie Warszawy, [w:] Czasopismo Techniczne, zeszyt 1 rok 109, tom
2, s. 463–472, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012.
20
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Wsparcie
Wprowadzane prawo budowlane by³o szeroko dyskutowane w gremiach rz¹dowych i pozarz¹dowych. Szczególnie wa¿ne by³o stanowisko Zwi¹zku Miast Polskich22, organizacji za³o¿onej w 1917 r. i zrzeszaj¹cej przedstawicieli magistratów
miast polskich. Komentarze ZMP pojawia³y siê zarówno do zapisów pierwszej powojennej ustawy odnosz¹cej siê do zagospodarowania przestrzennego, jak i do póŸniejszych przepisów23. Dzia³alnoœæ Zwi¹zku Miast Polskich koncentrowa³a siê na
sprawach samorz¹du miast i zagadnieniach gospodarczych w pañstwie. Przedstawiciele ZMP spotykali siê z Rz¹dem, uczestniczyli w Sejmowych Komisjach Miejskich.
Wœród wydawnictw ZMP znalaz³ siê opiniotwórczy miesiêcznik „Samorz¹d miejski”, na którego ³amach pojawia³y siê aktualnoœci zwi¹zane z polityk¹ miejsk¹.
Zwi¹zek dzia³a³ aktywnie i w wielu kwestiach by³ nieustêpliwy, jak np. w s³usznej
sprawie walki o œrodki dla miast. Tu niemo¿noœæ bilansowania bud¿etów wywo³a³a
protest miast i zdecydowane stanowisko ZMP w stosunku do Rz¹du. Postulowano te¿
o minimalne warunki mieszkaniowe dla ka¿dej rodziny, czy podkreœlano koniecznoœæ kontroli planów regulacyjnych. Lobbuj¹c na rzecz miast, dbano o poparcie
pos³ów i zapraszano ich na zebrania. Organizowano kursy samorz¹dowo-spo³eczne
w Warszawie, Biuro ZMP przeprowadza³o ankiety w miastach, np. w sprawie
urz¹dzeñ i zak³adów miejskich, czy instytucji dobroczynnych i kulturalnych, a tak¿e
udzielano porad zg³aszaj¹cym siê miastom.
Aby rozpowszechniaæ dobre praktyki, np. podczas VIII Ogólnego Zjazdu Przedstawicieli Miast, który odby³ siê w 1925 roku w Warszawie, podjêto decyzjê o przygotowaniu ogólnopolskiego konkursu na najlepsze rozplanowanie pod wzglêdem
higienicznym i ekonomicznym dzielnicy mieszkaniowej i opracowanie najlepszego
typu budynku mieszkalnego dla rodzin polskich. W zorganizowanej 11.VI.192524
konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ko³a Architektów i Ko³a Urbanistów Polskich. Wstêpem do konkursu by³a akcja gromadzenia i analizowania rozwi¹zañ
w tym zakresie z innych miast zagranicznych. Zaplanowano w zwi¹zku z tym zorganizowanie w 1926 roku Powszechnej Wystawy Rozbudowy Miast25. Szeroko dyskutowane by³y przyk³ady polityki mieszkaniowej i struktury samorz¹du w pañstwach
Europy Zachodniej, g³ównie Niemiec, Francji i Anglii, Belgii, Holandii, W³och, a tak¿e USA26.
Na wzór Berliñskiej Akademii Administracyjnej chciano powo³aæ szko³ê dla
urzêdników miejskich. W 1927 roku zaproponowano powstanie Studium Nauk
Administracyjno-Komunalnych. Gruntownie w tym celu przebadano oferty progra22

Patrz: Miejscowe przepisy policyjno-budowlane dla miast: projekt/oprac. i wyda³ Zwi¹zek Miast Polskich. Warszawa, Zwi¹zek Miast Polskich, 1930.
23
Warto wspomnieæ opracowania Teodora Toeplitza czy Norberta Garwicza, ale przede wszystkim liczne opracowania Gustawa Szymkiewicza.
24
Kolejne konferencje odby³y siê z udzia³em Ko³a Architektów i Ko³a Urbanistów 19 i 25 czerwca
1925 r. Powo³ano wówczas Komitet sk³adaj¹cy siê z przedstawicieli Zarz¹du ZMP oraz delegatów obu kó³.
25
Wystawa Zwi¹zku Miast Polskich „Mieszkanie i Miasto”, [w:] Samorz¹d Miejski. 1927, nr 1,
s. 267–268.
26
Samorz¹d Miejski. 1927, nr 1, s. 412, 413.
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mowe i strukturê innych studiów o tym profilu, w tym Instytutu Urbanistycznego
w Pary¿u, Szko³y Nauk Politycznych w Pary¿u, we W³oszech Instytut Badañ Komunalnych z siedzib¹ we Florencji, Szko³y Nauk Politycznych i Spo³ecznych przy Uniwersytecie w Padwie27. Na propozycjê wspó³tworzenia Studium, Dziekan Wydzia³u
Prawa i Nauk Spo³eczno-Ekonomicznych Uniwersytetu Lubelskiego odpowiedzia³,
¿e zakresowi zagadnieñ urbanistycznych winien byæ poœwiêcony oddzielny instytut,
na wzór paryski. Proponowa³, aby warunkiem podjêcia rocznych studiów w tym zakresie, by³o zaliczenie czêœci prawniczej lub ekonomicznej28.
Do dzisiaj zaskakuje energia drzemi¹ca w Zwi¹zku, skutecznoœæ i wielow¹tkowoœæ
dzia³ania. Podsumowaniem i mo¿e czêœciowo wyt³umaczeniem, mo¿e byæ wypowiedŸ J. Drwêskiego, ówczesnego prezesa ZMP i prezydenta Poznania, opublikowana
na ³amach miesiêcznika, która brzmi niczym manifest i jest najlepszym wyrazem wiary, jak¹ Zwi¹zek pok³ada³ w demokracji i etyce. Autor napiêtnowa³ urzêdników
zas³aniaj¹cych siê przepisami i jedynie wykonuj¹cych zadania statutowe. Podkreœli³
w swoim tekœcie, ¿e priorytetowe przy budowaniu pañstwowoœci winno byæ wychowanie urzêdników, a nastêpnym wychowanie spo³eczeñstwa, co przypisywano jako
zadania dla samorz¹du – idea³ sprê¿ystoœci w³adz i wspó³dzia³ania spo³eczeñstwa29.

Podsumowanie
W miêdzywojniu, podobnie jak i dzisiaj, stolica zmaga³a siê z problemem bazy podatkowej, estetyki przestrzeni, odnowy zdegradowanych obszarów, wyboru w³aœciwych inwestycji do realizacji. Chocia¿ d¹¿ono do idealnego modelu rz¹dzenia
opartego o rz¹d, w³adze lokalne i prywatne inicjatywy, to organizacja samorz¹dnoœci
w Polsce nie by³a pozbawiona b³êdów. Na stanowiska administracji powo³ywano czêsto ludzi z klucza politycznego, a nie fachowców, zdarza³y siê przypadki niegospodarnoœci œrodkami publicznymi, czy wrêcz zjawiska korupcyjne na szczeblach w³adzy.
Nie sprzyja³o to budowie zaufania publicznego do instytucji i mia³o negatywny
wp³yw na inicjatywy lokalne. Jednak, du¿ym wsparciem dla kszta³tuj¹cej siê samorz¹dnoœci by³ powo³any w 1917 roku Zwi¹zek Miast Polskich (ZMP). Z inicjatywy
ZMP podejmowano dyskusje nad tym, jak radziæ sobie z codziennymi problemami
miejskimi, ale tak¿e dyskutowano nad kierunkami przysz³ego rozwoju miast. Zdawano sobie sprawê, ¿e pocz¹tkowo, po okresie tak d³ugiego zniewolenia, ludnoœæ bêdzie
odczuwa³a niechêæ do regulacji i praw narzucanych odgórnie. Tym bardziej nale¿a³o
do³o¿yæ wszelkich starañ, aby spo³eczeñstwo odczuwa³o, ¿e wspó³tworzy rzeczywistoœæ prawn¹, polityczn¹ i spo³eczn¹, tak¿e poprzez swoich reprezentantów wybieranych demokratycznie lub specjalistów mianowanych przez demokratycznie wybran¹
w³adzê. Warszawa by³a i jest swego rodzaju laboratorium, gdzie ogniskuj¹ siê najwiêksze problemy polityki miejskiej. Odpowiedzialnoœæ za jej w³aœciwe zarz¹dzanie
27

Omówienie programu Akademii Berliñskiej w Samorz¹dzie Miejskim. 1927, nr 1, s. 12–27.
Por. Samorz¹d Miejski. 1927, nr 1, s. 27.
Drwêski J., Samorz¹d a Pañstwo, [w:] Samorz¹d Miejski, t. I, maj-grudzieñ 1921, ZMP, Warszawa
1921, s. 3.
28
29
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jest ogromna, oczekiwania spo³eczne jeszcze wiêksze, dlatego nale¿y w oparciu o obowi¹zuj¹ce prawo i istniej¹ce instytucje, czerpi¹c z doœwiadczeñ przesz³oœci dbaæ
o w³aœciwy rozwój kultury przestrzeni miejskiej, pamiêtaj¹c o jej wymiarze
estetycznym.

Summary
Culturally of space.The pre-war standards in urban planning
in Warsaw
This paper offers insights into the history of city planning in Interwar Warsaw.
Despite economic depression and war destruction Polish desire to build new
democratic reality was exceptional. Wise governing and local initiatives was the
promise of the cityscape revival. A great help came also form specialists, professionals
and authorities in the field of city planning. The Association of Polish Cities played
a crucial role in that process by supporting Polish cities and lobbying at federal level.
Keywords: Interwar Warsaw, The Association of Polish Cities, spatial planning,
local planning.
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Standardy wspó³czesnego projektowania
urbanistycznego.
Ewaluacja i kodyfikacja przestrzeni miejskiej
Przestrzeñ miejska, niezale¿nie od rozpatrywanej skali, wymaga monitorowania
i waloryzacji efektów procesów projektowych. O ile legalizacja efektów projektowych
odbywaæ ma siê w Polsce g³ównie poprzez instrument planu miejscowego, monitorowanie zmian w przestrzeniach zurbanizowanych mo¿e przebiegaæ w zakresie badañ
i zaleceñ w oparciu o tzw. mierniki, standardy i wskaŸniki projektowania urbanistycznego. Wskazania iloœciowe i jakoœciowe w zasadzie nie funkcjonuj¹ (legalnie)
w Polsce od momentu rezygnacji z tzw. normatywu urbanistycznego (z 1974 roku).
Wspó³czeœnie pojawiaj¹ siê jednak kompleksowe propozycje systemów oceny œrodowiska zurbanizowanego, oparte na racjonalnych przes³ankach zrównowa¿onego rozwoju i maj¹ce niew¹tpliwie charakter œrodowiskowy i prospo³eczny. Wyra¿aj¹ one
po¿¹dane efekty realizacji polityki urbanistycznej. Jednak nawet przestrzeñ opisywana za pomoc¹ iloœciowych zaleceñ nie daje gwarancji jakoœciowego – kompozycyjnego
efektu ³adu przestrzennego. Po¿¹dane mog³oby byæ zatem odniesienie do narzêdzi
kszta³towania przestrzeni miejskiej (na wzór angielski, czy amerykañski) kontroluj¹cych konfiguracjê projektowanej lub opisywanej przestrzeni. To oznacza rozpatrywanie przestrzeni miejskiej nie tylko w wymiarze statystycznym, geograficznym,
czy administracyjnym, ale przede wszystkim w odniesieniu do rzeczywistego kszta³tu
istniej¹cych i projektowanych obszarów miast – oraz jego wp³ywu na jakoœæ ¿ycia i jakoœæ materialnego efektu planowania przestrzennego, jako przestrzeni funkcjonalnej,
estetycznej i doœwiadczanej w codziennym u¿ytkowaniu.
Na poziomie taktycznym, lokalnym, weryfikacja okreœlonych efektów planowania
(mierzonych poprzez wskaŸniki urbanistyczne) mo¿e np. nastêpowaæ na 4 poziomach
– poprzez spe³nianie standardów równowa¿enia œrodowiska przyrodniczego,
kszta³towania struktury przestrzennej, funkcjonowania uk³adu przestrzennego
i kszta³towania zabudowy1. Osi¹gniêcie zamierzonego celu – implementacji wskaŸników mo¿e (lub powinno) odbywaæ siê na drodze przyjêcia metod i zasad kszta³towania przestrzeni urbanistycznej, w pewnym uproszczeniu okreœlonych przez autorów
1

Kompleksowe opracowanie wskaŸników miejskich, Z. Ziobrowski, E. Goras z zespo³em, [w:] Ziobrowski Z., 2012, s. 154–157.
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niniejszego artyku³u jako narzêdzia ewaluacyjne i kodyfikacyjne. Te z kolei powinny
opieraæ siê na niezwykle klarownie sformu³owanych zasadach i celach kszta³towania
³adu przestrzennego.

Eco Compact City
Koncepcja Eco Compact City zak³ada, i¿ obok wartoœci materialnej przestrzeni, istnieje „wartoœæ dodana”2 budynków, ulic, osiedli i miast, powstaje w wyniku kreacji
spoiwa – przestrzeni publicznych (przestrzeni kontaktów) i ³adu semantycznego
(przestrzeni znaczeñ) oraz œrodowiska o zrównowa¿onym i ekologicznym charakterze (Urban Quality and Sustainability)3. Oznacza to i¿ ³adu przestrzennego nie mo¿na
osi¹gn¹æ wy³¹cznie œrodkami technicznymi, czy naukowymi. Prosta agregacja „produktów” architektonicznych, inwestycji infrastrukturalnych, czy energooszczêdnych
rozwi¹zañ in¿ynieryjnych nie jest urbanistyk¹, jeœli elementy te funkcjonuj¹ niejako
„same dla siebie” i nie uwzglêdniaj¹ swojej relacji do praw kompozycji urbanistycznej
w kategoriach zarówno u¿ytkowych, jak i emocjonalnych. St¹d, wg prof. Joana
Busquets’a4 podstawowymi za³o¿eniami wspó³czeœnie definiowanej urbanistyki s¹:
integracja naturalnego kontekstu i tkanki miejskiej, przemyœlane, zorganizowane
i „wygodne” centrum oraz trwa³y i elastyczny design miejski. Cechy te odpowiadaj¹
koncepcji „modelu” miasta europejskiego5 lub inaczej: modelu Eco Compact City.
Model ten opisuj¹: relatywnie du¿a czytelnoœæ, gêstoœæ i zwartoœæ tkanki urbanistycznej zbalansowanej systemem otwartych przestrzeni publicznych, a tak¿e wewnêtrzna
struktura („federacja miast”) oraz efektywny system transportu pieszego, rowerowego i publicznego6. Budowanie modelu miasta europejskiego oznacza zatem potrzebê
przywrócenia „dyscypliny” geograficznej w kszta³towaniu miast i osiedli, opartej na
potrzebie kszta³towania to¿samoœci miast, zagêszczonych i zró¿nicowanych sposobach u¿ytkowania, przy jednoczesnej ochronie i zabezpieczeniu iloœciowym, jakoœciowym i kompozycyjnym terenów otwartych (wewn¹trz i na zewn¹trz miast).
Uwzglêdniæ nale¿a³oby równie¿ dostêpnoœæ zamiast kosztownej mobilnoœci, unikanie
struktur urbanistycznych (o okreœlonej intensywnoœci zabudowy) generuj¹cych
zbêdne, przeszacowane, lub ca³kowicie niepotrzebne koszty infrastrukturalne i u¿ytkowe oraz jasne ustalenie nie tylko celów, ale i metod sprawstwa planistycznego (domeny publicznej) w znacz¹cym odró¿nieniu od celów wolnego rynku (domeny
prywatnej). Za³o¿enia powy¿sze koresponduj¹ z charakterem Nowej Karty Ateñskiej
z 1998, 2003 i 2010 roku (Dodatek Istambulski), Karty Lipskiej (Leipzig Charter on
Sustainable European Cities) z 2007 roku i Karty Barceloñskiej (The Charter of European
2

Ang. – amenity.
Przyk³adem tego typu podejœcia s¹ urbanistyczne koncepcje zarz¹dzania wodami opadowymi, LightImprint (Low-impact development), Sustainable Stormwater Management, Miejskie systemy Blue-Green Infrastructure, czy wreszcie Urban Farming oraz jego bardziej rozzbudowany wariant: Agrarian Urbanism.
4
Hiszpañski architekt i planista przestrzenny, cz³onek IPAUP, profesor Harvard Graduate School of Design.
5
Por. Ziobrowski Z., Urbanistyczne wymiary miast, IRM, Kraków, s. 46.
6
Eco compact city. org.
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Planning) z 2013 roku, jako najbardziej aktualnej rekomendacji Europejskiej Rady
Urbanistów.

Urban design
Osi¹gniêcie powy¿szego celu mieœci siê w ramach koncepcji urban design7 – interdyscyplinarnego procesu projektowego, stanowi¹cego swoiste „pole konceptualne”
(Conceptual Field8), rozci¹gaj¹ce siê na styku architektury, architektury krajobrazu,
urbanistyki i planowania przestrzennego. Urban design korzysta tak¿e z wielu innych
dziedzin, w tym zw³aszcza socjologii i psychologii. Jest nie tyle metod¹ stricte naukow¹, co podejœciem operacyjnym i projektowym (tak¿e regulacyjnym), uwzglêdniaj¹cym za ka¿dym razem unikatowe warunki wyjœciowe i przewidywalne zwi¹zki
przyczynowo-skutkowe podjêtych dzia³añ w przestrzeni. Urban design to trójwymiarowy, zintegrowany model wyznaczony przez trzy wspó³zale¿ne wymiary: skalê, zasady i proces9. Teoretyczne za³o¿enia urban design’u jako interdyscyplinarnego kierunku studiów, a nastêpnie praktyki projektowej by³y formu³owane ju¿ od lat 50.
XX wieku przez Josepha Lluisa Serta, w cyklu konferencji przeprowadzonych na
Harward Graduate School of Design (GSD), Cambridge (Ma). W warstwie merytorycznej rozwijane by³y od prze³omu lat 60. i 70. do koñca XX wieku przez teoretyków,
popularyzatorów i praktyków projektowania zintegrowanego (Jacobs, Calthorpe,
Cullen, Alexander, Krier L, Duany, Plater-Zyberk, Katzi inni, a wspó³czeœnie tak¿e
Talen, Carmona, Tachieva, Speck, Kelbaugh, Farr, Fulton, Kunstler i inni), a nastêpnie, wykorzystane w formowaniu za³o¿eñ Nowego Urbanizmu (New Urbanism) jako
komercyjnych (rynkowych) zastosowañ zasad urban design’u i Inteligentnego Rozwoju (Smart Growth) jako publicznych (rz¹dowych i lokalnych) polityk przestrzennych.
Stricte europejski, operacyjny i merytoryczny model koncepcji zastosowania urban
design’u w kszta³towaniu œrodowisk urbanistycznych zosta³ m.in. kompleksowo opracowany w ramach dzia³alnoœci brytyjskiej komisji Urban Task Force. Poczynaj¹c od
raportu z 1999 roku, sporz¹dzonego na zamówienie Rz¹du Brytyjskiego. Za³o¿ono
w nim wykorzystanie prognozowanego wzrostu aktywnoœci inwestycyjnej, jako niepowtarzalnej szansy dla implementacji zasad kszta³towania i regeneracji miast, poprzez ich przysz³y design. Wspomnieæ nale¿y tak¿e dzia³alnoœæ agencji doradczej
i edukacyjnej w ramach CABE (Commisionfor Architecture and the Built Environment),
dzia³aj¹cej w latach 1999–201110 i opiniuj¹cej ³¹cznie ponad 3000 indywidualnych

7

Ze wzglêdu na nieadekwatnoœæ pojêæ „urban design” i „projektowanie urbanistyczne” – pisownia oryginalna.
8
Por. Farrely 2010, s. 88. Conceptual Field – jeden z przekrojowych diagramów architektonicznych stosowanych w przypadku obrazowania zestawieñ lub (zw³aszcza) transektów ró¿nych elementów kompozycji
urbanistycznej i ich schematów funkcjonalnych.
9
Urban Design Compendium, 2000, s. 7.
10
Od 2011 roku CABE stanowi czeœæ brytyjskiej organizacji Design Council – promuj¹cej praktyczny
design jako uniwersalne, zintegrowane medium dla bardzo szerokich i przekrojowych zastosowañ biznesowych, spo³ecznych, urbanistycznych i zdrowotnych.

294

Bogusz Modrzewski, Kinga Rybak

projektów architektonicznych, urbanistycznych i planistycznych11, w których znaczny udzia³ stanowi³y formalne kody projektowe (design-codes).

Teoria wzorców
W konstruowaniu przes³anek projektowych urban designu, a zatem po¿¹danych
„wzorów” przestrzeni zurbanizowanej, podstawowy punkt wyjœcia stanowi Teoria
wzorców12. Polega ona na rozpoznawaniu i/lub implementowaniu organizacyjnych,
technicznych, kulturowych i przestrzennych wzorców (lub sekwencji – do nich prowadz¹cych) w istniej¹cych kontekstach miast. Wzorzec okreœla rozmieszczenie elementów w œrodowisku, potrzebne rozwi¹zania stale powracaj¹cych problemów spo³ecznych,
psychologicznych i technicznych13. Teoria wzorców, oryginalnie opracowana przez Christophera Alexandra (z zespo³em) w ramach prac prowadzonych w Center for Environmental Structure (CES) w Berkley (Ca)14, jest obecnie intensywnie rozwijana tak¿e
w ramach prac i konferencji badawczych m.in. w Portland Urban Architecture Research
Labolatoryw Portland (Or), zak³ada generatywny charakter projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Zhumanizowana przestrzeñ miejska, w tym zw³aszcza
architektura ma w tym kontekœcie charakter wybitnie adaptacyjny (dziedziczny) i addytywny (wzbogacaj¹cy ju¿ istniej¹ce za³o¿enia urbanistyczne). W teorii wzorców architektura stanowi punkt wyjœcia i praktyczne pole badawcze umo¿liwiaj¹ce
formu³owanie i adaptacjê zasad i efektów z³o¿onoœci (complexity) w realnych przestrzeniach urbanistycznych, postrzeganych jako kosztowne i trudno modyfikowalne
formy organizacji, dotycz¹ce ca³ej wspó³czesnej populacji i wspólnoty u¿ytkowników
miast.

Ewaluacja i kodyfikacja urbanistyczna
Wspó³czesne wybrane nowe urbanistyczne narzêdzia ewaluacyjne i kodyfikacyjne, uwzglêdniaj¹ce praktyczne, symboliczne i jakoœciowe aspekty wzorców kszta³towania przestrzeni, stanowi¹ jeden z ciekawszych, a zarazem mniej znanych w Polsce
alternatyw opisu i formalizowania rozwi¹zañ projektowych. Rola kodów urbanistycznych polega na wydobyciu i zagwarantowaniu przetrwania jej najbardziej wartoœciowych (naturalnych i antropogenicznych), lecz trudno mierzalnych cech to¿samoœci,
rozwoju mo¿liwie zrównowa¿onym i zaproponowaniu humanistycznego podejœcia do
kszta³towania ekosystemów miast. Konwencjonalny zapis planistyczny (plan strefowy) jako bez ma³a stuletnie narzêdzie organizacji przestrzeni nie spe³nia ju¿ w pe³ni
roli nowoczesnego instrumentu porz¹dkuj¹cego i organizuj¹cego przestrzeñ w okreœlo11

Nationalarchives.gov.uk.
Alexander Ch., Ishikawa S., Silverstein M., Jacobson M., Fiksdahl-King I., Angel S., A Patern Language, Oxford University Press, 1977.
13
Kozaczko M., Prawo Parkinsona w kompozycji urbanistycznej, w: Czasopismo Techniczne 2-A/2004,
s. 81-88.
14
Bêd¹cym tak¿e siedzib¹ firmy Calthorpe Associates, firmy za³o¿onej przez architekta, urbanistê i regionalistê Petera Calthorpa, czo³owego za³o¿yciela ruchu Nowego Urbanizmu i jednego z twórców pojêcia
‘sustainability’.
12
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nych skalach, w sposób odpowiadaj¹cy charakterowi, potrzebom i dynamice miast
pocz¹tku XXI wieku. Dzieje siê tak tak¿e w Polsce, w obliczu braku planowania urbanistycznego i roli miasta jako przedmiotu (a nie podmiotu) procesu planistycznego.
Plan strefowy:
– Symuluje dodatnie sprzê¿enie zwrotne miêdzy rzeczywistym, a dostêpnym zapotrzebowaniem terenu, a przez to stopniow¹ degradacjê systemu urbanistycznego,
w przypadku braku korelacji miêdzy rzeczywistym zapotrzebowaniem na teren,
a zapisem planistycznym15;
– Rozdziela i rozprasza formy u¿ytkowania terenu, b¹dŸ (w warunkach polskich)
dopuszcza wrêcz pe³n¹ swobodê w lokowaniu inwestycji;
– Okreœla ekstensywne i jednorodne (powierzchniowe) funkcje, nie natomiast docelowe formy zagospodarowania. St¹d niewielka gêstoœæ i typologia (oferta) zabudowy, a œciœlej rzecz bior¹c jej mono funkcyjny charakter;
– Okreœla iloœciowe wspó³czynniki, nie oddaj¹c charakteru (wizualizacji) przysz³ej
zabudowy. WskaŸniki iloœciowe determinuj¹ iloœciowe (eksploatacyjne) podejœcie
do kszta³towania zabudowy;
– Nie determinuje przysz³ego charakteru przestrzeni publicznych oraz (zw³aszcza)
przestrzeni ulic, traktowanych jako przestrzenie stricte techniczne16.
Z kolei najwa¿niejszym celem nowoczesnego kodu jest koncepcja komputacji wzorca
urbanistycznego rozwoju. Nawet jeœli nie jest znany koñcowy efekt procesu projektowego, kierunek jego rozwoju jest stosunkowo przewidywalny. W kodyfikacji „modernistycznej” (strefowej) od pocz¹tku znany jest wzorzec urbanistyczny (plan), ale efekt
jego realizacji jest ca³kowicie nieprzewidywalny i (najczêœciej) przecz¹cy sam sobie.
Kod formalny okreœla zasady gry w przestrzeni. Implementacje kodów urbanistycznych mog¹, lub powinny byæ poprzedzone badaniami ewaluacyjnymi. Zadania ewaluacji i kodyfikacji urbanistycznej:
!
Ewaluacja: Rozpoznanie i utrwalenie specyficznego DNA miejsca (przestrzeni
znaczeñ), okreœlenie jej wartoœci kulturowej i u¿ytkowej oraz takie zaprogramowanie zasad kszta³towania przestrzeni, które zapewni jego optymalny rozwój morfologiczny w oparciu o zastosowane wzorce i prawid³owoœci i zapobiegnie
powstawaniu tzw. od³amków krajobrazowych17. Zgodnie z teori¹ Gestalt (teori¹
postaci), kszta³t, sekwencja, wzajemne po³o¿enie i wygl¹d elementów przestrzeni
miejskiej, a wiêc zorganizowana i optycznie zdefiniowana ca³oœæ ma istotne znaczenie w kreowaniu spójnego obrazu miasta, a wiêc takiego obrazu, który szczególnie zapada w pamiêæ i wywo³uje wyobra¿enie miasta18. Ten aspekt kodyfikacji,
zintegrowanie w czasie, unikanie homogenizacji i fragmentacji przestrzeni miejskiej, zosta³ bardzo wyraŸnie podkreœlony w Czêœci A Europejskiej Karty Planowania 2013.
15
Kozaczko M., Prawo Parkinsona w kompozycji urbanistycznej, [w:] Czasopismo Techniczne
2-A/2004, s. 81–88.
16
Form Based Codes: A Step-by-Step Guide for Communities, Chicago Metropolitan Agency for Planning (CMAP), 2013.
17
Elementów architektonicznych i urbanistycznych ra¿¹co nieprzystaj¹cych do otoczenia.
18
Miasto koñczy siê tam, gdzie koñczy siê jego spójny, rozpoznawalny i unikatowy obraz.
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Kodyfikacja: Prawna mo¿liwoœæ aplikacji po¿¹danych wzorców w indywidualnych
kontekstach przestrzennych. St¹d, zapis kodyfikacji urbanistycznej musi mieæ charakter jakoœciowy i utylitarny – a wiêc odpowiadaj¹cy u¿ytecznoœci i celowoœci aran¿acji przestrzeni miejskiej przede wszystkim w lokalnym, nie natomiast statystycznym,
abstrakcyjnym, czy stricte akademickim wymiarze. Zapis ten musi byæ równie¿ mo¿liwie najbardziej prosty i zrozumia³y dla odbiorców o ró¿nym przygotowaniu merytorycznym. St¹d szczególny nacisk na czytelnoœæ plastyczn¹ rozwi¹zañ.
Wybrane przyk³ady wspó³czesnych ewaluacji urbanistycznych

!

!

!

Opracowywane indywidualnie i na zamówienie, praktyczne systemy ewaluacji lokalnych kodów DNA, typu Historic Area Assesment (HAA, English Heritage). Typologia lokalnego charakteru i dziedzictwa (architektonicznego, urbanistycznego
i regionalnego DNA ulicy, dzielnicy, miasta i regionu, kszta³tuj¹ca lokaln¹ to¿samoœæ. Przewodnik HAA jest jednym z narzêdzi inteligentnego i œwiadomego
zarz¹dzania rozwojem i zmian¹ w przestrzeniach o szczególnie cennym dziedzictwie historycznym i charakterze krajobrazowym. Mo¿e tak¿e stanowiæ podstawê
dla tworzenia kompleksowych lecz elastycznych indywidualnych opracowañ typu
Character Appraisal Toolkit i Character Assesment Toolkit (Oxford CAT, 2007), jako
przewodników inwestorskich i kompendiów decyzyjnych, budowanych przy znacznym wspó³udziale lokalnych spo³ecznoœci19.
Konsekwencj¹ formaln¹ ewaluacji (lub kodyfikacji urbanistycznej) dla szczegó³owych ustaleñ architektonicznych s¹ lokalne wzorniki (Pattern Books: Urban Patterns, Architectural Pattern Books and Typologies, Town Landscape Patterns) dla
wybranych obszarów miejskich, podmiejskich i regionalnych. Jest to oparte na
starych i sprawdzonych wzorcach (stosowanych wspó³czeœnie od przynajmniej
150 lat) narzêdzie urbanistyczne, s³u¿¹ce do zapobie¿enia lub nierozprzestrzeniania siê semantycznego i estetycznego chaosu architektonicznego, a zarazem utrzymanie i zachowanie charakterystycznych cech to¿samoœciowych architektury,
zw³aszcza na rozleg³ych obszarach podmiejskich i regionalnych. Jednym z najlepszych (wzorcowych) specjalistów w tworzeniu wzorników architektonicznych jest
pracownia Urban Design Associates, która jako jedna z nielicznych stworzy³a
w pe³ni profesjonalny model (template) wspó³czesnego wzornika architektonicznego (UDA Pattern Book).
Jedn¹ z najprostszych, ogólnodostêpnych utylitarnych ewaluacji œrodowiska zurbanizowanego s¹ badania „dostêpnoœci pieszej” (walkability). Termin ten oznacza stan
dostosowania œrodowiska zurbanizowanego do potrzeb pieszych uczestników ruchu
i uwzglêdnienia komfortu mobilnoœci, potrzeb zachowania bezpieczeñstwa, ale
i estetycznej atrakcyjnoœci przestrzeni publicznej ulicy20. Jakoœæ przestrzeni ruchu
pieszego okreœla audyt pieszy (walking audit, pedestrian audit), dokonywany przez
w³adze publiczne, œrodowiska profesjonalne urbanistów, czy lokalne agendy poli19

Por. Gajny I., Jeleñski T., Globalizacja i To¿samoœæ: Wybrane Narzêdzia Ochrony To¿samoœci Miejsc
na Przyk³adach Brytyjskich.
20
Zaniedbanie estetycznego aspektu przestrzeni pieszej odstrêcza od korzystania z transportu pieszego.
Por. Walking segmentation. Introduction and description, 2011, s. 48.
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tyczne. Audyt ten uwzglêdniaæ mo¿e dane iloœciowe, jak i jakoœciowe (wra¿eniowe). Przyk³adem mo¿e byæ Pedestrian Environment Review System (PERS)21 jako
jedna ze stosunkowo rozbudowanych aplikacji waloryzacyjnych, wykorzystywanych przy sporz¹dzaniu audytów pieszych22. Jedn¹ z prostszych i dostêpniejszych
form audytu (nie wymagaj¹cych kupna kosztownej licencji) okreœlaj¹cych dostêpnoœæ piesz¹ obszaru zurbanizowanego jest Walkability Checklist23 (posiadaj¹cy tak¿e swój odpowiednik dla ruchu rowerowego – Bikeability Checklist24) oraz Analytic
and Checklist Audit Tool25, okreœlaj¹cy relacje miêdzy fizycznym œrodowiskiem ulicy, a aktywnoœci¹ fizyczn¹ jego u¿ytkowników, czy wreszcie Jane’s Walk26 (od Jane
Jacobs), audyt stosowany jak dot¹d w 20 krajach i nagrodzony presti¿ow¹ nagrod¹
urbanistyczn¹ Urban Leadership Award27.
Systemy oceny i certyfikacji LEED (U.S. Green Building Council – Leadership in
Energy and Enviromental Design). Stosunkowo dobrze znany na œwiecie amerykañski system certyfikacji „zielonych” budynków LEED, stopniowo wprowadzany
i doceniany przez inwestorów (od 2010 roku) tak¿e w Polsce. Posiada nie tylko
wprowadzon¹ w 2012 roku kategoriê „Lokalizacja i komunikacja”, ale tak¿e kompleksowe opracowanie na podstawie autorskich za³o¿eñ narzêdzia oceny jakoœci
urbanistycznej osiedli TND Design Rating Standards v. 2.2.28 rozbudowan¹ i profesjonaln¹ (rynkow¹) wersjê certyfikacji LEED for Neighborhood Development
(LEED ND), jako pierwszy system oceny jakoœci, efektywnoœci, kompozycji i relacji nowych obszarów zabudowanych w stosunku do otoczenia, aplikowany niezale¿nie od wielkoœci ewoluowanej jednostki.
Wybrane przyk³ady wspó³czesnych kodyfikacji urbanistycznych

!

Systemy LEED ND, jak i TND DRS v. 2.2. opieraj¹ siê na tradycyjnych zasadach
budowy osiedli (TND, Traditional Neighborhood Development). S¹ to zasady
kszta³towania i rewitalizowania osiedli, dzielnic i centrów (w odró¿nieniu od zasad Nowego Urbanizmu odnosz¹cych siê do wszystkich skal projektowania. Po
raz pierwszy zastosowane legalnie w Town of Bedford (NH) w latach 1990–1992,
u¿ywane s¹ obecnie w Stanach Zjednoczonych jako jeden z wariantów formalnej
kodyfikacyjnej ordynacji (TND Ordinance). TND w du¿ym stopniu opiera siê na
znanym podrêczniku urbanistyki Hegemanna i Peetsa z 1922 roku, przy czym
podkreœliæ nale¿y, i¿ zasady TND nie odnosz¹ siê wy³¹cznie do tradycyjnej architektury, ale urbanistyki i mog¹ byæ z powodzeniem stosowane tak¿e z wykorzystaniem architektury nowoczesnej.
21

http://www.trl.co.uk/pers.htm.
Por tak¿e: http://www.walkscore.com/. Co szczególnie istotne, o ile w przypadku transportu samochodowego jakoœæ urbanistycznego otoczenia ma poœrednie znaczenie, w przypadku transportu pieszego (i rowerowego) – ma zasadnicze, nie tylko ze wzglêdów bezpieczeñstwa, ale tak¿e komfortu i atrakcyjnoœci podró¿y.
23
Dostêpna pod: http://www.walkableamerica.org/checklist-walkability.pdf.
24
Dostêpna pod: http://www.bicyclinginfo.org/pdf/bikabilitychecklist.pdf.
25
Dostêpna pod: http://www.activelivingresearch.org/node/10616.
26
Dostêpna pod: http://janeswalk.net/assets/uploads_docs/2010_walkability_checklist_janes_walk.pdf
27
Presti¿owa Kanadyjska nagroda za szczególe osi¹gniêcia urbanistyczne i planistyczne; The Canadian
Urban Institute, 2013.
28
Przet³umaczona w ca³oœci na jêzyk polski przez Bogusza Modrzewskiego.
22
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Kody strefowania przekrojowego, tzw. Transekt (Transect, Center for Applied
Transect Studies) jest jedn¹ z najciekawszych alternatyw dla konwencjonalnych
koncepcji funkcjonalnego strefowania przestrzeni zurbanizowanej. Opisuj¹ stosunkowo prosty, czytelny i ograniczony gradient stref intensywnoœci i organizacji
naturalnych, urbanistycznych i architektonicznych komponentów przestrzeni.
Transekt obejmuje przekrój scharakteryzowanych skal od regionu, poprzez osiedle do pojedynczego bloku i budynku. Podstawowe za³o¿enia kodu przekrojowego
sformu³owane zosta³y w postaci uniwersalnych wytycznych zawartych w przewodniku Smart Code (DPZ29). Mog¹ one byæ (i s¹) z powodzeniem stosowane zarówno w amerykañskich, jak i europejskich realiach planistycznych, jako gotowy
szablon (template) wykorzystywany do budowania indywidualnych opracowañ
planistycznych. Kody typu smart nazywane s¹ tak¿e generycznymi (generic codes).
Podstawowy kod mo¿e byæ indywidualnie dopasowywany do miejsca zastosowania albo poprzez modyfikacjê lub usuniêcie poszczególnych stref, albo konfigurowany za pomoc¹ kilkudziesiêciu dodatkowych „modu³ów”, aktualizowanych
stopniowo przez urbanistów, tworz¹c czasem nawet bardzo zaawansowane ordynacje planistyczne.
Kody formalne – Form-Based Codes (FBC, US)30, lub Design Codes (DK, UK), to
kody stopniowo opracowywane i wprowadzane od prze³omu XX i XXI wieku
w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Powrót do kodów formalnych
w XX wieku i pierwsze próby kodyfikacji opieraj¹ siê na teorii i koncepcji adaptacji formy przestrzennej (adaptive reuse) do ró¿norodnych celów, nawet jeœli pierwotny cel jej powstania nie jest ju¿ aktualny [por. Alexander, Notes on the Synthesis
of Form, Cambridge, 1964]. Kod formalny (termin utworzony przez C. Wyant’a),
wprowadzony zosta³ po raz pierwszy w czasach nowo¿ytnych do u¿ycia w 1982
roku w Seaside (Fla). Kod formalny to prawo miejscowe, którego istot¹ jest szczególny stosunek nie do funkcjonalnej, ale formalnej strony przestrzeni zabudowanej, w tym zw³aszcza przestrzeni publicznej, jako przestrzeni, z której korzystaj¹
wszyscy cz³onkowie wspólnoty. Poniewa¿ rzeczywista architektura i jej charakter,
a co za tym idzie tak¿e forma przestrzeni publicznych jest znacznie trwalsza ni¿ zapisy parametryczne, kod formalny zabezpiecza obraz istniej¹cej lub projektowanej
przestrzeni poprzez ustalenie po¿¹danych i akceptowanych wzorców zabudowy
i zagospodarowania terenu. Okreœla nie tylko funkcje, ale skalê, intensywnoœæ
i kszta³t bezpoœrednio odbieranego otoczenia oraz szczegó³owe relacje miêdzy budynkami. Zapis kodu w intencji twórców, mimo i¿ bardziej szczegó³owy ni¿
w przypadku kodów strefowych musi byæ wyj¹tkowo prosty i przejrzysty. Oznacza
to tak¿e zdecydowany prymat prostej i intuicyjnej w odbiorze warstwy ilustracyjnej, nad tekstow¹31.
Kody hybrydowe – Hybrid Codes (HC, US), hybrydowa ordynacja ³¹cz¹ca konwencjonalne strefowanie z graficznymi i tekstowymi ustaleniami. Brak precyzyjnych
29

Duany, Plater-Zyberk and Company.
Form Based-Codes Institute.
Form Based Codes: A Step-by-Step Guide for Communities, Chicago Metropolitan Agency for Planning (CMAP), 2013, s. 9.
30
31
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standardów wyjœciowych dla kompozycji urbanistycznej przestrzeni publicznej
powoduje znacznie mniej przewidywalne rezultaty, ni¿ w przypadku kodów formalnych (FBC), zw³aszcza dla opracowañ o wiêkszej skali. W tym wypadku znacznie lepsze rezultaty daje „osadzanie” oryginalnych FBC jako zamkniêtych
i kompletnych ordynacji dla wybranych obszarów (z regu³y centralnych) w strukturalnych i prawnych ramach konwencjonalnej doktryny planistycznej.
Kody i wzorce generatywne – Generative Patterns and Codes. Stosunkowo nowa
i eksperymentalna odmiana projektowania parametrycznego (architektonicznego
i urbanistycznego), oparta na za³o¿eniu i¿ ci¹g³oœæ kompozycji przestrzennej (³ad
przestrzenny) jest mo¿liwy do uzyskania na drodze przetworzenia lokalnego kodu
DNA, wyabstrahowania lokalnych „genów projektowych” (design genes) i generowaniu form zagospodarowania, w tym zw³aszcza form architektonicznych, o indywidualnym wyrazie, lecz zgodnych atrybutach. Koncepcje te stanowi¹ póki co
pewnego rodzaju intelektualny eksperyment.

Podsumowanie
Niniejsza praca przedstawia wybrane podstawy wspó³czesnego paradygmatu
kszta³towania przestrzeni miejskiej oraz przegl¹d wspó³czesnych narzêdzi ewaluacyjnych i kodyfikacyjnych stosowanych w praktyce urbanistycznej. W oparciu o wymienione narzêdzia mo¿na realizowaæ w sposób jakoœciowy, a wiêc uwzglêdniaj¹cy tak¿e
docelowy efekt przestrzenny, u¿ytkowy i wizualny za³o¿eñ parametryzacji urbanistycznej.

Summary
Contemporary urban design standards.
Evaluation and codification of urban space
This paper presents some basics of the modern paradigm of contemporary urban
space design and an overview of the evaluation tools and codifications, used in the
practice of urban planning. Based on these tools a qualitative way of design can be
performed, taking into account the spatial, functional and visual effects of the
intended urban parameterization.
Keywords: urban design, standard, code, urban audit.
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Podstawowe pojêcia przestrzennej teorii
w rekonstrukcji mieszkañ
Architektura
Kamienie, z których w swym czasie wzniesiono krakowski Wawel, mo¿na u³o¿yæ
w taki sposób, ¿e w jednym przypadku powstanie zamek, a w innym – gara¿. Podstawowa ró¿nica miêdzy tymi budynkami polega nie na tym, dla jakich celów i potrzeb
zosta³y one zbudowane, ani nie na tym, jakie materia³y czy urz¹dzenia wykorzystano,
lecz na tym, w jaki sposób jest u³o¿ony ka¿dy element budowli. Podobnie do tego, jak
postrzegamy niezmierzon¹ ró¿norodnoœæ Wszechœwiata, na podstawie ci¹g³ej zmiany
wzajemnego po³o¿enia mnóstwa jednorodnych pierwiastków – podobnie odnosimy
siê te¿ do architektury jako do jakoœciowego z³o¿enia elementów, do ich celowo stworzonego zgrupowania w tej czêœci Kosmosu, do której nale¿y Ziemia.
Ogó³ wszystkich istniej¹cych na Ziemi gmachów, budowli, deptaków i dróg stanowi spójn¹ dynamiczn¹ ca³oœæ. Jej z³o¿onoœæ oraz wielorakoœæ przejawów mo¿na porównaæ do niepowtarzalnoœci oraz unikalnoœci wszystkich ¿yj¹cych dawniej i obecnie
ludzi. Dla nas bezcennoœæ Wawelu polega na zjednoczeniu naszego umys³u
z umys³ami tych, którzy byli jego budowniczymi. Jednoczymy siê z nimi w czasie
i przestrzeni w momencie, kiedy stajemy siê jakby elementem tego uk³adu. Unikalnoœæ przenikaj¹cego w Jego wnêtrze œwiat³a, niepowtarzalne kolory, które stwarza
skala budowy, czy nawet zapach lub charakterystyczny dŸwiêk kroków zwiedzaj¹cych – s¹ to dowody istnienia cywilizacji, do której w³aœnie nale¿ymy. Cywilizacja
powstaje i istnieje w architekturze.
Znaczenie gara¿u jest inne ni¿ w przypadku pomnika historii i kultury, aczkolwiek, podobnie jak Zamek Wawelski, równie¿ gara¿ powsta³, aby zapewniæ pewn¹
formê schronienia, choæ na nieporównanie mniejsz¹ skalê – mianowicie aby zabezpieczyæ (czyli ochroniæ) samochód. „W³aœciwoœci” zamku i gara¿u s¹ niezale¿ne od
uk³adu cz¹stek gliny w cegle. Tak jak chemiczny sk³ad farby na p³ótnie malarza jest
wa¿ny dla niego tylko w sensie przedstawionego koloru, tak te¿ materia³, z którego
zbudowano gara¿, jest wa¿ny tylko dlatego, i¿ zapewnia on pewn¹ zamierzon¹ kompozycyjn¹ ci¹g³oœæ materii. Nawet osoba niewidoma i nies³ysz¹ca jest zdolna do odró¿nienia znaczenia i wartoœci tych dwóch dzie³ ludzkiej inwencji.
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Przestrzeñ
W potocznym znaczeniu przestrzeñ jest to rozci¹g³oœæ wytworów materii i zwi¹zek
ka¿dego z nich z innymi otaczaj¹cymi wytworami1. Wszystkie zjawiska, rzeczy czy relacje zachodz¹ce miêdzy nimi oraz jakikolwiek wytwór umiejscowiony w czasie mog¹
byæ opisane parametrami przestrzennymi. Widzialna dynamika zmian i skryty
zwi¹zek przyczyny i skutku stwarza nadzieje na ods³oniêcie podstawowych fundamentalnych zasad zwi¹zanych z rozwojem nowych zjawisk przestrzennych. Ziemia
i wszystko, co na niej by³o, jest i bêdzie, zawiera bowiem niezmierne bogactwo wytworów przestrzennych.
Jedn¹ z fundamentalnych w³aœciwoœci przestrzeni jest metrycznoœæ, œciœle zwi¹zana
z jej rozci¹g³oœci¹ i d³ugotrwa³oœci¹ oraz wymiernoœæ, zwi¹zana z ci¹g³oœci¹ i ³¹cznoœci¹. Je¿eli w³aœciwoœæ metrycznoœci przedstawia iloœciowe zmiany zwi¹zane z rozwojem formy, jej po³o¿eniem czy przemieszczeniem, to wymiernoœæ odzwierciedla
jakoœciowe aspekty przeobra¿eñ. Przestrzeñ topologiczna mo¿e obejmowaæ formy ró¿nej
geometrii, ale które nie zmieniaj¹ podstawowej jakoœci innego wymiaru przestrzennego. Przeciwnie, w przestrzeni metrycznej pojawia siê zjawisko ruchu i widocznych
zmian. Je¿eli w przestrzeni metrycznej obserwujemy pewne zjawisko bêd¹ce przemian¹
w wizerunku (rezultat), to w przestrzeni topologicznej ujawnia siê pewna granica,
w której ta zmiana jest realizowana (przyczyna – skutek)2. Dlatego jakiekolwiek zmiany w strukturalnie wydzielonym wytworze materii powoduj¹ zmiany w formie i granicach skali otaczaj¹cych zjawisk materialnych. Stopieñ wp³ywu mo¿e byæ znikomy,
ale zawsze istnieje.
D¹¿enie do ca³oœciowego opisu mechanizmów ewolucji stymulowa³o badanie ró¿nych form i rodzajów przestrzeni (spo³ecznej, artystycznej, wizualnej, etc.)3, 4, 5. Wyodrêbnienie ca³okszta³tu czynników, które powoduj¹ i ograniczaj¹ rozwój wytworu
przestrzennego, wymaga wydzielenie wiarygodnych, mo¿liwych i realizowanych
form ewolucji. W porównaniu z innymi naukowymi podejœciami badaj¹cymi rzeczywistoœæ (strukturalnymi, systemowymi, ekologicznymi, etc.), podejœcie przestrzenne ma
na celu prze³o¿yæ si³y fizyczne, chemiczne czy spo³eczne w porównane metryczne czy
wymiarowe formy. Podstawowym celem podejœcia przestrzennego w architekturze
jest stworzenie takiej wiedzy, która ca³oœciowo opisuje powstanie konkretnej budowli
w jej ewolucyjnej przestrzeni, opisuj¹c wszystkie warunki (oczywiœcie w granicach
pewnego czasu i miejsca na Ziemi). Podobnie, jak inne systemy naukowe, przestrzenny model rozwoju dzie³a architektonicznego musi mieæ opis idealnych obrazów, teoretycznych koncepcji, empirycznych modelów i praktycznych realizacji.
1
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Obraz
Niektóre organizmy ¿ywe zdolne s¹ odebraæ zmiany w uk³adzie otoczenia przez
zmys³y. W powszechnym u¿ywaniu obraz mo¿na opisaæ jako odtworzenie uczuæ czy
myœli jednej osoby w takim formalnym przedstawieniu czy przedstawianiu, które jest
zdolne wywo³aæ podobne uczucia czy myœli u drugiej. Widok na ekranie czy zdjêcie,
które zadziwia, przestrasza czy pokazuje sposób rozwi¹zania naszych problemów,
przykuwa nasz¹ uwagê, bo pokazuje nam wa¿ne zmiany, który zaistnia³y, s¹ lub mog¹
zaistnieæ w naszym otoczeniu. W naszej pamiêci jest odwzorowywana nieprzebrana
iloœæ takich zmian, ale tylko na bardzo krótki czas. A¿eby obraz by³ trwa³y, musimy
go opisaæ czy przedstawiæ w wizerunku – tak, ¿eby uwidoczniæ w nim jego najwa¿niejsze cechy6.
Obraz ¿ycia (³ac. modus vivendi) przedstawia pewn¹ wzglêdnie stabiln¹ formê egzystencji cz³owieka, grupy czy spo³eczeñstwa – formê, która mo¿e byæ przedstawiona
obrazowo, tak aby odzwierciedliæ charakterystyczne sposoby zachowania czy myœlenia. Obraz czêsto bywa przedstawiany w pewnych zbiorowych formach, w których
dzia³anie cz³owieka jest zwi¹zane z warunkami przestrzennymi. W tej kategorii mo¿na wydzieliæ cztery podkategorie – poziom ¿ycia (dziedzina ekonomiki), jakoœæ ¿ycia
(dziedzina socjologii), uk³ad ¿ycia (dziedzina kultury) i styl ¿ycia (dziedzina psychologii)7. Obraz ¿ycia jednoczeœnie przedstawia warunki zewnêtrzne i wewnêtrzne, w których odbywa siê dzia³alnoœæ. Badania nad obrazem ¿ycia odzwierciedlaj¹ rzeczywiste
i po¿¹dane realia codziennego ¿ycia.
W przestrzennym obrazie (³ac. spatium imaginis) za pomoc¹ mowy czy rysunku
mo¿emy przekazaæ treœæ uk³adu w zjawisku (jego skalê, formê, strukturê i funkcjê).
Na przyk³ad ograniczenia, które wystêpuj¹ w normach projektowania, zazwyczaj
przedstawiane s¹ w formie obrazu przestrzennego. W odró¿nieniu od obrazu wizualnego utrwalanego przez aparat fotograficzny, mo¿emy te¿ pewne cechy tego obrazu
przekazaæ werbalnie albo rysunkiem. To, ¿e mo¿emy wyodrêbniæ pewne w³aœciwoœci
za pomoc¹ s³ów, schematów czy znaków, daje podstawê do twierdzenia, ¿e obraz przestrzenny jest genetyczn¹ baz¹, która pozwala nam odtwarzaæ przestrzeñ, unikaj¹c bezpoœredniego dzia³ania si³ fizycznych. Pewna uniwersalnoœæ obrazu przestrzennego
pozwala odtwarzaæ zmiany w otoczeniu i modyfikowaæ je pod wp³ywem œrodowiska8.
Obraz przestrzeni utworu (Modus spatium) sk³ada siê z jednej strony z przedstawienia
wszystkich elementów u¿ytych do jego realizacji, z drugiej zaœ obejmuje zapis ograniczeñ technologicznych i spo³ecznych. Obraz przestrzeni jest unikalny, tak jak ka¿da
cz¹stka w³aœciwej przestrzeni, w odró¿nieniu do nieskoñczonej iloœci przestrzeni perceptualnych, w których ludzie postrzegaj¹ utwór. Rozpoznanie przestrzeni wybranego utworu nie jest mo¿liwe bez istnienia historycznej wiedzy o granicach oddzielnych
6
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gatunków przestrzeni i unikalnego „szkieletu znaczeñ” przestrzennych obrazów,
które stworzy³a dana cywilizacja9, 10.

Pomieszczenie
Po³o¿enie w œrodowisku mo¿emy okreœliæ w ró¿ny sposób. Je¿eli chcemy wskazaæ
rozmieszczenie czegoœ w przestrzeni, u¿ywamy pojêcia miejsca, natomiast, kiedy staramy siê podkreœliæ, ¿e cokolwiek znajduje siê w jakimœ wnêtrzu u¿ywamy pojêcie
– pomieszczenie. Od czasów pojawienia siê na Ziemi cz³owiek przebywa w jej Wielkim Globalnym Pomieszczeniu. W nim odnajdujemy niezbêdne warunki dla ¿ycia
– powietrze, wodê, po¿ywienie i zasoby energetyczne. Architektura to jeden ze sposobów zmiany uk³adu w tym „pomieszczeniu”11.
Krajobraz Ziemi jest bogaty w ró¿ne formy wzglêdnie „oddzielnych pomieszczeñ”
(jaskiñ, gór, lasów, pól, etc.), w których bytujemy – w nim przebiega nasza egzystencja. Wydzielenie oddzielnego pomieszczenia za pomoc¹ konstrukcji stwarza niezmierne bogactwo ich form – od prostego wyrównania powierzchni, przez œciany, kolumny, nawisy do zupe³nie zamkniêtych i sterylnych komór do badañ biologicznych.
Nieskoñczona ró¿norodnoœæ wnêtrz oddzielnych pomieszczeñ mo¿e obejmowaæ pomieszczenia z ró¿n¹ iloœci¹ pokojów, komnat, alków czy kondygnacji.. Ka¿de z takich
oddzielnych pomieszczeñ podlega wp³ywom ró¿nych cyklicznych zmian, które daje
nam Wszechœwiat.
Rozmieszczenie czy przewidywanie rozmieszczenia w pomieszczeniu pewnych
urz¹dzeñ i mebli stwarza warunki jego funkcjonowania i u¿ywania12. Tak wiêc pomieszczenie mieszkalne wydziela siê w konstrukcji budynku pod warunkiem, ¿e
spe³nia warunek niezbêdnej izolacji i odrêbnoœci funkcjonalnej, niezale¿nie jednak
od tego, czy mieœci siê w domku jednorodzinnym, bloku mieszkaniowym, czy w domu starców. Oprócz tego istnieje ogromna grupa pomieszczeñ niemieszkalnych, które stanowi¹ elementy sk³adowe placów, ogrodów, dworców, biur czy przedsiêbiorstw.
Kiedy podstawowe pomieszczenia budynku jednocz¹ siê z innymi pomieszczeniami pomocniczymi, tworzy siê ca³oœciowa jednostka architektoniczna – mieszkalna
(Housing Unit, Dwelling Unit) czy niemieszkalna (Office Unit, Public Unit, Landscape
Unit etc.). Takie szerokie rozumienie obiektu architektonicznego pozwala na jego
analizê zarówno w terytorialnym, jak i typologicznym aspekcie badañ od niezabudowanej dzia³ki do Globalnego Miasta13.
9
Dourmanov W., Spatial image as genetic basis in the development of physical environment (the example of
housing) in Environment and social development, Tallinn 1991. C-117-122. <8#K"0&'(H)V)*(2'#<&'<#,+
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Sassen S., The Global City. Princeton University Press. 2001.
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Cz³owiek i gospodarstwo
Cz³owiek istnieje na Ziemi prawie 1600 pokoleñ, z których 1200 zamieszkiwa³o
jaskinie i tylko jedno pokolenie zna Internet. Dzisiaj ca³a Ziemia jest pokryta nie tylko nowymi substancjami chemicznymi, falami elektromagnetycznymi, skanowana
przez satelity, ale i pokryta labiryntem dróg, kana³ów, nowymi jeziorami i sztucznymi krajobrazami.
Ka¿dego dnia na Ziemi przybywa prawie 4 000 000 m2 samej tylko powierzchni
mieszkalnej. Za 10 lat ta intensywnoœæ wzroœnie dwukrotnie. Czêœæ nowych konstrukcji powstaje pod kontrol¹ specjalistów, lecz du¿¹ czêœæ buduje siê tradycyjnie, bez projektów lub z u¿yciem rozwi¹zañ standardowych. Jakoœæ wspó³czesnego uk³adu architektonicznego jest daleka od satysfakcjonuj¹cej. Liczba pustych pomieszczeñ
wzrasta. Nie dotyczy to tylko procesu zwiêkszenia ich iloœci w starych zagrzybionych
budynkach. Nie jest te¿ wynikiem zbyt du¿ych cen w nowych obiektach. Jest te¿
skutkiem panowania wspó³czesnej technologii funkcjonowania architektury.
Cz³owiek lub spo³eczeñstwo korzystaj¹ce z obiektu architektonicznego stanowi¹
gospodarstwo. Przez to, ¿e ka¿de gospodarstwo musi dbaæ o swoje „pomieszczenia”,
tak aby mog³o ono stwarzaæ odpowiednie warunki dla codziennego ¿ycia. Jest ono
g³ównym elementem wp³ywaj¹cym na spo¿ycie produktów gospodarki rynkowej
i jako takie formu³uje niezbêdne wymogi dla nowych utworów. Mo¿emy, wiêc
je uwa¿aæ za podstawow¹ ewolucyjn¹ jednostkê, w której powstaje potrzeba zmiany
architektury14.

Summary
Basic notions of spatial theory in the reconstruction
of apartments
The text represent the basic terms using in housing architecture (space, image,
quarters, household), and focused on fundamental concept of spatial approach: -each
architectural unit consist principal relatively separated quarters; development
of image architectural object exist in metric and topological space of society by means
of a spatial image and the basic evolutionary units in reproduction of housing are
households.
Keywords: space, image, quarters, household.
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Monika Kordek

Rewitalizacja a polityka spójnoœci
– uwarunkowania perspektywy 2014–2020
Terytorializacja polityki spójnoœci oznacza dostosowywanie interwencji funduszy
europejskich do specyficznych potrzeb ró¿nych obszarów. Pozwala lepiej ukierunkowaæ wydatkowanie œrodków unijnych, zwa¿ywszy na specyficzne potrzeby terytoriów
i oczekiwane rezultaty dzia³añ. Dziêki takiemu podejœciu, które znamienne jest dla
okresu programowania UE 2014–2020, mo¿emy mówiæ o rozwi¹zaniach adresowanych specjalnie dla miast, jakimi s¹ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w odniesieniu do miejskich obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich.
Miasta w polityce rozwoju pe³ni¹ zasadnicz¹ rolê, jako swoiste bieguny wzrostu,
innowacji i konkurencyjnoœci, sieciowo powi¹zane i wspó³pracuj¹ce ze sob¹ w ró¿nej
skali. Dziêki swojej pozycji miasta pe³ni¹ zasadnicz¹ funkcjê w procesach rozwojowych kraju. Z tego te¿ wzglêdu miasta znajduj¹ siê w spektrum uwagi rz¹du, który
w³¹czy³ je w nurt dzia³añ programowych, poprzez zapisy Krajowej Polityki Miejskiej
(w fazie za³o¿eñ).
Polityka ta kieruje do polskich miast piêæ najwa¿niejszych celów, jakie powinny
zostaæ zrealizowane do 2020 roku. Jednym z nich jest odbudowa zdolnoœci do rozwoju
poprzez rewitalizacjê zdegradowanych spo³ecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich. Mowa jest wprost o dzia³aniach skoncentrowanych na wybranych
oœrodkach miejskich, w których dosz³o do kumulacji negatywnych zjawisk
spo³eczno-gospodarczych, przestrzennych i œrodowiskowych. Rewitalizacji maj¹ zostaæ poddane nie tylko miasta, ale tak¿e poszczególne dzielnice miast o zdegradowanej zabudowie i infrastrukturze. Zak³ada siê te¿ wprowadzenie zachêt do
prowadzenia dzia³añ rewitalizacyjnych przez inwestorów prywatnych.
Jednym z instrumentów realizacji Krajowej Polityki Miejskiej, w zakresie rewitalizacji, s¹ instrumenty i programy bazuj¹ce na finansowaniu unijnym, których
przegl¹du dokonano w niniejszym opracowaniu.
W oparciu o syntetyczn¹ diagnozê potrzeb rewitalizacyjnych polskich miast,
szczegó³owo omówiono mo¿liwoœci finansowania dzia³añ rewitalizacyjnych, z wykorzystaniem œrodków funduszy europejskich. W tym kontekœcie przedstawiono uwarunkowania wykorzystania do rewitalizacji miast Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych oraz mo¿liwoœci dofinansowania przedsiêwziêæ rewitalizacyjnych
w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Zasygnalizowano równie¿ zapowiedziane przez rz¹d powstanie Narodowego Programu Rewitalizacji, którego przy-
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gotowanie jest konieczne, jeœli chcemy realnie zmieniaæ obszary kryzysowe
w miastach, na co od dawna nie starcza samorz¹dom œrodków z w³asnych bud¿etów.

Potrzeby rewitalizacyjne miast
Polskie miasta wymagaj¹ kompleksowych dzia³añ rewitalizacyjnych, zwi¹zanych
nie tylko z odnow¹ techniczn¹ tkanki miejskiej, ale tak¿e z nadaniem jej nowych funkcji spo³ecznych i gospodarczych. Dzia³ania te powinny mieæ zatem charakter zintegrowany, a zwa¿ywszy na znaczne potrzeby w tym zakresie, powinny mieæ równie¿
charakter priorytetowy w dzia³aniach w³adz ró¿nych szczebli – od samorz¹du lokalnego, poprzez samorz¹d województwa i politykê rz¹du.
Wsparcia rewitalizacyjnego wymagaj¹ obszary kryzysowe miast, do których najczêœciej nale¿¹ œródmieœcia miast, osiedla w zabudowie blokowej, a tak¿e tereny poprzemys³owe, pokolejowe i powojskowe. Wed³ug analiz Instytutu Rozwoju Miast
w ca³ym kraju zidentyfikowano ponad 120 tys. ha obszarów wymagaj¹cych w miastach rewitalizacji, co stanowi 21% powierzchni polskich miast. Wœród ogó³u miejskich obszarów zdegradowanych najwiêkszy odsetek stanowi¹ stare dzielnice
œródmiejskie – 51,8%, nastêpnie tereny poprzemys³owe 20%, a w dalszej kolejnoœci tereny pokolejowe – 12,5%, blokowiska – 12,4% i tereny powojskowe – 3,3,% (wed³ug
raportu Instytutu Rozwoju Miast „Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównowa¿onego rozwoju”).
Na obszarach problemowych, w tym rozumieniu, zamieszkuje 4,3 mln osób, a wiêc
ok. 1/4 ogó³u mieszkañców miast. S¹ to doœæ ostro¿ne szacunki zwa¿ywszy, ¿e w samej
Warszawie obszary kryzysowe ujête w Lokalnym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005–2013 stanowi³y 11,7% powierzchni miasta, które zamieszkuje
ponad 1/3 mieszkañców stolicy.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne a rewitalizacja
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne s¹ rozwi¹zaniem, które po raz pierwszy
wdra¿aj¹ polskie miasta. Zosta³o ono przede wszystkim skierowane do miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych. W dalszej kolejnoœci Zintegrowane Inwestycje Terytorialne obejm¹ miasta regionalne i oœrodki subregionalne, przybieraj¹c
postaæ Regionalnych Instrumentów Terytorialnych. Ich ustanowienie le¿y wy³¹cznie
w kompetencji w³adz danego miasta i samorz¹du województwa, a konkretnie Instytucji Zarz¹dzaj¹cej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020. To od
wspó³pracy tych dwóch poziomów samorz¹du terytorialnego zale¿eæ bêdzie okreœlenie zewnêtrznych ram rozwoju oœrodków miejskich. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako mechanizm finansowania rozwoju bêdzie gwarantowa³ miastom
i obszarom funkcjonalnym pulê dodatkowych œrodków polityki spójnoœci UE po
2014 roku, które mog¹ byæ przeznaczone w zale¿noœci od decyzji miast tak¿e na
dzia³ania w zakresie rewitalizacji. Jednak, aby tak siê sta³o potrzebne jest odpowiednie do potrzeb i skali finansowania zaprogramowanie instrumentu ZIT. Ogólne jego
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ramy zosta³y okreœlone w lipcu 2013 roku przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
(obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), a nastêpnie poprzez zapisy Umowy
Partnerstwa.
Zgodnie z treœci¹ rozporz¹dzeñ Komisji Europejskiej, Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne maj¹ byæ instrumentem przyczyniaj¹cym siê do realizacji strategii okreœlaj¹cych dzia³ania s³u¿¹ce rozwi¹zywaniu problemów gospodarczych, œrodowiskowych, klimatycznych i spo³ecznych na obszarach miejskich. Inwestycje te maj¹ byæ
finansowane w ramach regionalnych programów operacyjnych, choæ za pomoc¹ œrodków polityki spójnoœci przekazywanych z poziomu krajowego, w ramach odrêbnej
puli adresowanej stricte do miast i miejskich obszarów funkcjonalnych.
Z treœci rozporz¹dzeñ Komisji nie wynika wprost, jakiego rodzaju inwestycje powinny byæ realizowane w ramach ZIT. Jednak¿e tematycznie powinny byæ zgodne
z 11. obszarami interwencji, okreœlonymi w formie celów tematycznych, przyczyniaj¹cych siê do realizacji strategii Europa 2020. Niemniej jednak wed³ug zasad realizacji
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych opracowanych przez Ministerstwo (dokument z lipca 2013 r.) wsparcie w ramach ZIT z wykorzystaniem œrodków Wspólnych Ram Strategicznych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)
skoncentrowane ma byæ na piêciu kierunkach interwencji:
– zrównowa¿ony, sprawny transport ³¹cz¹cy miasto i obszar funkcjonalny;
– przywracanie funkcji spo³eczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskich;
– poprawa stanu œrodowiska przyrodniczego;
– wspieranie efektywnoœci energetycznej;
– wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych miejskiego obszaru funkcjonalnego.
Tym samym mo¿liwa bêdzie realizacja inwestycji w miastach i miejskich obszarach funkcjonalnych we wskazanych powy¿ej obszarach tematycznych, z uwzglêdnieniem dzia³añ rewitalizacyjnych. Przy czym istotne jest, aby rewitalizacja
integrowa³a przedsiêwziêcia infrastrukturalne, gospodarcze, spo³eczne i œrodowiskowe. A zatem poza czysto fizyczn¹ rewitalizacj¹ budynków, sprowadzaj¹c¹ siê do przebudowy lub ich adaptacji, projekty rewitalizacyjne realizowane w formule
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych powinny obejmowaæ dzia³ania zwi¹zane
z aktywizacj¹ spo³eczno-zawodow¹ osób wykluczonych lub zagro¿onych wykluczeniem. W ten sposób rewitalizacja w ujêciu funduszowym zosta³a sprowadzona do
dzia³añ spójnych, ³¹cz¹cych elementy „twarde” – infrastrukturalne z „miêkkimi”
– spo³ecznymi.
Obecnie w poszczególnych miastach wojewódzkich, dla których ZIT jest obligatoryjnym instrumentem polityki spójnoœci trwaj¹ prace koncepcyjne i programowe nad
przygotowaniem dokumentu strategii ZIT oraz nad wypracowaniem systemu jej
wdra¿ania.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e zadania te wymagaj¹ od miast wojewódzkich du¿ego
wysi³ku organizacyjnego. Jego rekompensat¹ jest predestynowanie miast do formu³owania celów rozwojowych dla obszarów metropolitalnych, a tak¿e do podjêcia
siê roli inicjatora wspó³pracy pomiêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego w oto-
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czeniu funkcjonalnym miasta. Bowiem warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji w ramach ZIT jest udokumentowana wola wspó³pracy samorz¹dów (gminnych,
powiatowych i województwa). Jej fundamentem ma byæ konsensus wokó³ przestrzennej delimitacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, instytucjonalnej formy
wspó³dzia³ania jst, strategii wdra¿ania ZIT i zakresu zadañ zarz¹dczych zwi¹zanych
z implementacj¹ ZIT.
Proces ustanawiania ZIT jest zró¿nicowany w poszczególnych miastach wojewódzkich i przebiega w odmiennym tempie, w zale¿noœci od stanu dotychczasowej
kultury i praktyki wspó³pracy pomiêdzy samorz¹dami. Ca³oœciowych danych na ten
temat dostarczy³o badanie ankietowe przeprowadzone przez Uniê Metropolii Polskich. W dniach 28–31 stycznia 2014 r. miasta wojewódzkie nale¿¹ce do Unii Metropolii Polskich, tj. Bia³ystok, Bydgoszcz, Gdañsk, Katowice, Kraków, Lublin, £ódŸ,
Poznañ, Rzeszów, Warszawa, Wroc³aw i Szczecin, zosta³y zapytane za pomoc¹ kwestionariusza wype³nianego komputerowo (CSAQ) o najistotniejsze kwestie zwi¹zane
z programowaniem i implementacj¹ ZIT. Na podstawie uzyskanych wyników mo¿na
stwierdziæ, ¿e we wszystkich miastach metropolitalnych trwaj¹ intensywne prace nad
przygotowaniem do wdro¿enia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wszystkie miasta pracuj¹ nad ustanowieniem zasad wspó³pracy jst wraz z okreœleniem jej ram prawnych, a tak¿e opracowa³y, b¹dŸ przygotowuj¹ strategiê ZIT.
Niektóre z miast, jak Kraków i Warszawa w pierwszej kolejnoœci sformu³owa³y
Za³o¿enia Strategii ZIT, które jako prototyp docelowej strategii zawieraj¹ kluczowe
dla miasta i obszaru funkcjonalnego cele rozwojowe oraz dzia³ania, a nawet projekty
finansowane w ramach polityki spójnoœci.
Szczegó³owa analiza obszarów dzia³añ wskazanych przez miasta w projektach strategii ZIT dostarcza ciekawych poznawczo wniosków. Na jej podstawie mo¿na wskazaæ najwa¿niejsze i najpilniejsze potrzeby rozwojowe polskich metropolii i ich
otoczenia funkcjonalnego. Przy czym przyjmuj¹c ten kierunek interpretacji nale¿y
pamiêtaæ, ¿e w du¿ej mierze wybór tematyczny obszarów do dofinansowania w ramach ZIT by³ determinowany nie tylko rzeczywist¹ skal¹ potrzeb, ale tak¿e zgod¹ jst
wspó³tworz¹cych dany ZIT, a co wa¿niejsze pul¹ œrodków przeznaczonych na poszczególne ZIT-y wojewódzkie. Potencjalne mo¿liwoœci programowania strategicznego s¹ œciœle skorelowane ze skal¹ finansowania projektowanych przedsiêwziêæ,
która jest zró¿nicowana w zale¿noœci od województwa. Dla przyk³adu dla miasta Katowice wraz z obszarem funkcjonalnym na realizacjê ZIT przewidziano kwotê
484 mln EUR, dla £odzi wraz z obszarem funkcjonalnym 203,5 mln EUR, zaœ w przypadku m.st. Warszawy i jej otoczenia 164,8 mln EUR.
Badanie przeprowadzone przez Uniê Metropolii Polskich uwidoczni³o, ¿e w wiêkszoœci polskich miast dzia³ania rewitalizacyjne bêd¹ finansowane ze œrodków polityki
spójnoœci w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Na takie podejœcie wskazuje analiza odpowiedzi przekazanych przez poszczególne miasta
wojewódzkie, wdra¿aj¹ce ZIT. A zatem wed³ug otrzymanych w ankiecie deklaracji,
dzia³ania wspieraj¹ce rewitalizacjê fizyczn¹, gospodarcz¹ i spo³eczn¹ ubogich
spo³ecznoœci i obszarów miejskich i wiejskich (zgodnie z priorytetem 9.2. linii demar-
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kacyjnej interwencji funduszy EU pomiêdzy poziomem krajowym i regionalnym)
uzyskaj¹ finansowanie w ramach instrumentu ZIT w nastêpuj¹cych obszarach funkcjonalnych miast: Bydgoszczy, Katowic, Krakowa, Lublina, £odzi, Rzeszowa, Szczecina, Wroc³awia. Tylko w dwóch przypadkach – Bia³egostoku i Warszawy Zintegrowane Inwestycje Terytorialne nie bêd¹ obejmowa³y projektów rewitalizacyjnych.
Miasta te za priorytetowe uzna³y bowiem dzia³ania zwiêkszaj¹ce dostêpnoœæ komunikacyjn¹ obszaru funkcjonalnego, dzia³ania przyczyniaj¹ce siê do wzrostu innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci gospodarki lokalnej, czy te¿ ukierunkowanie na wzrost
jakoœci i poda¿ us³ug publicznych, zw³aszcza edukacji i e-us³ug. Trudno stwierdziæ,
czy ZIT dla obszaru funkcjonalnego Gdañska i Poznania bêdzie obejmowa³ rewitalizacjê, gdy¿ z miast tych nie otrzymano potwierdzenia w powy¿szym zakresie. Gdyby
nawet ZIT-y te nie uwzglêdnia³y projektów rewitalizacyjnych, to nie by³oby to ¿adn¹
przeszkod¹ dla miast i okolicznych gmin do aplikowania o dofinansowanie z ogólnodostêpnego instrumentu, jakim jest Regionalny Program Operacyjny.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych nie
jest jedynym, w nowej perspektywie finansowej UE 2014–2020, Ÿród³em finansowania dzia³añ rewitalizacyjnych w miastach. Jest bowiem narzêdziem, które po raz
pierwszy wspomaga bezpoœrednio rozwój miast, w tym w zakresie rewitalizacji, jeœli
obszar ten zosta³ uznany za priorytetowy dla zintegrowania rozwoju miasta wojewódzkiego z otoczeniem funkcjonalnym. Niemniej jednak podstawowym narzêdziem, tak jak i w poprzedniej perspektywie finansowej UE, s¹ Regionalne Programy
Operacyjne ustanawiane dla poszczególnych województw, finansuj¹ce rozwój województw zgodnie ze strategi¹ rozwoju, w tym rewitalizacjê na obszarach miejskich
i wiejskich, jeœli zosta³a wskazana jako dzia³anie strategiczne.

Rewitalizacja poprzez Regionalne Programy Operacyjne
G³ównym narzêdziem realizacji polityki rozwoju samorz¹du województwa s¹ regionalne programy operacyjne. Uwzglêdniaj¹ one cele rozwojowe zapisane w strategii
rozwoju województwa oraz cele tematyczne zdefiniowane przez Komisjê Europejsk¹,
w powi¹zaniu z celami nakreœlonymi przez Strategiê Europa 2020. Regionalne Programy Operacyjne s¹ narzêdziem finansowania rozwoju regionów wed³ug ustalonych
zasad podzia³u œrodków na poszczególne osie priorytetowe, priorytety inwestycyjne,
czy konkretne dzia³ania.
Zgodnie z ustalonym podzia³em finansowania pomiêdzy poziomem krajowym
i regionalnym, sprecyzowanym w linii demarkacyjnej, dzia³ania rewitalizacyjne po
2014 roku stan¹ siê wy³¹czn¹ domen¹ samorz¹du województwa w zakresie wsparcia.
Tylko z poziomu województwa, w ramach regionalnego programu operacyjnego,
mo¿liwe bêdzie wspó³finansowanie zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych,
wybieranych w oparciu o Lokalne Programy Rewitalizacji. Przy czym mowa jest
o kompleksowym podejœciu do rewitalizacji, obejmuj¹cym interwencjê w ramach
dwóch funduszy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego. Dla projektów dotycz¹cych uzbrojenia terenów pod inwesty-
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cje oraz tworzenia b¹dŸ rozbudowy terenów inwestycyjnych, a tak¿e rewitalizacji
tkanki mieszkaniowej zosta³y na³o¿one, w ramach priorytetu 9.2. (wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i spo³ecznej ubogich spo³ecznoœci i obszarów miejskich
i wiejskich) istotne ograniczenia realizacyjne. Sprowadzaj¹ siê one do dopuszczenia ich realizacji w wyj¹tkowych sytuacjach, jeœli chodzi o tereny inwestycyjne i ich
uzbrojenie, zaœ w bardzo w¹skim zakresie jeœli chodzi o tkankê mieszkaniow¹, zawê¿on¹ do dzia³añ obejmuj¹cych czêœci wspólne wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Od okreœlonych w regionalnych programach operacyjnych celów strategicznych,
które w istocie rzeczy przes¹dzaj¹ o kierunkach i puli wydatkowanych œrodków UE,
zale¿y wielkoœæ wsparcia przewidziana na poszczególne osie i priorytety inwestycyjne, w tym dotycz¹ce rewitalizacji. Zatem filozofia podejœcia do rozwoju w regionie,
której odzwierciedleniem jest sposób wydatkowania funduszy polityki spójnoœci UE,
bêdzie elementem specyficznym dla ka¿dego RPO, a zarazem odró¿niaj¹cym od innych tego rodzaju programów. Kieruj¹c siê t¹ przes³ank¹ ka¿de z województw, bêd¹c
odpowiedzialnym za kreowanie i podtrzymywanie rozwoju, w inny sposób priorytetyzuje rewitalizacjê w ogóle obszarów, przewidzianych do wsparcia, o czym œwiadczyæ
mo¿e wielkoœæ finansowania przeznaczana na dzia³ania rewitalizacyjne w poszczególnych RPO.
W gestii samorz¹du województwa pozostaje tak¿e do rozstrzygniêcia kwestia
ewentualnego zawê¿ania wsparcia unijnego do specyficznych, pod wzglêdem potrzeb
i poziomu rozwoju, obszarów danego regionu. Na tej zasadzie w dopiero co zakoñczonej perspektywie finansowej 2007–2013 by³y liczne przypadki przestrzennego buforowania interwencji, czego przyk³adem mo¿e byæ województwo mazowieckie, kieruj¹ce
wiêkszoœæ wsparcia poza obszar metropolitalny Warszawy. Tak¿e i w obecnym projekcie RPO dla perspektywy finansowej 2014–2020 w³adze regionalne zaproponowa³y
takie preferencje dla realizacji projektów rewitalizacyjnych, które wyraŸnie defaworyzuj¹ projekty rewitalizacyjne Warszawy i ca³ego obszaru metropolitalnego.
Inn¹ metod¹ ukierunkowywania interwencji w ramach RPO, równie powszechnie
stosowan¹ w praktyce, jest ograniczanie dostêpu do alokacji w ramach danego priorytetu poprzez nabór projektów nie tylko w trybie konkursowym, ale tak¿e pozakonkursowym. W ten sposób umo¿liwia siê wdro¿enie projektów z ró¿nych wzglêdów
wa¿nych dla samorz¹du województwa, kosztem limitowania dostêpnoœci.
Arbitralne decyzje w³adz regionalnych przy formu³owaniu zapisów RPO mog¹ zostaæ skorygowane, wed³ug oczekiwañ spo³ecznych, na etapie konsultacji programów.
W³aœnie teraz w przypadku wiêkszoœci RPO konsultacje te trwaj¹ lub zosta³y zakoñczone zwa¿ywszy, ¿e na pocz¹tku miesi¹ca kwietnia 2014 roku, projekty wszystkich
regionalnych programów operacyjnych musz¹ zostaæ przed³o¿one do uzgodnieñ
z Komisj¹ Europejsk¹. Z tej to przyczyny dokonanie szczegó³owego przegl¹du poszczególnych RPO, pod k¹tem mo¿liwoœci realizacji dzia³añ rewitalizacyjnych, jest
jeszcze przedwczesne. Jednak¿e trudno jest oczekiwaæ, aby regionalne programy operacyjne mog³y istotnie zaspokoiæ rzeczywiste potrzeby rewitalizacyjne polskich miast
i miasteczek. ¯¹dania w tym zakresie znacz¹co bowiem przewy¿szaj¹ mo¿liwoœci.
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Dlatego regionalne programy operacyjne nale¿y postrzegaæ, jako alternatywne Ÿród³o
finansowania rewitalizacji, bior¹c pod uwagê realne mo¿liwoœci i skalê finansowania.
Przemawia za tym fakt, ¿e RPO daj¹ mo¿liwoœæ rewitalizacji ograniczonej do punktowych projektów, gdy tymczasem jest potrzeba zbudowania systemowego podejœcia do
rewitalizacji, ze stabilnym Ÿród³em finansowania. Jest to zasadne tym bardziej, ¿e
obecna perspektywa UE 2014–2020 jest ostatni¹ tak hojn¹ dla Polski, o czym mo¿e
przekonaæ siê ju¿ teraz województwo mazowieckie, zakwalifikowane do regionów bogatych o zmniejszonym i inaczej ukierunkowanym finansowaniu. W tym kontekœcie
konieczny wydaje siê zatem powrót do prac nad ustaw¹, która stwarza³aby ramy dla
dzia³añ rewitalizacyjnych, uniezale¿niaj¹c je od mo¿liwoœci bud¿etowych poszczególnych gmin i realnych mo¿liwoœci pozyskania funduszy unijnych.
Niezale¿nie jednak od tych uwarunkowañ konieczne jest zrewidowanie dotychczasowego podejœcia do rewitalizacji, poprzez aktualizacjê Lokalnych Programów
Rewitalizacji. Zdecydowana wiêkszoœæ z nich ju¿ siê zdezaktualizowa³a, gdy¿ w wiêkszoœci by³y to dokumenty dostosowane do ram czasowych poprzedniego okresu programowania. Dla zobrazowania skali warto dodaæ, ¿e zarówno Warszawa, jak
i okoliczne miasta, w tym Piaseczno, Pruszków, Piastów, Brwinów, O¿arów Mazowiecki, czy Zielonka maj¹ nieaktualne ju¿ programy rewitalizacji. Czêœæ LPR wymaga zaœ skoncentrowania dzia³añ, czego ewidentnym przyk³adem jest warszawski
LPR, który poprzez wybiórcze dzia³ania na terenie dzielnic miasta doprowadzi³ do
rozproszenia œrodków i dekoncentracji efektów rewitalizacyjnych.

Narodowy Program Rewitalizacji
Wkrótce dodatkowym wsparciem rewitalizacji w polskich miastach bêdzie Narodowy Program Rewitalizacji. Bêdzie stanowi³ on wydatne uzupe³nienie dla œrodków
w³asnych samorz¹dów miast, funduszy europejskich i prywatnych, które do tej pory
stanowi³y g³ówne Ÿród³o finansowania dzia³añ rewitalizacyjnych. W ramach Programu, w okresie 2014–2020, samorz¹dy miast maj¹ otrzymaæ co najmniej 25 miliardów
z³otych unijnej pomocy, które przeznacz¹ na rewitalizacjê. Œrodki te zostan¹, wed³ug
za³o¿eñ przedstawionych przez rz¹d, skierowane nie tylko do metropolii, ale tak¿e do
wszystkich miast w Polsce (913), mimo, ¿e bardziej zasadne by³oby ich skoncentrowanie na mniejszej liczbie beneficjentów.
Narodowy Program Rewitalizacji realizuje postulat Zwi¹zku Miast Polskich zawarty w przygotowanym, w paŸdzierniku 2013 roku, projekcie ustawy o rewitalizacji,
aby rz¹dowym programem zosta³y wsparte dzia³ania zmierzaj¹ce do odbudowy starych budynków mieszkalnych, a tak¿e maj¹ce na celu poprawê jakoœci ¿ycia mieszkañców poprzez budowê infrastruktury. Chocia¿ nieznane s¹ jeszcze konkretne rozwi¹zania i ustalenia Narodowego Programu Rewitalizacji, jego zapowiedŸ daje nadziejê na rozwi¹zanie problemu obszarów kryzysowych miast, które stanowi¹,
wed³ug szacunków Instytutu Rozwoju Miast, wiêcej ni¿ 1/5 powierzchni polskich
miast.

316

Monika Kordek

Podsumowanie
Powiêkszanie siê obszarów kryzysowych w miastach powoli staje siê powa¿nym
problemem ze wzglêdu na skalê zjawiska i skutki spo³eczne. Dlatego problem ten powinien zostaæ rozwi¹zany w sposób kompleksowy i systemowy. Dotychczasowe
dzia³ania oparte g³ównie o œrodki w³asne samorz¹dów, wsparte projektami unijnymi
nie przynosz¹ efektów w szerszej skali. Nawet specjalnie dedykowane du¿ym miastom instrumenty finansowania rozwoju, jakim s¹ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, nie rozwi¹¿¹ wieloletnich zaniedbañ rewitalizacyjnych. Równie¿ Regionalne
Programy Operacyjne, zogniskowane na wielotematycznych celach nie bêd¹ w stanie
odwróciæ negatywnych tendencji zwi¹zanych z degradacj¹ przestrzeni w miastach.
Dlatego wdro¿enie Narodowego Programu Rewitalizacji, z adekwatnym do potrzeb
finansowaniem, wydaje siê byæ s³usznym rozwi¹zaniem, choæ nie jedynym. Bowiem
najbardziej korzystnym i efektywnym przy rewitalizowaniu obszarów miejskich jest
zaanga¿owanie inwestorów publicznych i prywatnych, co sprawdzi³o siê choæby
w przypadku zagospodarowania Bornego Sulinowa.

Summary
Revitalization and cohesion policy – Conditions perspectives
2014–2020
Cities in development policy have a main role, as a kind of growth poles,
innovation and competitiveness, network-linked and cooperating with each other in
a different scale. Thanks to its position cities function in development processes.
Cities play an essential role in development of the country. For this reason, cities
are in the centre of the Government attention which has joined them to the current
actions of the National Urban Policy.
One of the instruments in the field of urban revitalization are ITI (Integrated
Territorial Investments) based on EU financing. ITI is directed to metropolis and
their functional areas. Thanks to this instrument in the most cities in Poland
revitalization will be financed from the cohesion policy. Another, an alternative
mechanism will be the Regional Operational Programs (RPO). Which give the
opportunity to implement limited point-only projects, while it is needed to build
a system approaching to revitalization. Therefore, the implementation of the
National Program of Revitalization, which is currently prepared at Government’s
level, appears to be a proper solution, though not the only one. In fact the most
beneficial and effective way in revitalization in urban areas will be involvement
public and private investors.
Keywords: Integrated Territorial Investments, Regional Operational Programs,
National Program of Revitalization.
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Edyta Masierek

£ódzki projekt Spo³eczna Strategia Rewitalizacji
jako inspiracja dla innych samorz¹dów*
W latach 2008–2009 mia³am okazjê byæ inicjatorem, a póŸniej realizatorem projektu Spo³eczna Strategia Rewitalizacji stworzonego dla £odzi z wykorzystaniem
œrodków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Doœwiadczenie to uwa¿am za bardzo cenne, tym bardziej,
i¿ projekt ma charakter uniwersalny i mo¿e byæ z powodzeniem kreowany tak¿e w innych miastach. Mo¿e staæ siê przyk³adem dobrych praktyk oraz stanowiæ inspiracjê
i wsparcie przy realizacji szeroko zakrojonych programów rewitalizacji wdra¿anych
w polskich miastach, w których tematyka spo³eczna traktowana jest czêsto doœæ pobie¿nie.
Publikacja przedstawia wszystkie etapy zarz¹dzania projektem. Prezentuje wyniki
raportu przeprowadzonych badañ z mieszkañcami, które pozwalaj¹ na postawienie
trafnej diagnozy problemów spo³ecznych wystêpuj¹cych na obszarze ³ódzkiego programu rewitalizacji i okreœlenie do kogo powinna trafiæ pomoc. Wskazuje sposób
wypracowywania na podstawie ww. raportu dokumentu Spo³ecznej Strategii Rewitalizacji. Nastêpnie przedstawia jej za³o¿enia, cele, zadania i przyk³adowe projekty
spo³eczne gotowe do wdro¿enia. W dokumencie tym znaleŸæ mo¿na tak¿e rekomendacje dotycz¹ce budowy odpowiednich instrumentów pomocy i sposobów finasowania inicjatyw spo³ecznych.
Praca zwraca tak¿e uwagê na towarzysz¹ce projektowi ograniczenia, w tym organizacyjne, finansowe, instytucjonalne i polityczne oraz wykreowane wartoœci dodane.
Pracuj¹c przy opracowywaniu Spo³ecznej Strategii Rewitalizacji i korzystaj¹c przy
tej okazji z wiedzy i doœwiadczenia specjalistów zajmuj¹cych siê rozwi¹zywaniem ró¿nych problemów spo³ecznych przekona³am siê jak bardzo wielow¹tkowo i obszernie
uj¹æ mo¿na ten aspekt procesów rewitalizacji. Nie da siê jednak rozwi¹zaæ wszystkich
problemów spo³ecznych, nawet jeœli ograniczymy siê do tych wystêpuj¹cych na terenie objêtym programem rewitalizacji. Nale¿y zatem wybraæ te najbardziej dotkliwe
i cierpliwie, realizuj¹c ma³e i wiêksze projekty dla mieszkañców i z mieszkañcami
próbowaæ je niwelowaæ lub zmniejszaæ ich skalê.
Podziêkowania: Dziêkujê Wszystkim, którzy poœwiêcili swój czas i zaanga¿owali siê w tworzenie dokumentu Spo³ecznej Strategii Rewitalizacji, a w szczególnoœci mojemu Zespo³owi (Magdalenie B¹kowskiej, Magdalenie Kosiadzie Sylburskiej i Katarzynie Jurczuk) za wsparcie, dobr¹ robotê i bezgraniczn¹ wiarê w nasz
projekt.

320

Edyta Masierek

Program rewitalizacji w £odzi

Ryc. 1. Lokalizacja obszaru objêtego LPR
!ród³o: Miejski Oœrodek Dokumentacji, Geodezji i Kartografii w £odzi.

14 lipca 2004 r. Rada Miejska w £odzi przyjê³a „Uproszczony lokalny program
rewitalizacji wybranych terenów œródmiejskich oraz pofabrycznych £odzi na lata
2004–2013”1, nazywany dalej LPR. W dokumencie tym wyznaczono obszar kryzysowy2 w mieœcie o najwiêkszej koncentracji problemów przestrzennych i spo³ecznych
oraz okreœlono politykê rewitalizacji miasta na kolejne dziesiêæ lat. Jest to teren œrodmiejski (rys. 1), który poddany zosta³ w ramach LPR ró¿nym analizom, w tym tak¿e
doœæ pobie¿nym niestety analizom spo³ecznym. Na ich podstawie podjêto próbê scha1

Uchwa³a Nr XXXIV/568/04 Rady Miejskiej w £odzi z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przyjêcia
„Uproszczonego lokalnego programu rewitalizacji wybranych terenów œródmiejskich oraz pofabrycznych
£odzi na lata 2004–2013” wraz z póŸniejszymi zmianami.
2
Stan kryzysowy obszaru – zespó³ niepo¿¹danych, destrukcyjnych procesów w sferze przestrzennej,
spo³ecznej i ekonomicznej, który spowodowa³ trwa³¹ degradacjê obszaru; Ÿród³o: www.poznan.pl. Obszary
wyznaczone jako kryzysowe powinny zgodnie z ZPORR spe³niaæ przynajmniej trzy z wymienionych kryterów: stopa bezrobocia wy¿sza od œredniej dla kraju, wysoki poziom ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe, wysoki poziom przestêpczosci, niski poziom wykszta³cenia mieszkañców, szczególnie zanieczyszczone
œrodowisko (Podrêcznik procedur wdra¿ania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006, s. 27, 28).
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rakteryzowania tego obszaru pod wzglêdem demograficznym oraz wyznaczono z szerokiej gamy problemów spo³ecznych dotycz¹cych mieszkañców trzy najbardziej
dotkliwe: bezrobocie, bieda i przestêpczoœæ.
Cele zapisane w LPR œciœle powi¹zane z aspektami spo³ecznymi to m.in.:
! utrzymanie dziedzictwa materialnego, kulturowego i to¿samoœci miasta;
! zapobieganie spo³ecznemu wykluczeniu mieszkañców strefy centralnej;
! tworzenie miejsc pracy;
! zmniejszenie przestêpczoœci i patologii.
Na podstawie LPR od 2004 r. zaczêto realizowaæ poszczególne projekty z wykorzystaniem œrodków unijnych. Przedsiêwziêcia te koncentruj¹ siê jednak w du¿ej mierze
na tkance materialnej, czyli g³ównie wdra¿ane s¹ dzia³ania inwestycyjne. Wszystkie
one s¹ bardzo cenne i stanowi¹ istotny impuls rozwojowy, aby przynios³y jednak odpowiedni efekt w przysz³oœci potrzebuj¹ silnego wsparcia w sferze spo³ecznej.
W 2006 roku przy okazji przygotowywania za³o¿eñ Programu rewitalizacji domów
familijnych (znajduj¹cych siê na terenie LPR) i rozmów z osobami zamieszkuj¹cymi
te tereny zrodzi³ siê pomys³ zbudowania odpowiednich projektów spo³ecznych
wspieraj¹cych dzia³ania inwestycyjne, które przystosowane by³yby do aktualnych
potrzeb mieszkañców.
Problemy spo³eczne bowiem by³y bardzo widoczne na tych obszarach, które dla
£odzi stanowi¹ istotny element architektury poprzemys³owej oraz podkreœlaj¹ jej
charakter i to¿samoœæ. S¹ to bydynki mieszkalne nale¿¹ce dawniej do wielkich imperiów przemys³owych Karola Scheiblera i Izraela Poznañskiego. Od wielu lat postêpuje w nich proces degradacji zarówno tkanki materialnej jak i spo³ecznej.
Brak spójnych, porównywalnych danych diagnozuj¹cych problemy spo³eczne
Na prze³omie 2006/2007 roku powsta³a interdyscyplinarna grupa robocza, która
podjê³a próbê zebrania, jak najwiêkszej iloœci danych na temat mieszkañców objêtych
Programem rewitalizacji domów familijnych i ich problemów. Wspó³pracê podjêto
wtedy miêdzy innymi z nastêpuj¹cymi ³ódzkimi instytucjami, które udostêpni³y
agregowane przez nie dane: Komend¹ Miejsk¹ Policji, Komend¹ Stra¿y Miejskiej,
Miejskim Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej, Miejskim Oœrodkiem Profilaktyki i Uzale¿nieñ, Urzêdem Statystycznym, Powiatowymi Urzêdami Pracy.
Niestety zakres, sposób archiwizowania i fragmentarycznoœæ pozyskiwanych informacji spowodowa³y, i¿ nie mo¿na by³o opracowaæ rzetelnej diagnozy problemów
spo³ecznych oraz przygotowaæ aktualnego stanu demografii tego terenu. Ka¿da instytucja zbiera³a informacje na swoje potrzeby i choæ oczywiœcie mo¿na z nich by³o pewien obraz sytuacji wykreowaæ, by³y one nieporównywalne ze sob¹ i nie mo¿na ich
by³o odnieœæ do ograniczonego obszaru w mieœcie. Nie jest to jednak jedynie ³ódzki
problem, lecz ogólnopolski. Brak spójnych baz danych oraz wybranych informacji
statystycznych to bowiem „bol¹czka” wielu opracowañ, w tym tak¿e programów
rewitalizacji. Konieczne jest stworzenie jednolitych krajowych systemów statystycznych pozwalaj¹cych na trafne diagnozowanie sytuacji wyjœciowej miasta, w tym problemów spo³ecznych oraz rzetelny wybór obszarów poddawanych rewitalizacji.
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U³atwi³oby to miêdzy innymi prowadzenie bie¿¹cego monitoringu i ewaluacji realizowanych procesów i projektów oraz kontrolowanie ich wp³ywu na rozwój miasta.
Trudnoœci w pozyskaniu miarodajnych i aktualnych Ÿróde³ danych przekona³y
w dalszej kolejnoœci do budowy Spo³ecznej Strategii Rewitalizacji, której wa¿nym
elementem sta³y siê kompleksowe badania diagnozuj¹ce sytuacjê spo³eczno-demograficzn¹ i problemy mieszkañców LPR.

Œrodki unijne szans¹ na realizacjê projektu
Spo³eczna Strategia Rewitalizacji
Miasto £ódŸ nie posiada³o w swoim bud¿ecie œrodków na rozwijanie projektów
spo³ecznych w ramach LPR. Mia³o jednak potrzebê znalezienia odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
– jakie problemy spo³eczne s¹ na obszarze LPR najbardziej dotkliwe?
– jakie projekty spo³eczne s¹ najbardziej potrzebne?
– kto powinien byæ ich adresatem?
– gdzie szukaæ wsparcia na realizacjê projektów spo³ecznych?
– jakie organizacje, instytucje mog¹ w³¹czyæ siê w proces rewitalizacji?
W 2008 r. Wojewódzki Urz¹d Pracy w £odzi og³osi³ konkurs w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (Priorytet VII
Promocja integracji spo³ecznej, Dzia³anie 7.2. Przeciwdzia³anie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spo³ecznej, Poddzia³anie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa
i spo³eczna osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym). Miasto £ódŸ wykorzysta³o tê szansê i przygotowa³o stosowny wniosek, dziêki któremu uda³o siê pozyskaæ
w 100% pieni¹dze na realizacjê projektu Spo³eczna Strategia Rewitalizacji.
Projekt ten podzielony zosta³ na dwa etapy. W pierwszym przeprowadzono badania,
które pos³u¿y³y pozyskaniu danych demograficzno-spo³ecznych oraz pozwoli³y na sformu³owanie trafnej diagnozy problemów spo³ecznych wystêpuj¹cych na terenie LPR.
W drugim etapie opracowano na podstawie raportu z badañ dokument Spo³ecznej Strategii Rewitalizacji, w ramach którego okreœlone zosta³y metody rozwi¹zywania wskazanych w diagnozie problemów spo³ecznych, instrumenty pomocy mieszkañcom,
sposoby ich wdra¿ania i finansowania. Podano tak¿e szereg przyk³adowych projektów
planowanych do realizacji przez ró¿ne instytucje i podmioty, które wpisuj¹ siê swymi
dzia³aniami w za³o¿enia Spo³ecznej Strategii Rewitalizacji.
Biuro Projektu
Do prac przy realizacji Spo³ecznej Strategii Rewitalizacji utworzono Biuro Projektu,
któremu udostêpniono w Urzêdzie Miasta £odzi pomieszczenia i infrastrukturê techniczn¹. Zespó³ projektowy skada³ siê z 4 osób (kierownika projektu, koordynatora ds.
merytorycznych, koordynatora ds. informacji i promocji oraz koordynatora ds. finansowych). To w³aœnie on czuwa³ nad wszelkimi aspektami organizacyjnymi projektu,
jego harmonogramem, bud¿etem, p³ynnoœci¹ finansow¹, zarz¹dzaniem zleceniami,
bie¿¹cymi kontaktami z instytucj¹ finansuj¹c¹, œledzeniem zmian w wytycznych itp.
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Mimo, i¿ bud¿et projektu nie przekroczy³ 291 tys. z³ to wszelkie czynnoœci dotycz¹ce zarówno przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, jak i póŸniej te
zwi¹zane z jego realizacj¹ i rozliczaniem dofinansowania unijnego by³y czasoch³onne
i niewiele ró¿ni³y siê od tych, które towarzysz¹ du¿ym projektom. Doœæ skomplikowane procedury i ró¿norodnoœæ ich interpretacji, zarówno po stronie Instytucji Poœrednicz¹cej 2 stopnia, jak i samego Urzêdu Miasta £odzi, zmieniaj¹ce siê w trakcie
realizacji projektu wytyczne oraz utrzymywanie p³ynnoœci finansowej, to by³y
g³ówne problemy do pilnego rozwi¹zywania. Maj¹c to doœwiadczenie na uwadze nie
dziwiê siê wielu organizacjom pozarz¹dowym, które realizuj¹ bardzo po¿yteczne projekty, ale kompletnie nie radz¹ sobie z pozyskiwaniem i rozliczaniem œrodków unijnych. Dodatkowo barierê dla nich stanowi¹ nieterminowe transze œrodków, które
zwykle sp³ywaj¹ po zamkniêciu i rozliczeniu kolejnych etapów projektu. Czasem jednak pojawiaj¹ siê jakieœ w¹tpliwoœci i trwa procedura ich wyjaœniania, poprawiania
wniosku o p³atnoœæ, a projekt bêd¹c w trakcie realizacji potrzebuje sta³ego finansowania, aby utrzymaæ za³o¿ony harmonogram i realizowaæ zawarte umowy z wykonawcami. Warto wiêc uk³adaj¹c harmonogram i bud¿et projektu ju¿ w fazie przygotowywania wniosku o dofinansowanie staraæ siê te aspekty przewidzieæ i za³o¿yæ pewien
margines czasowy, tak aby ograniczyæ wszelkie znane nam ryzyka. Oczywiœcie nie
znam projektu, w którym za³o¿enia z wniosku równe s¹ rzeczywistoœci, ale na tym polega urok zarz¹dzania projektami.

Badania spo³eczne
Analizy badawcze dotycz¹ce w szczególnoœci obszarów œródmiejskich du¿ych
miast zwracaj¹ uwagê na szerzenie siê zjawisk ubóstwa, wykluczenia spo³ecznego
i d³ugotrwa³ego bezrobocia3. Dane z Powiatowych Urzêdów Pracy i Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w £odzi w 2008 roku wskazywa³y na wzrastaj¹c¹ liczbê
osób d³ugotrwale bezrobotnych i tych ubiegaj¹cych siê o pomoc spo³eczn¹, bezradnoœæ w sprawach opiekuñczo-wychowawczych, niski poziom wykszta³cenia oraz brak
kwalifikacji dostosowanych do wymogów rynku pracy. Ponadto systematycznie obni¿a³a siê granica wieku klientów pomocy spo³ecznej, co wskazywa³o na zjawisko
dziedziczenia ubóstwa i bezrobocia. Zebrane z ró¿nych instytucji informacje, tak jak
ju¿ wczeœniej wspomina³am, nie stanowi³y spójnej ca³oœci, by³y jednak pewnym punktem wyjœcia do opracowywania narzêdzia badawczego w ramach projektu Spo³eczna
Strategia Rewitalizacji.
Wypracowanie narzêdzia badawczego
W ramach projektu na terenie LPR przeprowadzono badania spo³eczne diagnozuj¹ce sytuacjê spo³eczno-gospodarcz¹ mieszkañców. Bardzo istotnym by³o wypracowanie na pocz¹tku odpowiedniego narzêdzia badawczego, które z jednej strony
3
Badania pod kierownictwem W. Warzywody-Kruszyñskiej pn. „Formy ubóstwa i zagro¿eñ spo³ecznych oraz ich przestrzenne rozmieszczenie w £odzi”, Instytut Socjologii Uniwersytetu £ódzkiego, PBZ nr 018
08, 1996–1999.
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pozwoli uchwyciæ mo¿liwie szerok¹ gamê problemów spo³ecznych i zweryfikowaæ
ich wystêpowanie wsród mieszkañców, z drugiej zaœ nie spowoduje stworzenia zbyt
obszernego kwestionariusza i tym samym zniechêcenia do rozmowy respondenta.
Kwestionariusz ten powstawa³ podczas spotkañ roboczych przy konsultacji specjalistów zajmuj¹cych siê ró¿nymi rodzajami wykluczenia spo³ecznego oraz osób
zainteresowanych projektem. Opracowana ankieta obejmowa³a ostatecznie nastêpuj¹ce zagadnienia:
– mieszkanie i okolica,
– czas wolny,
– szko³a,
– zdrowie,
– bezpieczeñstwo,
– gospodarstwo,
– organizacje spo³eczne i aktywnoœæ,
– kompetencje zawodowe i praca,
– bezrobocie,
– m³odzie¿,
– dane spo³eczno-demograficzne,
które rozwijane by³y poprzez poszczególne pytania do respondentów.
Raport z badañ
Badania przeprowadzone by³y w okresie od listopada 2008 r. do stycznia 2009 r.
przez niezale¿n¹ firmê zajmuj¹c¹ siê realizacj¹ tego typu badañ na rynku. Przy doborze próby zosta³a zastosowana metoda random route4, gwarantuj¹ca losowoœæ w doborze gospodarstw. Ankieterzy otrzymywali formularz z wylosowanymi uprzednio
adresami. W celu dodatkowego wzmocnienia losowoœci doboru respondentów w gospodarstwach wieloosobowych zastosowano tzw. siatkê Kisha5.
W ramach badania przeprowadzono ³¹cznie 1171 wywiadów:
– 805 wœród mieszkañców objêtych LPR, stanowi¹cych próbê zasadnicz¹;
– 295 poœród mieszkañców ³ódzkich domów familijnych (zlokalizowanych tak¿e na
obszarze LPR) stanowi¹cych próbê nadreprezentatywn¹, która przy realizacji
wczeœniejszych projektów wskazywa³a na kumulacjê problemów spo³ecznych;
4

Dobór próby badawczej polegaj¹cy na tym, ¿e ankieter otrzymuje wybrany adres (punkt startowy)
i rozpoczyna realizacjê badania, przeprowadzaj¹c kolejne wywiady w co n-tym mieszkaniu, od punktu startowego poczynaj¹c (Ÿród³o: s³ownik badawczy, www.dobrebadania.pl).
5
Procedura stosowana czasami przez ankieterów w trakcie sonda¿y realizowanych w wieloosobowych
gospodarstwach domowych; celem tej procedury jest ustalenie osoby, z któr¹ zostanie przeprowadzony wywiad.
Ankieter, w trakcie odwiedzin gospodarstwa domowego, dokonuje najpierw spisu wszystkich zamieszkuj¹cych
je osób. Spis ten dokonywany jest wg okreœlonego porz¹dku, takim kryterium mo¿e byæ p³eæ, a nastêpnie wiek
osób zamieszkuj¹cych gospodarstwo. Spisem objête s¹ osoby powy¿ej okreœlonego wieku (np. 18. roku ¿ycia),
które kwalifikuj¹ siê do uczestnictwa w badaniu. Ankieter, po sporz¹dzeniu listy, numeruje kolejno wszystkie
spisane osoby. Nastêpnie odnajduje w specjalnej tabeli numer respondenta, z którym powinien przeprowadziæ
wywiad (np. 1, 2, 3, 4 itd.). Ankieter sprawdza, przy której z osób spisanych przed chwil¹ widnieje ten w³aœnie
numer i przeprowadza z ni¹ ostatecznie wywiad (Ÿród³o: s³ownik badawczy, www.dobrebadania.pl).
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– dodatkowo 71 ankiet z osobami w wieku 12–17 lat, gdy¿ zauwa¿ono i¿ odpowiedzi
udzielane przez doros³ych na te same pytania, np. dotycz¹ce spêdzania wolnego
czasu dzieci s¹ zupe³nie ró¿ne od tych udzielanych bezpoœrednio przez m³odzie¿.
W badaniu wziê³o udzia³ wiêcej kobiet (63%) ni¿ mê¿czyzn. Œrednio respondenci
mieli po 47 lat (odchylenie standardowe 17). Wykszta³cenie respondentów najczêœciej by³o na poziomie œrednim lub ni¿szym. Najpowszechniej wœród badanych wystêpowa³o wykszta³cenie zawodowe6.
Wyniki badañ odnosz¹ce siê do poszczególnych zagadnieñ stanowi¹ bardzo ciekawy i cenny materia³. Przedstawiaj¹ obraz sytuacji spo³ecznej, ekonomicznej mieszkañców na obszarze LPR oraz zwracaj¹ uwagê na ich codzienne problemy.
W wyniku przeprowadzonych badañ na rewitalizowanym obszarze £odzi stwierdzono7:
– z³¹ sytuacjê ekonomiczn¹ w gospodarstwach domowych,
– stosunkowo niski poziom wykszta³cenia i nisk¹ pozycjê zawodow¹ badanych,
– ograniczenie sytuacj¹ finansow¹ szans edukacyjnych i form spêdzania wolnego
czasu w grupie dzieci i m³odzie¿y,
– niski poziom uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym i kulturalnym,
– wystêpowanie problemów takich jak przemoc domowa, alkoholizm (dotykaj¹cy
równie¿ m³odzie¿),
– z³e warunki mieszkaniowe respondentów (mieszkania wymagaj¹ce remontów, niedostosowane do potrzeb osób niepe³nosprawnych, czêsto pozbawione mediów),
– niskie poczucie bezpieczeñstwa.
W rezultacie przeprowadzonych analiz teren objêty badaniem zidentyfikowano
jako obszar dotkniêty b¹dŸ zagro¿ony problemem spo³ecznego wykluczenia z rynku
pracy, tzw. cyfrowego, z powodów mieszkaniowych, z przyczyn dysfunkcji rodzin
i poszczególnych jednostek (alkoholizm i przemoc), a tak¿e izolacji oraz braku integracji spo³ecznej badanych mieszkañców.
Wyniki badañ pozwoli³y zaktualizowaæ i uzupe³niæ diagnozê spo³eczn¹ na obszarze LPR. By³y pomocne w przygotowywaniu i realizacji projektów rewitalizacyjnych
oraz aplikowaniu o œrodki unijne i rz¹dowe. Jako dane Ÿród³owe mog³y tak¿e
pos³u¿yæ wielu jednostkom i instytucjom dzia³aj¹cym w £odzi i regionie, zajmuj¹cym siê zarówno problematyk¹ rewitalizacji, jak i rozwi¹zywaniem problemów
spo³ecznych oraz wszystkim tym, którzy zaanga¿owani s¹ w prace nad strategicznymi
dokumentami, programami oraz inwestycjami. Pozyskany dorobek badawczy móg³
stanowiæ podstawê tworzenia kierunków dzia³añ w zakresie ³ódzkiej polityki demograficznej, rodzinnej, edukacyjnej, zatrudnienia, mieszkaniowej, pomocy spo³ecznej
oraz prewencji i zwalczania zjawisk patologicznych.

6

Spo³eczna Strategia Rewitalizacji, Raport z badania, Badanie wykonane przez firmê Media-Tor na zlecenie Urzêdu Miasta £odzi, £ódŸ 2009, s. 9–13.
7
Ibidem, s. 163–165.
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Opracowywanie Spo³ecznej Strategii Rewitalizacji
Do opracowywania dokumentu Spo³ecznej Strategii Rewitalizacji zaproszono osoby z ró¿nych œrodowisk. Zaang¿owano specjalistów, organizacje pozarz¹dowe, przedstawicieli uczelni, instytucje spo³eczne i kulturalne oraz mieszkañców. Próbowano
tak¿e w³¹czyæ w prace przedstawicieli szkó³ znajduj¹cych siê na wyznaczonym obszarze, ale niestety bezskutecznie. Konsultantami byli specjaliœci dziedzin, które wymaga³y rozwiniêcia w strategii. Pozwoli³o to na ciekawe dyskusje, spostrze¿enia
i wykorzystanie doœwiadczeñ osób zajmuj¹cych siê w praktyce rozwi¹zywaniem problemów spo³ecznych do tworzenia zapisów Spo³ecznej Strategii Rewitalizacji.
Wartoœci¹ dodan¹ projektu okaza³y siê organizowane przez Biuro Projektu liczne
spotkania i wspólne wypracowywanie za³o¿eñ strategii. Przy tej okazji mo¿na by³o
wiele dowiedzieæ siê o dzia³alnoœci ró¿nych organizacji spo³ecznych i ich pomys³ach
na projekty w przysz³oœci. Dziêki spotkaniom bezpoœrednim nastêpowa³a wymiana
kontaktów pomiêdzy ró¿nymi instytucjami i organizacjami, dziêki czemu pojawia³a
siê mo¿liwoœæ wspó³pracy miêdzy nimi na wielu p³aszczyznach i realizacji wspólnych
przedsiêwziêæ. W zwi¹zku ze zg³aszanymi przez organizacje potrzebami informacyjnymi w zakresie dostêpnych œrodków finansowych na ró¿ne projekty spo³eczne,
mimo i¿ nie by³o to ujête w zakresie realizacji projektu, przygotowano specjalne spotkanie poœwiêcone tylko temu tematowi i stworzono mo¿liwoœæ konsultacji w zakresie
konkretnych projektów. Spo³eczna Strategia Rewitalizacji mia³a bowiem za zadanie
integrowaæ ró¿ne dzia³ania spo³eczne na terenie LPR oraz wspomagaæ tworzenie nowych projektów przez organizacje pozarz¹dowe i ich ubieganie siê o dostêpne œrodki
finansowe. Dodatkowo dziêki trybowi w jakim powstawa³ dokument wiele instytucji
zosta³o zmobilizowanych do opracowania w³asnych projektów wpisuj¹cych siê
w za³o¿enia Spo³ecznej Strategii Rewitalizacji, które stanowi¹ jeden z za³¹czników
ostatecznie wypracowanego dokumentu.
Cele Spo³ecznej Strategii Rewitalizacji
Nadrzêdnym celem Projektu by³a poprawa warunków ¿ycia mieszkañców £odzi
objêtych LPR. Na podstawie zdiagnozowanych problemów w Spo³ecznej Strategii
Rewitalizacji wytypowano nastêpuj¹ce cele g³ówne i szczegó³owe8:
a) Aktywizacja rynku prac.
– Wsparcie przedsiêbiorczoœci i samozatrudnienia.
– Wspieranie bezrobotnych poprzez œwiadczenie i rozwój us³ug rynku pracy.
– Poprawa zdolnoœci do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywnoœci zawodowej osób bezrobotnych.
b) Przygotowanie systemu dzia³añ wspomagaj¹cych funkcjonowanie rodzin z grup
zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym.
– Stworzenie systemu pomocy rodzinom, w tym osobom niepe³nosprawnym.
– Zmodernizowanie istniej¹cego systemu pomocy dziecku, m³odzie¿y i rodzinie.
– Rozwój us³ug profilaktyczno-wspieraj¹cych skierowanych do rodzin dysfunkcyjnych.
8

Kos M., Spo³eczna Strategia Rewitalizacji, Urz¹d Miasta £odzi, £ódŸ 2009, s. 41–58.

£ódzki projekt Spo³eczna Strategia Rewitalizacji jako inspiracja dla innych samorz¹dów 327

– Organizowanie form edukacji rodziców z wykorzystaniem istniej¹cego systemu
szkolnego.
– Rozszerzenie oferty pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej dla osób uzale¿nionych, ofiar przemocy i ich rodzin.
– Zorganizowanie pomocy uczestnikom programów terapeutycznych dla osób uzale¿nionych w powrocie do ¿ycia rodzinnego.
– Przeciwdzia³anie utrwalaniu i przekazywaniu z pokolenia na pokolenie zjawisk
zwi¹zanych z ubóstwem.
– Rozwój lokalnej samoorganizacji, tworzenie wiêzów samopomocy.
c) Zapewnienie równych szans rozwoju osobom z grup zagro¿onych wykluczeniem
spo³ecznym poprzez u³atwienie im dostêpu do edukacji, kultury i sportu.
– Przygotowanie oferty edukacyjnej dla ludzi doros³ych, daj¹cej mo¿liwoœæ uczenia
siê przez ca³e ¿ycie i umo¿liwiaj¹cej w³¹czanie do rynku pracy.
– Stworzenie i promowanie programów z zakresu zdrowego trybu ¿ycia.
– Wyrównywanie szans edukacyjnych osób zagro¿onych uzale¿nieniem, uzale¿nionych, wspó³uzale¿nionych i po odbytej terapii uzale¿nieñ.
– Wyrównywanie szans edukacyjnych osób doœwiadczaj¹cych przemocy.
– Wyposa¿enie mieszkañców w niezbêdny zakres wiedzy i umiejêtnoœci dotycz¹cych zachowania siê w sytuacjach zagro¿eñ przemoc¹.
– Prowadzenie w szko³ach dzia³añ edukacyjnych na rzecz tolerancji i równoœci
szans.
d) Rozwój instytucjonalny i rozwój zasobów ludzkich.
– Stworzenie podstaw efektywnej wspó³pracy podmiotów dzia³aj¹cych na rzecz integracji spo³ecznej na rewitalizowanym obszarze £odzi.
– Zapewnienie warunków do efektywnego funkcjonowania Zespo³u ds. wdra¿ania
Spo³ecznej Strategii Rewitalizacji.
– Pozyskiwanie œrodków finansowych na realizacjê projektów w ramach Spo³ecznej
Strategii Rewitalizacji.
– Opracowanie i wdro¿enie systemu zarz¹dzania Spo³eczn¹ Strategi¹ Rewitalizacji
do roku 2020 opartego o zasady metody otwartej koordynacji.
– Koordynacja dzia³añ pomocowych na rzecz osób zagro¿onych wykluczeniem
spo³ecznym i wykluczonych spo³ecznie.
– Rozwój i modernizacja infrastruktury pomocowej instytucji zajmuj¹cych siê
wdro¿eniem Spo³ecznej Strategii Rewitalizacji na rzecz osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym i wykluczonych spo³ecznie.
– Stworzenie stale aktualizowanej oferty dokszta³cania zawodowego dla osób zajmuj¹cych siê œwiadczeniem pomocy dla poszczególnych grup osób zagro¿onych
wykluczeniem.
Powy¿sze cele pokazuj¹ na jakich obszarach powinny koncentrowaæ siê skutecznie
prowadzone dzia³ania spo³eczne. Doœæ wa¿nym elementem obok wdra¿ania projektów skierowanych bezpoœrednio do mieszkañców jest kszta³cenie profesjonalnej kadry, która zajmowaæ siê bêdzie ukierunkowanym, efektywnym kreowaniem
i prowadzeniem projektów spo³ecznych na terenach kryzysowych.
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System zarz¹dzania
W dokumencie Spo³ecznej Strategii Rewitalizacji rekomendowano powstanie Zespo³u ds. wdra¿ania Spo³ecznej Strategii Rewitalizacji (miêdzywydzia³owego, miêdzysektorowego, interdyscyplinarnego), zwanego dalej Zespo³em, pracuj¹cego pod
kierownictwem Pe³nomocnika Prezydenta Miasta £odzi ds. rewitalizacji. Zosta³ on
zaprezentowany na rys. 2. Pe³nomocnik mia³ koordynowaæ prace Zespo³u i odpowiadaæ za wdra¿anie Spo³ecznej Strategii Rewitalizacji. W sk³ad Zespo³u powinni wejœæ
miêdzy innymi: pracownicy Urzêdu Miasta £odzi i jednostek mu podleg³ych, przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych, placówek oœwiatowych, instytucji pomocy
spo³ecznej, organizacji kulturalnych.
W ramach Zespo³u funkcjonowaæ powinny podzespo³y odpowiadaj¹ce za realizacjê poszczególnych jej celów: podzespó³ ds. dzieci i m³odzie¿y, podzespó³ ds. aktywizacji zawodowej, podzespó³ ds. pomocy spo³ecznej oraz podzespó³ ds. rozwoju
instytucjonalnego. Na czele ka¿dego z nich powinien staæ koordynator. Koordynatorzy podzespo³ów mieli kreowaæ projekty maj¹ce na celu realizacjê poszczególnych
dzia³añ opisanych w Spo³ecznej Strategii Rewitalizacji i prowadziæ szerok¹ akcjê
informacyjno-edukacyjn¹. Opracowywaliby tak¿e plany operacyjne, okresowe sprawozdania z realizacji zadañ i wspó³pracowali na bie¿¹co z ró¿nymi instytucjami
i organizacjami, specjalistami zajmuj¹cymi siê dan¹ dziedzin¹.
G³ównym zadaniem Zespo³u by³oby wiêc monitorowanie projektów i dzia³añ
spo³ecznych, ocena stopnia realizacji Spo³ecznej Strategii Rewitalizacji oraz przygotowywanie projektów pilota¿owych. Przewidywane zadania Zespo³u przedstawiaj¹
siê nastêpuj¹co9:
– dokonanie przegl¹du instytucji i organizacji powsta³ych w minionych latach, prowadz¹cych dzia³alnoœæ animatorsk¹, poradnicz¹, sportow¹, kulturaln¹ lub edukacyjn¹ w celu nawi¹zania z nimi wspó³pracy,
– opracowywanie dla rewitalizowanego obszaru £odzi ró¿nych typów wzorcowych
spo³ecznych programów, projektów i instrumentów,
– pomoc w powstawaniu i dzia³aniu wyspecjalizowanych poradni,
– szkolenie i doradztwo w zakresie dostêpnoœci œrodków finansowych dla organizacji realizuj¹cych cele Spo³ecznej Strategii Rewitalizacji.
– dzia³anie na rzecz wzrostu partycypacji spo³ecznej w przedsiêwziêciach rewitalizacyjnych oraz projektach w ramach Spo³ecznej Strategii Rewitalizacji.
Przyk³adowe projekty
W ramach Projektu Spo³eczna Strategia Rewitalizacji cyklicznie odbywa³y siê
spotkania robocze. Efektem tych spotkañ oprócz wk³adu mertytorycznego ró¿nych
osób i podmiotów w wypracowane dokumenty jest tak¿e stworzona lista konkretnych
projektów stanowi¹ca jeden z za³¹czników do Spo³ecznej Strategii Rewitalizacji.
Tabela nr 1 przedstawia przyk³adowe rodzaje zg³oszonych projektów wraz z ich potencjalnymi realizatorami. Wszystkie zaproponowane przedsiêwziêcia stanowi¹ od9

Ibidem, s. 67.

!ród³o: M. Kos, Spo³eczna Strategia Rewitalizacji, Urz¹d Miasta £odzi, £ódŸ 2009, str. 66.

Ryc. 2. Diagram Zespo³u ds. wdra¿ania Spo³ecznej Strategii Rewitalizacji
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powiedŸ na zdiagnozowane wœród mieszkañców problemy. Przygotowanie opisu
projektów by³o udan¹ prób¹ zmobilizowania organizacji do przelania swoich pomys³ów na papier i odpowiedzenia sobie na podstawowe pytania, które stawiane s¹
zwykle beneficjentom œrodków publicznych.
Tabela 1. Przyk³adowe projekty w ramach Spo³ecznej Strategii Rewitalizacji w £odzi
Realizator projektu

Rodzaje projektów

Miejski Oœrodek Profi- SZOP – System Zintegrowanych Oddzia³ywañ Profilaktycznych.
laktyki i Terapii Uzale¿- 1. PIK – Punkty Informacyjno-Konsultacyjne.
nieñ
2. Program Wczesnej Interwencji – „Zapytaj Pacjenta”.
3. Blok zajêæ psychologicznych „OD deficytu DO kompetencji”, „ Nadzieja – szansa
na Zmianê”.
4. Ca³odobowe Centrum Informacji i Wsparcia.
5. Poradnia Wirtualna.
6. Mieszkania Chronione.
Fundacja Centrum Praw 1. Rozwiñ swój potencja³ – kompleksowe wsparcie dla kobiet zagro¿onych wykluczeniem, bezrobociem.
Kobiet
2. Innowacyjne formy pracy z klientem trudnym – dokszta³canie profesjonalistów.
3. Integrowanie dzia³añ ró¿nych NGO i instytucji – przeciwdzia³anie przemocy i uzale¿nieniom (od maluszka do staruszka).
4. Pozytywne dzia³ania aktywizuj¹ce spo³ecznoœæ lokaln¹ – odbudowanie zaufania do
s¹siadów/otoczenia i wiary w kszta³towanie swego œrodowiska.
5. Renowacja budynków przy wsparciu projektu – aktywizacja wykluczonych.
1. Cykl szkoleñ dla uczniów.
Fundacja EMANUEL
2. Centrum Integracji Spo³ecznej.
3. Oœrodek pracy twórczej.
4. Cykl szkoleñ dla nauczycieli – Nauczyciel prawdziwie kompetentny.
Fundacja na rzecz Kultu- 1. Œwiêto M³odej Wschodniej.
ry ¯ywej „Bia³e Gawro- 2. Œwiêto Œródmieœcia.
ny”
3. Cykl warsztatów twórczych dla dzieci i m³odzie¿y.
4. Tworzenie ogródków podwórkowych.
5. Projekt z zakresu storytellingu – zbieranie opowieœci seniorów przez m³odych, edukacja regionalna (poznawanie kultury lokalnej).
6. Szkolenie seniorów z zakresu nowych technologii (ICT).
7. Organizacja imprez integruj¹cych spo³ecznoœæ lokaln¹ np. pikniki, koncerty, wieczory opowiadania historii.
8. Warsztaty twórczoœci i kreatywnoœci.
9. Pedagogika cyrkowa.
10. Twórcze pisanie.
11. Ten œwiat jest te¿ dla nas! Kurs kreatywnego korzystania z mo¿liwoœci dzisiejszej gospodarki.
12. Jestem Tob¹ – Ty jesteœ Mn¹. Wprowadzenie do wspó³dzia³ania obywatelskiego.
Stowarzyszenie Grupy 1. Warsztaty twórcze – Rêkodzie³o na szkle.
Artystycznej
2. Warsztaty pracy w skórze.
3. Warsztaty twórcze w sizalu i materia³ach pochodzenia naturalnego.
4. Warsztaty z dziedziny rzeŸby drewnianej
Skansen SOPP Planeta- 1. Organizowanie cyfrowych pokazów nieba w nowym planetarium.
rium i Obserwatorium 2. Zapoznawanie dzieci i m³odzie¿y z technik¹ projekcji nieba i zainteresowanie
Astronomiczne im. Areastronomi¹.
go Sternfelda w £odzi
3. Udostêpnienie teleskopu dla projektów organizowanych przez szko³y.
4. Rozszerzenie oferty prowadzonych kó³ zainteresowañ dla dzieci.
5. Stworzenie cyklu spotkañ w planetarium dla grup zainteresowanych astronomi¹.
6. Organizacja spotkañ na temat dzia³añ wynikaj¹cych z charakteru jednostki dla Partnerów projektu, œciœle wspó³pracuj¹cymi na oddzielnych zasadach.
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Realizator projektu

Rodzaje projektów

Baœniowa Kawiarenka 1. Przygotowanie 4 premier teatralnych.
Urszula Binkowska
2. Zajêcia przygotowuj¹ce do projektu i warsztaty z autorem
3. Zajêcia ze scenografem
4. Warsztaty aktorskie
£ódzkie Towarzystwo
Rodzin i Przyjació³ Dzieci Uzale¿nionych „Powrót z U”
Aeroklub £ódzki

Kompleksowe dzia³ania profilaktyczne w zakresie uzale¿nieñ skierowane do rodzin, pedagogów, wychowawców, studentów kierunków spo³ecznych i do osób zagro¿onych
uzale¿nieniem. Pomoc medyczna i terapeutyczna dla osób uzale¿nionych, zagro¿onych
uzale¿nieniem , ich rodzin i bliskich.
1. Zorganizowanie aktywnej formy wypoczynku dla dzieci – w szczególnoœci w dniu
Miêdzynarodowego Dnia Dziecka.
2. Mo¿liwoœæ poznania pracy z zakresu lotnictwa, obcowanie ze sprzêtem lataj¹cym,
mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnych przelotów.

£ódzki
Uniwersytet £ódzki Uniwersytet Dzieciêcy.
Dzieciêcy, Politechnika
£ódzka
Teatr Piccolo W³odzi- Planowana nazwa – Centrum Zajêæ Artystycznych dla Dzieci – „CZADD”
mierz Wdowiak, Anna Centrum popo³udniowych zajêæ artystycznych dla dzieci, m³odzie¿y, a tak¿e chêtnych
Wdowiak
doros³ych.
Fundacja
SE-MA-FOR

Filmowa 1. Przybli¿enie dzieciom i m³odzie¿y problematyki filmowej a w szczególnoœci filmu
animowanego.
2. Rozwijanie uzdolnieñ i zainteresowañ, nauka twórczego myœlenia.
3. Zagospodarowanie czasu wolnego.
4. Stworzenie alternatywy dla bezproduktywnych form spêdzania czasu, a tak¿e alkoholu, narkotyków.
5. Budowanie wiêzi pomiêdzy dzieæmi i ich opiekunami polegaj¹cej na wspólnej twórczej aktywnoœci.
6. Szkolenia dla nauczycieli.

!ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Spo³ecznej Strategii Rewitalizacji, str. 278–295.

Podsumowanie
Wyniki projektu zosta³y przedstawione na konferencji „Rewitalizacja po ludzku”
zorganizowanej w czerwcu 2009 r. w Centralnym Muzeum W³ókiennictwa. Nieprzypadkowo na miejsce spotkania wybrany zosta³ w³aœnie ten obiekt. Zrealizowany tu
bowiem zosta³ projekt rewitalizacji pn. „Kultura i tradycja w³ókienniczej £odzi
– modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera” wspó³finansowany tak¿e ze œrodków Unii Europejskiej, w ramach którego rozbudowano budynek
muzeum oraz stworzono skansen architektury drewnianej. Inwestycji tej towarzyszy³
tak¿e projekt aktywizacji bezrobotnych, którzy mogli po ukoñczeniu szkolenia pomagaæ w pracach remontowych, konserwacyjnych i monta¿owych.
Projekt Spo³eczna Strategia Rewitalizacji przeprowadzono zgodnie z harmonogramem, rozliczono i zamkniêto w sierpniu 2009 r. Przeszed³ on pomyœlnie kontrolê
Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w £odzi.
Przygotowane w ramach projektu dokumenty powinny pos³u¿yæ przyjêciu w mieœcie uchwa³¹ Rady Miejskiej Spo³ecznej Strategii Rewitalizacji, a nastêpnie jej realizacji na zasadach w niej rekomendowanych lub innych przystosowanych do mo¿liwoœci
i uwarunkowañ organizacyjno-finansowych Urzêdu Miasta £odzi, który powinien
pe³niæ rolê inicjatora, koordynatora dzia³añ spo³ecznych na obszarze objêtym LPR.
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Nale¿a³oby tak¿e powo³aæ opisywany wczeœniej Zespó³ przy udziale i wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na obszarze objêtym LPR, które powinny stanowiæ g³ówny „motor” wszelkich dzia³añ i inicjatyw.
Doœwiadczenia zebrane podczas spotkañ z organizacjami pozarz¹dowymi podczas
przygotowywania Spo³ecznej Strategii Rewitalizacji oraz rekomendacje w niej zawarte wskazuj¹, i¿:
– nale¿y zbudowaæ bazê danych organizacji pozarz¹dowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ na obszarze LPR;
– nale¿y zbudowaæ platformê komunikacji i doœwiadczeñ oraz wspó³pracy pomiêdzy organizacjami pozarz¹dowymi realizuj¹cych projekty w ramach Spo³ecznej
Strategii Rewitalizacji;
– koniecznym jest stworzenie dla organizacji pozarz¹dowych praktycznego systemu
wsparcia w zakresie pozyskiwania dostêpnych funduszy, przygotowywania wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie projektów spo³ecznych i póŸniejszego rozliczania i zarz¹dzania nimi;
– nale¿y kszta³ciæ odpowiedni¹ kadrê, która profesjonalnie prowadzi³aby kompleksowe, zintegrowane procesy spo³eczne;
– nale¿y wyszukiwaæ wœród mieszkañców liderów lokalnych i edukowaæ ich w zakresie procesów rewitalizacji;
– nale¿y tworzyæ nowe zawody na potrzeby rewitalizacji (menager rewitalizacji,
streetworker).
W lipcu 2010 r. powo³ano10 w Urzêdzie Miasta £odzi Zespó³ ds. opracowania sposobu wdro¿enia Spo³ecznej Strategii Rewitalizacji, któremu przewodniczy³ Pe³nomocnik ds. rewitalizacji. Wiceprzewodnicz¹cym Zespo³u by³ wiceprezydent resortowy
odpowiedzialny za sprawy kultury, oœwiaty i sportu, natomiast cz³onkami Dyrektorzy nastêpuj¹cych jednostek: Biura ds. Inwestycji (LPR), Wydzia³u Spraw Spo³ecznych (wspó³praca z organizacjami spo³ecznymi), Wydzia³u Edukacji, Wydzia³u
Kultury, Biura Rozwoju Przedsiebiorczoœci i Obs³ugi Inwestora, Wydzia³u Sportu,
Biura ds. Promocji Zatrudnienia, Wydzia³u Zdrowia Publicznego, Biura Partnerstwa
i Funduszy, Miejskiego Oœrodka Profilaktyki i Terapii Uzale¿nieñ. Do prac Zespo³u
zaproszono tak¿e konsultantów Spo³ecznej Strategii Rewitalizacji i jednoczeœnie
doradców Prezydenta Miasta Pani¹ prof. dr hab. W. Warzywodê-Kruszyñsk¹ – Dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu £ódzkiego oraz prof. dr. hab. T. Markowskiego – Kierownika Katedry Zarz¹dzania Miastem i Regionem Uniwersytetu £ódzkiego. Celem pracy Zespo³u by³o opracowanie projektu uchwa³y w sprawie przyjêcia
Spo³ecznej Strategii Rewitalizacji w £odzi wraz z uszczegó³owieniem systemu jej
wdra¿ania i zarz¹dzania.
Niestety nastêpuj¹ce zmiany polityczne i organizacyjne spowodowa³y, i¿ temat ten
nie zosta³ w praktyce wdro¿ony, mimo, i¿ by³ bardzo dobrze przygotowany. Zapisy
Spo³ecznej Strategii Rewitalizacji w du¿ej mierze wykorzystano jednak przy tworzeniu „Strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych w mieœcie £odzi na lata
10

Zarz¹dzenie Nr 4564/V/10 Prezydenta Miasta £odzi z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie powo³ania Zespo³u ds. opracowania sposobu wdra¿ania Spo³ecznej Strategii Rewitalizacji.
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2011–2015”. Nie to jednak by³o zamierzeniem inicjatorów i realizatorów projektu,
którzy wyraŸnie chcieli wesprzeæ dzia³ania rewitalizacyjne o efektywne projekty
spo³eczne odpowiadaj¹ce potrzebom mieszkañców.
Mimo i¿ nie nast¹pi³o wdro¿enie samej Spo³ecznej Strategii Rewitalizacji w £odzi
to projekt mo¿e stanowiæ inspiracjê dla innych miast, gdy¿ ma charakter uniwersalny
i jego za³o¿enia oraz sposób realizacji mog¹ byæ z powodzeniem wykorzystane w³aœciwie dla ka¿dego obszaru kryzysowego.

Summary
Lodz Design Social Revitalization Strategy as an inspiration
to other governments
The aim of this publication is to present the universal character of the Community
Revitalisation Strategy project being implemented in £ódŸ co-financed under the
European Social Fund within Human Capital Operational Programme. It describes
all stages of the project management. It presents the findings of the report on research
conducted on residents, which helps to diagnose accurately the social problems
arising on the area of £ódŸ revitalisation programme and to decide, who should be
provided with the aid. It points to the method of working out the document of the
Community Revitalisation Strategy based on the above mentioned report. Furtherly,
it presents its assumptions, aims, tasks, and exemplary projects ready for
implementation. In the document there are also to be found recommendations
concerning the shaping of appropriate assistance instruments, and the sources of
financing social initiatives.
The paper also draws attention to the constraints accompanying the Community
Revitalisation Strategy, including organisational, financial, institutional and
political ones, as well as the added value created within the project. Thus, it can
become a useful example for conducting scientific research, and also inspire and
support the implementation of extensive revitalisation programmes introduced in
Polish cities, in which social issues are usually approached rather superficially.
Keywords: community revitalization strategy, revitalization, social project.
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Miejsce partnerstwa miast w programach
rewitalizacji terenów rekreacyjnych
Zwi¹zek Miast Polskich w ramach projektu „Budowanie kompetencji do wspó³pracy miêdzysamorz¹dowej i miêdzysektorowej jako narzêdzi rozwoju lokalnego i regionalnego”, wspiera³ partnerstwa jednostek samorz¹du terytorialnego w opracowywaniu wniosków aplikacyjnych do programu grantowego Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego (ze œrodków MF EOG). Zakres zak³adanego grantu mia³ obejmowaæ
przygotowanie dokumentacji planistycznej i projektowej zagospodarowania wybranych przez miasta terenów rekreacyjnych, nastawionych na likwidacjê zidentyfikowanych problemów spo³ecznych i krajobrazowych, to jest stworzenie obszaru
funkcjonalnego, w oparciu o wartoœci krajobrazowe. Okaza³o siê, ¿e w ramach oczekiwanego wsparcia ze strony ZMP, partnerstwa oczekiwa³y konsultacji architekta
krajobrazu – eksperta ds. rewitalizacji zieleni miejskiej. Autorki w 2012 r. mia³y okazjê przeprowadzenia tego rodzaju konsultacji. Niniejszy tekst opracowany zosta³ na
podstawie sporz¹dzonego przez nie raportu dla ZMP1.
Celem opracowania jest ukazanie mo¿liwoœci tworzenia obszaru funkcjonalnego
w partnerstwie miast, w oparciu o istniej¹ce, wspólne wartoœci krajobrazowe i spo³eczne oraz mechanizmy demokracji uczestnicz¹cej. Kolejnym celem jest wskazanie
mo¿liwych problemów i barier, które mog¹ pojawiæ siê w tworzeniu takich obszarów.
Podstaw¹ struktury tekstu jest algorytm postêpowania w procedurach programowania obszaru funkcjonalnego i sporz¹dzaniu projektu krajobrazu, stanowi¹cego
podstawê realizacyjn¹. Algorytm ten, znany architektom krajobrazu2, rozpoczynaj¹cy
siê od identyfikacji wartoœci i koñcz¹cy na sformu³owaniu opieraj¹cych siê na nich
wytycznych propagowany jest równie¿ przez Charles'a Landry'ego3. Mówi on o budowaniu miast kreatywnych w oparciu o zidentyfikowane problemy, kontekst daj¹cy
podstawê rozpoczêcia procesów kreacji w przestrzeni, powi¹zania wewnêtrzne i zewnêtrzne obiektów bêd¹cych czêœciami projektu, jak równie¿ kompleksowoœæ i spójnoœæ dzia³añ oraz czytelna dla u¿ytkowników identyfikacja obszaru. Landry
1
Zinowiec-Cieplik K., Gawryszewska B.J., 2012: Raport z konsultacji modernizacji systemu zieleni
miejskiej w miastach partnerskich – D¹browa Górnicza, Sosnowiec, Bêdzin, S³awków, Siewierz, Psary.
2
Gawryszewska B.J., Architektura partycypacyjna w kszta³towaniu systemów terytorialno-krajobrazowych, [w:] Klimko R.J. (red.), Restrukturyzacja i projektowanie systemów terytorialno-krajobrazowych, Problemy ekologii krajobrazu, tom XV, S³upsk 2006, s. 288–300.
3
Landry Ch., The Creative City: a toolkit for urban innovators, Earthscan, London 2000.
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wskazuje tak¿e na koniecznoœæ zmiany procedur (od paradygmatu eksperckiego
w kierunku demokracji uczestnicz¹cej)4.

Co z tym krajobrazem? – Identyfikacja problemu

Ryc. 1. Obszar partnerskich miast i gmin (K. Zinowiec-Cieplik na podstawie Google Maps)

Samorz¹dowcy z miast startuj¹cych jako partnerzy do konkursu o grant ze œrodków MF EOG mieli œwiadomoœæ braku wystarczaj¹cej wiedzy i kompetencji odnoœnie rewitalizacji szeroko rozumianych obszarów z towarzysz¹cymi terenami zieleni,
zw³aszcza przy tak du¿ej ró¿norodnoœci z jak¹ przysz³o siê temu partnerstwu zmierzyæ. W opisywanym przyk³adzie wspó³praca zawi¹za³a siê pomiêdzy 6 jednostkami
administracyjnymi:
– D¹brow¹ Górnicz¹ – gmin¹ miejsk¹ – pe³ni¹c¹ tu rolê lidera (124 tys. mieszkañców),
– Sosnowcem – gmin¹ miejsk¹ – (ponad 214 tys. mieszkañców),
– Bêdzinem – gmin¹ miejsk¹ – (ponad 59 tys. mieszkañców),
– Psarami – gmin¹ wiejsk¹ – (ponad 11 tys. mieszkañców),
– Siewierzem – gmin¹ miejsko-wiejsk¹ – (ponad 5 tys. mieszkañców),
– S³awkowem – gmin¹ miejsk¹ – (ponad 7 tys. mieszkañców).
4

Ibidem.
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Z jednej strony w partnerstwie uczestnicz¹ du¿e jednostki, jak D¹browa Górnicza
czy Sosnowiec, z drugiej zaœ ma³e miasta (Siewierz i S³awków) oraz jedna gmina wiejska – Psary.
Problemem okaza³y siê bariery proceduralne uniemo¿liwiaj¹ce wspólne zarz¹dzanie wspólnymi wartoœciami krajobrazu. Niedoinwestowane tereny zieleni nie tworz¹
w oczach mieszkañca i turysty spójnego systemu, ze wzglêdu na brak czytelnej jego
identyfikacji w przestrzeni aglomeracji.

3xK, czyli kreatywny kontekst krajobrazowy
Wartoœci przyrodnicze stanowi¹ podstawê budowania kolejnych wartoœci, razem
tworz¹c krajobraz kulturowy5. S¹ jednym z „kapita³ów” wymienianych przez teoretyków tworzenia przemys³ów kreatywnych w epoce postindustralnej6. Wspólnym mianownikiem ³¹cz¹cym wy¿ej wymienione, tworz¹ce przysz³y obszar funkcjonalny
tereny s¹:
– bezpoœrednie s¹siedztwo;
– deklarowana chêæ wspó³pracy wynikaj¹ca ze wspólnych interesów w skali ponadjednostkowej (ponad obszar jednej jednostki administracyjnej);
– obecnoœæ rzek – Przemszy, Czarnej Przemszy i Brynicy, których doliny i tereny do
nich przylegaj¹ce tworz¹ ci¹gi przyrodnicze, o dodatkowym potencjale rekreacyjnym i spo³ecznym;
– zasoby przyrodnicze, rekreacyjne i kulturowe terenów zieleni, tworz¹cych krajobraz dolin rzek.
Ka¿da z gmin dysponowa³a wartoœciowymi terenami, stanowi¹cym dobr¹ podstawê rozpoczêcia procesu kreacji w obszarze funkcjonalnym:
– Siewierz – b³onia zamkowe wraz z Zamkiem,
– S³awków – tereny rekreacyjno-sportowe nad rzek¹ Bia³¹ Przemsz¹,
– Dabrowa Górnicza – park Zielona,
– Bêdzin – parki Ma³pi Gaj i Brzozówka,
– Sosnowiec – park miejski z Egzotarium,
– Psary – park w Osiedlu Czerwony Kamieñ w Górze Siewierskiej.
Niestety partnerom brakowa³o konkretnych kompetencji – bez wspó³udzia³u
konsultantów – architektów krajobrazu, trudno by³o im choæby oceniæ i ostatecznie
wybraæ, które ostatecznie obiekty zakwalifikowaæ do programu – brak by³o widocznego elementu scalaj¹cego – idei ³¹cz¹cej poszczególne tereny.
Na wstêpie praca ekspertów polega³a na identyfikacji wartoœci przyrodniczych, historycznych (w zakresie struktury zieleni) i spo³ecznych wybranych przez jednostki
terenów. Okaza³o siê, ¿e objête badaniami obszary maj¹ ogromny potencja³ nie tylko
5

Por. Królikowski J.T., Wartoœci kulturowe krajobrazu przyrodniczego, [w:] Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego, a rozwój cywilizacyjny, Biuletyn Forum Debaty Publicznej, nr 3, kwiecieñ 2011 r.
wyd. Kancelaria Prezydenta RP, Forum debaty Publicznej, 2011, s. 26–29.
6
Bolek J., Wspó³czesne koncepcje rozwoju miast poprzemys³owych. Wytyczne programowe idei miasta
kreatywnego dla Radomia, Praca magisterska na kierunku Gospodarka Przestrzenna, Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2013, s. 36.
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przyrodniczy, ale tak¿e rekreacyjny, edukacyjny, spo³eczny i w koñcu turystyczny.
Niektóre z wymienionych obszarów objête zosta³y ju¿ wstêpnymi projektami modernizacji – gmina Siewierz w rejonie b³oñ zamkowych (wokó³ Zamku Biskupów Krakowskich) zleci³a m.in. opracowanie dokumentacji przewiduj¹cej budowê nasypu
widokowego, tak¿e jako elementu ochrony przeciwpowodziowej, projekt zbiornika
wodnego uzupe³niaj¹cego kompleks rekreacyjny oraz du¿y obiekt gastronomiczny
przy wjeŸdzie na teren przy Zamku. Natomiast w parku Zielona miasto D¹browa
Górnicza zrealizowa³o wspólnie z miastem Bêdzin oraz gminami Siewierz i S³awków
(ze œrodków RPO WSL 2007–2013) Centrum Sportów Letnich i Wodnych
POGORIA (powsta³e na terenie dawnego basenu odkrytego z 1934 r.) – oddane do
u¿ytku w 2011 r. Powsta³a infrastruktura sportowo-rekreacyjna: boiska do pi³ki siatkowej, skatepark, œcianka wspinaczkowa, grillowisko, przystañ kajakowa przy Czarnej Przemszy oraz bardzo wa¿ny obiekt z punktu widzenia funkcjonowania
systemowego – œcie¿ka ³¹cz¹ca Park Zielona z pla¿¹ przy zbiorniku Pogoria III,
bêd¹ca czêœci¹ szlaku poprowadzonego przez wszystkie miasta partnerskie. Natomiast sam Park Zielona (o powierzchni 67 ha) – jako najwiêkszy powierzchniowo badany obiekt – stanowi wa¿ne ogniwo systemu terenów zieleni i rekreacji w skali
ca³ego Regionu, wraz z baz¹ rekreacyjn¹ zbiorników Pogoria7. Na obszarze parku
znajduj¹ siê zbiorowiska leœne: gr¹dy oraz ³êgi, a tak¿e zbiorowiska nieleœne: ³¹ki wilgotne oraz zio³oroœla. Teren pod wzglêdem przyrodniczym jest bardzo wartoœciowy,
wystêpuj¹ tu roœliny i zwierzêta objête œcis³¹ ochron¹, jak i gatunki rzadkie i charakterystyczne regionalnie. Czêœæ centraln¹ parku charakteryzuj¹ okaza³e dêby. Zgodnie
z wytycznymi prof. Andrzeja Czyloka8 w parku wyznaczono strefê U¿ytku Ekologicznego i poprowadzono w nim œcie¿kê dydaktyczn¹. Ze wzglêdu na du¿¹ powierzchniê,
ale tak¿e na wysokie wartoœci przyrodnicze, tylko czêœæ parku utrzymywana jest jako
park miejski z koszonymi trawnikami, rabatami ozdobnymi w czêœci centralnej przy
fontannach oraz z programem rekreacyjnym jak place zabaw. Przez park malowniczo
wije siê kana³ wodny (odnoga rzeki Czarnej Przemszy), zasilaj¹cy staw parkowy
z dwoma wyspami. Ca³oœæ tworzy uk³ad o wysokich wartoœciach krajobrazowych.
Sosnowiec – to niew¹tpliwie równorzêdny partner D¹browy z atrakcyjn¹ ofert¹
parku miejskiego (Park Kresowy) z Egzotarium, które stanowi jedyny w regionie
obiekt edukacyjny w zakresie egzotycznej fauny i flory. Oddany do u¿ytku 22 lipca
1956 r. w niezmienionej formie funkcjonuje do dziœ. Przez ostatnie blisko 60 lat, nie
by³ on gruntownie przebudowywany ani modernizowany. Obecnie jego stan techniczny, powierzchnie wystawiennicze oraz istniej¹ce zaplecze nie spe³niaj¹ podstawowych standardów tego rodzaju placówki: zwierzêta s³abo eksponowane lub nie ma
ku temu warunków, roœliny niemieszcz¹ce siê w palmiarni itp. Obiekt jest za ma³y,
zniszczony, nie pozwala na odpowiedni¹ ekspozycjê posiadanej fauny i flory, z ca³kowitym brakiem zaplecza na rozwój placówki. Egzotarium w 1964 r. zosta³o przyjête
7

Tu¿ obok parku Zielona i po³¹czona z nim szlakiem rowerowym, znajduje siê oddana do u¿ytku pla¿a
miejska z molo, zapleczem rekreacyjnym i sanitarnym Pogoria III.
8
Park ma opracowan¹ Szczegó³ow¹ waloryzacjê przyrodnicz¹ autorstwa prof. dr. hab. Andrzeja Czyloka (2006).
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do miêdzynarodowego rejestru placówek akwarystycznych przez „University
of Hawaii, Waikiki A¹uarium Honolulu, Hawaii, USA”. Ta presti¿owa przynale¿noœæ pozwala na kontakty miêdzynarodowe, ale w obecnej formie budynku nie ma
gdzie ich realizowaæ.
Lokalizacja obiektu w czêœci wejœciowej parku miejskiego przylegaj¹cego do rzeki
Brynicy umo¿liwia rozbudowê programu rekreacyjno-edukacyjnego wokó³ i poza samym budynkiem.

Ryc. 2. Elementy obszaru funkcjonalnego: a – Zamek w Siewierzu, b – S³awków – tereny nad Bia³¹
Przemsz¹, c – D¹browa Górnicza – park Zielona, d – Bêdzin – okolice Brzozówki, e – Sosnowiec
– Park Miejski, f – Góra siewierska w gminie Psary (widok na tereny osiedla Czerwony Kamieñ)
(fot. K. Zinowiec-Cieplik, B.J. Gawryszewska)
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Inny przyk³ad wartoœci krajobrazowych stanowi Góra Siewierska w Psarach
– wspnia³y punkt widokowy, który mo¿e przyczyniæ siê do utworzenia zwornika dla
ca³ego systemu terenów rekreacyjnych w okolicy. Planowana w tym miejscu wie¿a
widokowa, to doskona³y sposób pokazania krajobrazu ca³ego Zag³êbia i jego ró¿norodnych œcie¿ek tematycznych, które mo¿e przejœæ, przep³yn¹æ lub przejechaæ rowerem zarówno mieszkaniec regionu jak i turysta z zewn¹trz.
Na uwagê zas³uguj¹ tak¿e enklawy przyrodnicze Bêdzina, jak park Ma³pi Gaj
z dojrza³ym i wartoœciowym drzewostanem oraz park Brzozówka – cenny otwarty teren o charakterze naturalnie zarastaj¹cej nadrzecznej ³¹ki, bêd¹cy alternatyw¹ dla
standardowego zagospodarowania parkowego. Tutaj równie¿, podobnie jak w przypadku Psar, walorem s¹ rozci¹gaj¹ce siê widoki w kierunku Góry œw. Doroty oraz Zamek w Bêdzinie (siedziba Muzeum Zag³êbia).
Tak¿e najmniejszy wœród partnerów – S³awków ma do zaoferowania tereny
sportowo-rekreacyjne (Miejskiego Klubu Sportowego w S³awkowie), po³o¿one w pobli¿u urokliwej pod wzglêdem krajobrazowym doliny Bia³ej Przemszy – brakuje tylko zaplecza biurowego dla klubu oraz sanitarno-szatniarskiego dla sportowców. Na te
cele mo¿na by³oby zaadoptowaæ opuszczony i niewykoñczony budynek mieszkalny
zlokalizowany tu¿ obok.
Z przeprowadzonej przez autorki identyfikacji wartoœci wy³oni³ siê zwarty, zró¿nicowany, cenny pod wzglêdem zasobów przyrodniczych, rekreacyjnych, jak i kulturowych i oczywiœcie krajobrazowych, system terenów zieleni, których ³¹cznikiem sta³
siê uk³ad wodny rzek:
– Brynicy – przep³ywaj¹cej przez Sosnowiec,
– Bia³ej Przemszy – przep³ywaj¹cej przez S³awków,
– Czarnej Przemszy – przep³ywaj¹cej przez Siewierz, D¹browê Górnicz¹ oraz Bêdzin z dop³ywem/kana³em maj¹cym swój pocz¹tek w Psarach.
Wymienione rzeki tworz¹ po³¹czony korytarz, co buduje szkielet proponowanego
przez autorki Parku Linearnego Doliny Przemszy i Brynicy pozwalaj¹cy na wykorzystanie zasobów przyrodniczych gmin partnerskich do celów spo³ecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

Megapark linearny.
Program ochrony, wspomagania i popularyzacji wartoœci
krajobrazu kulturowego
Zaproponowano utworzenie wspólnego systemu obiektów rekreacyjnych, œcie¿ek
przyrodniczych, kulturoznawczych, edukacyjnych, rozszerzenie oferty o systemy interaktywne9. Pomys³ wykorzystuje istniej¹cy potencja³ terenów publicznych, które
mog¹ staæ siê narzêdziem zwiêkszania spójnoœci regionalnej, tymczasem na tê chwilê
ulegaj¹ postêpuj¹cej degradacji.
9
Na przyk³ad informacji na zasadzie „gry w miasto” rozumianej jako wspólna zabawa mieszkañców
(jak równie¿ turystów), wykorzystuj¹cych systemy komunikacji GSM/Internet (np. wykorzystuj¹ce kody
kwadratowe quick response), (przyp. aut.).
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Sugerowanym rozwi¹zaniem jest utworzenie Parku Linearnego Doliny Przemszy
i Brynicy w skali regionalnej Zag³êbia D¹browskiego. Obiekt taki, bêd¹c rozleg³ym,
ró¿norodnym i dostêpny przez ca³¹ dobê bêdzie spe³nia³ wymagania tworz¹cej siê
obecnie w miastach klasy kreatywnej10. Integraln¹ czêœci¹ projektu musi byæ rozbudowa istniej¹cej sieci tras i œcie¿ek rowerowych w ramach rozwoju aktywnych form
turystyki i rekreacji na terenie gmin Siewierz, S³awków, D¹browa Górnicza, Bêdzin,
Sosnowiec i Psary. Proponowany Park Linearny Doliny Przemszy i Brynicy oparty
na osi kompozycyjnej rzek: Czarnej i Bia³ej Przemszy oraz Brynicy, przewidywany
jest jako szeroko rozumiany system rekreacyjny, który przenikaæ siê bêdzie z innymi
systemami aglomeracji tworz¹c szersz¹ sieæ powi¹zañ funkcjonalnych, przyrodniczych, spo³ecznych i kulturowych. Komunikacjê wewn¹trz Parku i jego spójnoœæ
terytorialn¹ zapewni szlak kajakowy oraz system œcie¿ek pieszych i szlaków rowerowych wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹.
Dla przygotowania ca³ej inwestycji pojawia siê potrzeba opracowania projektowego nowej kategorii – projektu krajobrazu. W za³o¿eniu powinien on obejmowaæ identyfikacjê:
– wartoœci (krajobrazowych, kulturowych, spo³ecznych, rekreacyjnych),
– wnêtrz krajobrazowych, morfologii krajobrazu,
– wystêpuj¹cych dominant krajobrazowych i kulturowych.
Projekt taki powinien tak¿e jednoznacznie definiowaæ przewidywane funkcje poszczególnych obiektów oraz okreœlaæ dok³adnie ich zakres programowy, stwarzaj¹c jednoczeœnie podstawê procesów kreatywnych, to znaczy stanowi¹c wsparcie dla kreatywnego rozwoju spo³eczno-ekonomicznego wspólnot lokalnych, czyli efektywnej,
zgodnej z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju, rewitalizacji regionu Zag³êbia.
Richard Florida okreœla kreatywnoœæ jako cechê w³aœciw¹ wszystkim ludziom11,
mieszkañcom, a przecie¿ to pokolenia mieszkañców stworzy³y krajobraz kulturowy.
Nale¿y wiêc zidentyfikowaæ wartoœci kulturowe miejsc, na potrzeby utworzenia œcie¿ek tematycznych i opracowaæ mapê atrakcji turystycznych, u³o¿onych w ró¿ne œcie¿ki edukacyjne12. Warto te¿ wykorzystaæ istniej¹cy, wykonany przez mieszkañca
gminy Psary, pana in¿yniera Piotra Roœciszewskiego, plan przebiegu szlaków rowerowych na terenie gminy Psary, poszerzony na teren ca³ego partnerstwa w projektowanym obszarze funkcjonalnym.
Jako element ³¹cz¹cy obszar funkcjonalny, w projekcie krajobrazu, nale¿y opracowaæ spójn¹ dla wszystkich miast i gmin tworz¹cych partnerstwo, koncepcjê szlaków
pieszych oraz szlaków i œcie¿ek rowerowych z przystankami13 oraz szlaków kajakowych z przystaniami i pomostami. Œcie¿ki i szlaki maj¹ po³¹czyæ obszary funkcjonalne, wchodz¹ce w sk³ad Parku Linearnego Doliny Przemszy i Brynicy, ale bêd¹ tak¿e
mia³y charakter otwarty, tak, aby mo¿na by³o dodawaæ nowe obiekty, bêd¹ce nie tyl10

Jung B., Czy Polska mo¿e byæ krajem dla kreatywnych ludzi?, ZNAK 6/2011, 2011, nr 673.
Florida R., Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wp³yw na przeobra¿enia w charakterze pracy, wypoczynku, spo³eczeñstwa i ¿ycia codziennego, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, s. 51.
12
Np. przyrodnicza, parki zabytkowe, historyczna, sport, Kiepura, stary przemys³ etc. (przyp. aut.).
13
Szlak rowerowy to taki, który wykorzystuje istniej¹ce ci¹gi komunikacyjne, tam gdzie budowa œcie¿ki
jest niemo¿liwa lub nieop³acalna (przyp. aut.).
11
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ko terenami zieleni publicznej, ale na przyk³ad ogrodami wspólnotowymi (ogrody
dzia³kowe, podwórkowe, szkolne, zabytki, miejsca historycznie cenne, realizacje
artystyczne, ogrody tymczasowe etc.). Zalecana jest otwartoœæ systemu na nowe obiekty, dodawane przez samych mieszkañców, oraz zbudowanie z interaktywnego panelu
informacyjnego, który mogliby sami wzbogacaæ (dodaj¹c informacje o obiektach, podobnie jak informacje o skrytkach w geocachingu). System powinien siê w³¹czyæ
w istniej¹cy ju¿ projekt terenów rekreacyjnych, którego sercem s¹ zbiorniki wodne
Pogoria.
Bardzo istotnym problemem w przygotowaniu dokumentacji takiej inwestycji
w skali nie tylko miasta, ale i ca³ego partnerstwa staje siê jakoœæ zamawianej dokumentacji, bowiem jedynie cena jako kwantyfikator wyboru projektanta i jego projektu nie daje ¿adnej gwarancji dobrej jakoœci a wrêcz j¹ eliminuje. W przypadku
wa¿nych obiektów niedopuszczalnym staje siê stosowanie jedynie kryterium ceny
przy wyborze wykonawcy zlecenia. Najni¿sza cena nigdy nie gwarantuje dobrej jakoœci. Dlatego te¿ jednym z proponowanych przez autorki rozwi¹zañ jest droga
konkursowa, a nie przetargowa, dla wa¿niejszych obiektów.
W tym celu jednostki administracji terytorialnej powinny nawi¹zaæ kontakt z lokalnymi oddzia³ami stowarzyszeñ zawodowych: SARP (Stowarzyszenie Architektów
Polskich), SPAK (Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu), SAK (Stowarzyszenie Architektura Krajobrazu) celem wspó³pracy przy organizacji konkursów
projektowych. Podstawowym dokumentem wi¹¿¹cym dla konkursów s¹ tzw. warunki konkursowe, które okreœlaj¹ zakres i cele konkursu, definiuj¹ uczestników (warunki weryfikacji uczestników), a tak¿e bardzo dok³adnie okreœlaj¹ zadanie projektowe
(przewidywany, program, zakres terytorialny, wszelkie analizy bêd¹ce w posiadaniu
zamawiaj¹cego). Warunki konkursowe musz¹ jednoznacznie przedstawiaæ kryteria
oceny prac z³o¿onych przez uczestników konkursu, a tak¿e przedstawiaæ zakres przewidywanych nagród i wyró¿nieñ. Bardzo dok³adne i szczegó³owe sprecyzowanie zadania konkursowego jest istotne z punktu widzenia efektu w postaci projektu
konkursowego, który w za³o¿eniu, ma spe³niaæ oczekiwania inwestora. W warunkach
tych mo¿na tak¿e okreœliæ przewidywany bud¿et dla planowanej inwestycji (w zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej, jak i samej realizacji – budowy obiektu),
a aspekt ekonomiczny wpisaæ w jedne z wielu kryteriów oceny prac konkursowych.
Niew¹tpliwie droga konkursowa mo¿e wyd³u¿yæ sam proces budowlany14, ale wynikiem jest znacznie wiêksze prawdopodobieñstwo uzyskania wy¿szej jakoœci prac
projektowych, a co za tym idzie i wy¿szej jakoœci przestrzeni publicznych.

14
Droga wy³aniania wykonawcy w drodze konkursu jest narzêdziem bardzo nielubianym przez jednostki
samorz¹du terytorialnego z kilku powodów: wyd³u¿enie samego procesu projektowo-budowlanego, brak
przygotowania i znajomoœci procedur administracyjnych w tym wzglêdzie, koniecznoœæ powo³ywania jury
z³o¿onego ze specjalistów i ekspertów, co wi¹¿e siê dodatkowymi kosztami, zmniejszenie mo¿liwoœci ingerencji w dokumentacjê projektow¹ po zatwierdzeniu koncepcji (przyp. aut.).
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Od paradygmatu eksperckiego do demokracji uczestnicz¹cej
Wyzwaniem w skali regionalnej w projekcie Parku Linearnego Doliny Przemszy
i Brynicy jest zarz¹dzanie zapewniaj¹ce spójnoœæ identyfikacyjn¹ i jakoœciow¹. Dlatego w ramach projektu krajobrazu tego typu, nale¿y opracowaæ system standardów
projektowania, budowy i funkcjonowania obiektów (obszarów funkcjonalnych),
tworz¹cych czêœci sk³adowe systemu megaparku linearnego. Konieczna bêdzie równie¿ stale dzia³aj¹ca rada projektu, w sytuacji ró¿nych gospodarzy i tytu³ów w³asnoœci
terenów. Powinna ona sk³adaæ siê z przedstawicieli w³adz lokalnych, organizacji
pozarz¹dowych i pozosta³ych interesariuszy.
Dokumentacja projektu krajobrazowego Parku Linearnego Doliny Przemszy
i Brynicy powinna sk³adaæ siê z nastêpuj¹cych opracowañ:
– koncepcja marketingowa;
– opis obszarów funkcjonalnych i sposób ich powi¹zania;
– spójny graficznie system identyfikacji przestrzennej;
– procedury i sposoby likwidacji barier wynikaj¹cych z w³asnoœci gruntów (np. œcie¿ka przebiega przez las pañstwowy, drogê powiatow¹, teren miejski etc.);
– projekt systemu zarz¹dzania w postaci pakietu standardów funkcjonowania;
– cz¹stkowe opracowania dotycz¹ce poszczególnych obszarów funkcjonalnych.
Obiektami wybranymi jako obszary funkcjonalne Parku Linearnego Doliny Przemszy i Brynicy s¹:
– teren przy Zamku w Siewierzu,
– tereny rekreacyjno-sportowe nad rzek¹ Bia³¹ Przemsz¹ w S³awkowie (budynek
dla MKS),
– park miejski z Egzotarium w Sosnowcu,
– parki Ma³pi Gaj i Brzozówka w Bêdzinie oraz
– park Zielona w D¹browie Górniczej.
Zwornikiem systemu w oczach turystów oraz mieszkañców wypoczywaj¹cych
aktywnie itp. bêdzie wie¿a widokowa w parku w Górze Siewierskiej w gminie Psary.
Pozosta³e obiekty, wskazane przez miasta jako odgrywaj¹ce istotn¹ rolê w systemie
terenów zieleni powinny stanowiæ zaplecze przyrodnicze systemu, a na poziomie
spo³ecznym pe³niæ funkcje parków osiedlowych oraz dzielnicowych, przeznaczonych
g³ównie dla mieszkañców.
Obiekty towarzysz¹ce i uzupe³niaj¹ce Linearny park doliny Przemszy i Brynicy
Tereny zieleni:
!
Park Harcerski (Sosnowiec) to obecnie teren zieleni urz¹dzonej, po³o¿ony nad
rzek¹ Czarn¹ Przemsz¹, gdzie 20 lat temu by³o miasteczko ruchu drogowego. Obecnie jest to miejsce spacerów z rabat¹ bylinow¹ w czêœci centralnej, luŸnym dojrza³ym drzewostanem (g³ównie lipowym) i z niewielkim placem zabaw. Zespó³
Szko³y Specjalnej przysposobienia do Pracy (po³o¿ony w s¹siedztwie) posiada ciekawy projekt ideowy zagospodarowania parku jako ogrodu polisensorycznego
i przestrzeni integracyjnej dla wychowanków szko³y i mieszkañców pobliskiego
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osiedla. Jest to bardzo interesuj¹ca propozycja, bowiem w Polsce w zasadzie nie ma
tego typu obiektów (Ogród doœwiadczeñ im. Stanis³awa Lema w Krakowie czy
park Odkrywców przy centrum Kopernika w Warszawie maj¹ charakter obiektów
o zasiêgu globalnym). W przypadku propozycji parku polisensorycznego mamy
do czynienia z propozycj¹ lokaln¹, skierowan¹ do lokalnej spo³ecznoœci przy
wspó³udziale osób niepe³nosprawnych, co czyni ten pomys³ jeszcze wa¿niejszym,
ze wzglêdu na walor integracyjny.
Park Rozkówka (Bêdzin) to malowniczy teren powsta³y w wyniku rekultywacji
piaskarni (park powsta³ w 1936 r.). Biegnie przez niego szlak œw. Jakuba do Santiago de Compostella. Po³o¿ony nad dop³ywem Brynicy, wpisuje siê czêœciowo
w projekt mega parku linearnego, chocia¿ jego oddalenie od g³ównego szlaku parkowego predestynuje go raczej do bycia parkiem lokalnym, przeznaczonym bardziej dla mieszkañców, ni¿ dla szerokiego odbiorcy. Na terenie z dojrza³ym
drzewostanem, pokrywaj¹cym wiêkszoœæ obszaru nie prowadzi siê obecnie gospodarki parkowej ani leœnej. Nale¿y rozwa¿yæ przekwalifikowanie tego terenu na las
miejski, ewentualnie zespó³ przyrodniczo-krajobrazowy, pe³ni¹cy funkcjê leœnego
parku miejskiego, po wykonaniu waloryzacji przyrodniczej (fauny i flory), poniewa¿ znajduj¹ siê tam stanowiska cennych roœlin, np. storczyka kruszczyka
b³otnego oraz innych chronionych gatunków roœlin oraz siedliska ptaków.
Istniej¹cy oœrodek jazdy konnej z restauracj¹ nale¿y zachowaæ, jako centrum infrastruktury turystycznej, a po ostatecznym zidentyfikowaniu wartoœci historycznych (by³ tam kr¹g taneczny, miejsce do za¿ywania k¹pieli s³onecznych, wie¿a
spadochronowa, basen etc.) zdecydowaæ o programie parku.
Na terenie znajduje siê zaroœniêty zbiornik wodny, sugeruj¹cy znaczny spadek poziomu lustra wody gruntowej. Sugeruje siê próbê jego odtworzenia. Mo¿na spróbowaæ tak¿e zasilaæ go z zalewanej sztolni. Proponuje siê równie¿ utrzymanie
parku w ekstensywnym zagospodarowaniu na podstawowe funkcje rekreacyjne
(spacery, pikniki), w oparciu o istniej¹cy drzewostan (las mieszany i ³êg topolowy).
Góra œw. Doroty (Bêdzin) – na szlaku œw. Jakuba, malowniczy i mo¿liwy do
w³¹czenia w sieæ przestrzeni publicznych, tworz¹cych mega park linearny. Przy
kontynuacji obecnej polityki odlesiania góry sugeruje siê zbudowanie punktu widokowego (lub kilku).
Nowo projektowany park miejski nad Przemsz¹ w Siewierzu to teren leœny, o du¿ych walorach krajobrazowych. Istniej¹ca koncepcja programowo przestrzenna
zak³ada plac zabaw, park linowy i œcie¿kê sprawnoœciow¹ dla ró¿nych grup wiekowych. Proponuje siê zwrócenie uwagi na bliskoœæ doliny rzeki, która stanowi naturaln¹ granicê terenu opracowania. Nale¿y poprowadziæ œcie¿ki spacerowe wzd³u¿
rzeki, okreœliæ lokalizacjê g³ównego wejœcia do parku z punktem gastronomicznym, parkingami i toaletami i wzglêdem niego skupiaj¹c zainwestowanie, tak, aby
program skierowany do szerszego odbiorcy (np. park linowy) znalaz³ siê blisko
wejœcia i parkingu, zaœ program przeznaczony dla codziennych u¿ytkowników
(œcie¿ka sprawnoœciowa, alejki spacerowe) w g³êbi, od strony osiedli. Nale¿y równie¿ zagospodarowaæ miejsce ujœcia potoku Jordan do Przemszy.
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Park przy zamku biskupów krakowskich w S³awkowie obecnie funkcjonuje jako
park miejski wykorzystywany na okolicznoœciowe imprezy miejskie, które odbywaj¹ siê w okresie wiosenno-letnim, czêsto w powi¹zaniu z otwieranym na ten czas
terenem wokó³ ruin zamku. Teren mo¿na podzieliæ na dwie czêœci: czêœæ
urz¹dzon¹ z drogami z kostki betonowej z ³awkami i oœwietleniem, oraz teren nieurz¹dzony – pozosta³oœæ dawnych fortyfikacji z dojrza³ym drzewostanem.

Obiekty kubaturowe:
!
Cementownia (Bêdzin) – w zwi¹zku z nik³ymi mo¿liwoœciami uratowania obiektu, sugeruje siê opracowanie jego szczegó³owej dokumentacji w postaci wirtualnej
trasy zwiedzania (do pobrania na tablet lub smartfona).
!
Walcownia – obiekty zabytkowe (S³awków) – to zespó³ budynków nad kana³em
przemys³owym Walcowni (ju¿ nie funkcjonuj¹cym) sk³adaj¹cy siê z 3 budynków:
budynek hali g³ównej – opustosza³y, oraz dwóch symetrycznych budynków mieszkalnych stanowi¹cych mieszkania komunalne.
Budynki stanowi¹ tkankê zabytkow¹ i s¹ wpisane do rejestru zabytków w zwi¹zku
z tym wszystkie dzia³ania z nimi zwi¹zane musz¹ podlegaæ opiniowaniu oraz licznym uzgodnieniom z lokalnymi s³u¿bami konserwatorskimi zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem. Wymagaj¹ bezwzglêdnej rewaloryzacji i rewitalizacji z uwzglêdnieniem podstawowych potrzeb ich mieszkañców w zakresie: wygody mieszkania
(kanalizacja, doprowadzenie wody, centralne ogrzewanie, ocieplenie itp.), a tak¿e najbli¿szego otoczenia, jego programu rekreacyjno-wypoczynkowego, po³o¿one
s¹ w malowniczej okolicy, wœród starodrzewu jesionowego nad kana³em wodnym,
z którego mieszkañcy korzystaj¹ buduj¹c prowizoryczne stanowiska wêdkarskie.
Równie¿ budynek hali g³ównej po pracach rewaloryzacyjnych powinien znaleŸæ
now¹ funkcjê najlepiej zwi¹zan¹ z potrzebami mieszkañców tej czêœci miasta (sale
edukacyjne, powi¹zane z nieopodal po³o¿onym domem kultury itp.)

Uczestnictwo spo³eczne w oparciu o potencja³ terenów zieleni
Na ka¿dym etapie inwestycji w publicznych terenach zieleni miejskiej nale¿y bezwzglêdnie pamiêtaæ o uczestnictwie spo³ecznym, nawet jeœli inwestycja nie bêdzie
czêœci¹ lokalnego programu rewitalizacji.
Na partycypacjê spo³eczn¹ powinny sk³adaæ siê m.in.:
– uczestnictwo wspólnot lokalnych, jak i organizacji, stowarzyszeñ oraz szkó³ w budowaniu programów edukacyjno-rozrywkowo-kulturalnych dla poszczególnych
obiektów;
– delegowanie w³adzy w postaci oddawania tych obiektów na okreœlony czas w organizacjê tym podmiotom; umo¿liwienie czerpania korzyœci maj¹tkowych równie¿
(z odstêpnym dla miasta)15.
15
Por. Gawryszewska B.J., Uczestnictwo spo³eczne w gospodarowaniu przestrzeni¹ gminy, [w:] Królikowski J.T., Rothimel B., Juœkiewicz K., (red.), Kultura przestrzeni gminy. Wyd. SGGW, Warszawa 2010,
s. 165–171.
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Ka¿da z inwestycji buduj¹cych obszary funkcjonalne Parku Linearnego Doliny
Przemszy i Brynicy powinna uwzglêdniaæ uczestnictwo spo³eczne na kolejnych
etapach:
– identyfikacji wartoœci przestrzeni i potrzeb mieszkañców, odwiedzaj¹cych (turystów) i innych interesariuszy;
– projektowania i planowania inwestycji;
– budowy, urz¹dzania i innych form realizacji inwestycji;
– funkcjonowania i realizacji.
Na ka¿dym z tych etapów nale¿y zaplanowaæ dzia³ania maj¹ce na celu:
1) informowanie o kolejnych etapach inwestycji – mo¿na to robiæ technik¹ plakatowania, rozk³adanych do skrzynek pocztowych broszur i ulotek, przekazywania informacji ustnie przez wolontariuszy, informacji na stronach internetowych,
lokalnych programach telewizji kablowej, lokalnych rozg³oœniach radiowych etc.
Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e to komunikuj¹cy jest odpowiedzialny za efekt – jeœli
jedno dzia³anie informacyjne oka¿e siê nieskuteczne, nale¿y je ponowiæ zmieniaj¹c technikê.
2) konsultowanie dzia³añ, wyboru wyposa¿enia, programów i kompozycji przestrzeni parków – na spotkaniach i debatach publicznych, forach internetowych, wywiadach prowadzonych ustnie przez wolontariuszy oraz na formularzach rozsy³anych
do mieszkañców;
3) umo¿liwienie mieszkañcom uczestnictwa – oddawanie terenu mieszkañcom pod
tymczasowe zagospodarowanie ogrodowe, organizowanie wspólnych wycieczek
z „odkrywaniem” wartoœci i ciekawostek, warsztatów projektowych, festynów z sadzeniem drzew i krzewów, festynów i wydarzeñ artystycznych w miejscu prowadzenia „zielonej” inwestycji etc.

Podsumowanie
Wyniki przeprowadzonych obserwacji pokazuj¹ du¿y rozdŸwiêk pomiêdzy
wspó³czesn¹ wiedz¹, a procedurami realizacji „zielonych” inwestycji w przestrzeniach publicznych. Rozwi¹zaniem tego problemu mo¿e siê okazaæ bli¿sza ni¿ dotychczas i ci¹g³a (w odró¿nieniu od tymczasowoœci konsultacji) wspó³praca specjalistów
– ekspertów z urzêdami samorz¹dów terytorialnych na zasadach B&R oraz zmiana
standardów przestrzennych i procedur wdra¿ania, zgodnie z regu³ami demokracji
uczestnicz¹cej.
Niezbêdne bêdzie tu równie¿ wsparcie dla proaktywnych procesów kszta³towania
siê ogrodów w przestrzeniach wspólnot lokalnych16.

16
Por. Myszka St¹pór I., Gawryszewska B.J., Logicznie i symbolicznie. O projektowaniu proaktywnym
w Bolestraszycach, [w:] Gawryszewska B.J., Wlaz³o-Malinowska K., (red.), Ogród za Oknem Ogród kobiety.
Wyd. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu 1 [5] 2013, s. 113–119.
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Podejœcie takie wymaga zmiany roli projektanta, z czysto eksperckiej na doradcz¹
i zmiany jednorazowych dzia³añ polegaj¹cych na sporz¹dzeniu analiz i dokumentacji,
w kierunku czuwania nad ci¹gle trwaj¹cym, naturalnym procesem17.
Podstaw¹ rewitalizacji powinny staæ siê nowe kompetencje mieszkañców, urzêdników i ekspertów, w zakresie animowania procesów kreatywnych i ich wsparcia proceduralnego, zaœ tereny zieleni maj¹ byæ narzêdziem wykorzystywanym przez
wspólnoty lokalne, jako podstawa i miejsce ich dzia³añ. Noam Chomsky mówi
o „tworzeniu wysoce zorganizowanego spo³eczeñstwa w odniesieniu do ró¿nych struktur (miejsce pracy, spo³ecznoœæ lokalna i wiele innych form dobrowolnego stowarzyszania siê), kontrolowanych przez uczestników”18. Kompetencje takie wymagaj¹
oczywiœcie spo³ecznej odpowiedzialnoœci mieszkañców i biznesu, w oparciu o wspóln¹ identyfikacjê z krajobrazem i œwiadomoœæ jego wartoœci. W przeciwnym wypadku
nieskoordynowane z celami spo³ecznymi dzia³ania inwestycyjne mog¹ prowadziæ jedynie do gentryfikacji cennych krajobrazowo obszarów.

Summary
Place twinning in the revitalization programs recreational areas
The authors in 2012. held consultations with local communities, as experts for the
revitalization of landscape, on behalf of the Association of Polish Cities in the project
“Building capacity for inter-municipal cooperation and inter-sectoral as a tool for
local and regional development.” The observed results show a large gap between
modern knowledge and revitalization procedures of the greenery. The solution to
this problem could be found in the creation of functional areas in the new paradigm
of participatory democracy, such as described project proposition of Mega linear park
of rivers valleys Przemsza and Brynica. This proposition require continuous and
closer than ever cooperation of specialists – experts in the offices of local governments
on the basis of B&R and modification of spatial standards and procedures for the
implementation in an emerging creative class.
Keywords: revitalization, creative class, participating democracy, experience
economy, functional area, linear park, Zag³êbie, D¹browa Górnicza, Sosnowiec,
Bêdzin, Psary, S³awków, Siewierz.

Bibliografia
[1] Bolek J., Wspó³czesne koncepcje rozwoju miast poprzemys³owych. Wytyczne programowe idei miasta kreatywnego dla Radomia. Praca magisterska na kierunku
Gospodarka Przestrzenna. SGGW, Warszawa 2013.
17

Por. Gawryszewska B.J., Ogród jako miejsce w krajobrazie zamieszkiwanym. Wyd. Wieœ Jutra, Warszawa 2013, s. 108–109.
18
Rozmowa Noama Chomskiego z Kevinem Doylem, zamieszczona na stronach Internetowej Biblioteki
Wolnoœciowej, http://anarchizm.net.pl/filozofia/o-anarchizmie-marksizmie-i-nadzieji-na-przyszlosc.

348

Beata J. Gawryszewska, Kinga Zinowiec-Cieplik

[2] Florida R., Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wp³yw na przeobra¿enia w charakterze
pracy, wypoczynku, spo³eczeñstwa i ¿ycia codziennego. Narodowe Centrum Kultury,
Warszawa 2010.
[3] Gawryszewska B.J., Architektura partycypacyjna w kszta³towaniu systemów terytorialno-krajobrazowych, [w:] Klimko R.J. (red.), Restrukturyzacja i projektowanie
systemów terytorialno-krajobrazowych, Problemy ekologii krajobrazu, t. XV, S³upsk
2006.
[4] Gawryszewska B.J., Uczestnictwo spo³eczne w gospodarowaniu przestrzeni¹ gminy,
[w:] Królikowski J.T., Rothimel B., Juœkiewicz K., (red.), Kultura przestrzeni gminy. Wyd.
SGGW, Warszawa 2010.
[5] Gawryszewska B.J., Ogród jako miejsce w krajobrazie zamieszkiwanym. Wyd. Wieœ
Jutra, Warszawa 2013.
[6] Myszka St¹pór I., Gawryszewska B.J., Logicznie i symbolicznie. O projektowaniu proaktywnym w Bolestraszycach, [w:] Gawryszewska B.J., Wlaz³o-Malinowska K., (red.),
Ogród za Oknem Ogród kobiety. Wyd. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu1 [5] 2013.
[7] Jung B., Czy Polska mo¿e byæ krajem dla kreatywnych ludzi? ZNAK 6/2011, nr 673,
2011.
[8] Królikowski J.T., Wartoœci kulturowe krajobrazu przyrodniczego, [w:] Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego, a rozwój cywilizacyjny, Biuletyn Forum Debaty
Publicznej, nr 3, kwiecieñ 2011 r. Wyd. Kancelaria Prezydenta RP, Forum debaty Publicznej. s. 26–29.
[9] Landry Ch. (2000), The Creative City: a toolkit for urban innovators, London, Earthscan. Wyd. Polskie: Narodowe Centrum Nauki, Kraków 2013.
[10] Zinowiec-Cieplik K., Gawryszewska B.J., Raport z konsultacji modernizacji systemu
zieleni miejskiej w miastach partnerskich – D¹browa Górnicza, Sosnowiec, Bêdzin,
S³awków, Siewierz, Psary 2012.

Technologie i inwestycje

Emilia Drzewiecka-Mazur

Rola parków technologicznych w kszta³towaniu
przestrzeni
G³ówn¹ przyczyn¹ kryzysu starych okrêgów przemys³owych s¹ przekszta³cenia
w samym przemyœle, który ulega obecnie zasadniczym przeobra¿eniom pod wp³ywem
nowych technologii. Zmienia siê sposób wytwarzania, co oddzia³uje na sposoby i dobór
miejsca lokalizacji dzia³alnoœci wytwórczej. Wszelkie zmiany w obrêbie technik wykonania i produkcji od czasów pierwszej rewolucji technicznej, poprzez epokê mechanizacji i automatyzacji, wi¹za³y siê ze zmianami kryteriów kszta³towania przestrzeni
architektonicznej zak³adu przemys³owego1. Zmiany dotyczy³y zarówno kryteriów lokalizacji na obszarze zabudowanym, jak i estetyki i wymogów socjalnych kszta³towania
miejsca pracy. Powi¹zanie postêpu technicznego i produkcji z nauk¹ (informatyk¹
i wysoko rozwiniêtymi technologiami) wypracowa³o obecnie zapotrzebowanie na now¹
organizacjê przestrzeni pracy. Odpowiedzi¹ na stopniowe zmiany technik wytwarzania
i organizacji pracy s¹ kolejne generacje parków technologicznych i naukowych. S¹ one
nowymi formami rozwi¹zañ zak³adów produkcyjnych i ich przestrzeni architektonicznej, stale modyfikowanymi ze wzglêdu na wzrastaj¹ce potrzeby nowych technologii
i zmieniaj¹ce siê cechy i potrzeby pracy ludzkiej. Stanowi¹ efekt przejœcia z etapu produkcji masowej (mechanizacji i automatyzacji produkcji) na dalszy stopieñ rozwoju,
opieraj¹cy siê na koniecznoœci œcis³ej wspó³pracy produkcji z dzia³aniami w dziedzinie
badañ naukowych i nowych wynalazków, zwi¹zanych z technikami informatycznymi
i wysoko rozwiniêtymi technologiami.
Maj¹c na uwadze ogólnoœwiatowe zmiany w sposobie funkcjonowania nowoczesnego przemys³u, celem pracy jest wykazanie, i¿ parki technologiczne i naukowe bêd¹
mia³y coraz wiêksze znaczenie i udzia³ w tworzeniu wspó³czesnej architektury przemys³owej. Parki stanowi¹ elastyczn¹ formê organizacji miejsca pracy i mog¹ stanowiæ
przestrzenn¹ odpowiedŸ na zapotrzebowanie ró¿ni¹cych siê skal¹ i form¹ technologiczn¹ dzia³añ inwestycyjnych w przemyœle.
Poczyniona przez autora obserwacja wspó³czesnych realizacji, pozwoli³a na sformu³owanie nastêpuj¹cej tezy: Parki naukowo-technologiczne wytworzy³y nowe mo¿liwoœci
w dziedzinie lokalizacji i kszta³towania wspó³czesnej architektury przemys³owej. Na
wszystkich etapach rozwoju parki naukowo-technologiczne by³y odpowiedzi¹ na kierunki postêpu i nowoczesne tendencje œrodowiskowe w architekturze przemys³owej.
1
Szparkowski Z., Praca doktorska: Kszta³tuj¹ca rola humanizacji miejsca pracy w rozwoju architektury przemys³owej, Politechnika Warszawska, Wydzia³ Architektury, 1970.
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W procesie rozwoju parków naukowych podstawow¹ rolê odegra³a rewolucja i rozszerzenie roli uniwersytetów we wspó³czesnym œwiecie. Przewartoœciowanie
pogl¹dów na temat roli uniwersytetów polega³o na podkreœleniu ich znaczenia jako
bezpoœredniego Ÿród³a inspiracji rozwojowych nowych firm i gospodarki regionalnej.
Zwi¹zane to by³o z potrzeb¹ aktywnego w³¹czenia siê œrodowiska akademickiego
w proces wspierania komercjalizacji wyników w³asnych prac badawczych. Parki naukowe i technologiczne, czyli generalizuj¹c, parki naukowo-technologiczne s¹ w³aœnie form¹ organizacyjn¹ przyœpieszaj¹c¹ transfer i komercjalizacjê wyników badañ
naukowych. Parki naukowe i technologiczne, jako narzêdzie gospodarki rynkowej,
u³atwiaj¹ realizacjê procesów innowacyjnych. Powstaj¹ w okreœlonym uk³adzie instytucjonalnym istniej¹cym na lokalnym i regionalnym rynku. W parkach naukowych
wystêpuje te¿ sprzê¿enie zwrotne pozwalaj¹ce drugiej stronie (œrodowisku akademickiemu) zapoznaæ siê z problemami i odkryciami wspó³czesnego przemys³u2.
W celu orientacji w przestrzeni zagadnienia dotycz¹ce parków podzielono na cztery grupy odpowiadaj¹ce czterem wyró¿nialnym generacj¹ realizacji parkowych3.
Realizacja parku pierwszej generacji ogranicza³a siê w praktyce do wytyczenia drogi i budowy g³ównej drogi dojazdowej, infrastruktury technicznej (instalacyjnej), podzia³u parku na poszczególne parcele oraz nadaniu w miarê jednolitej formy
pozosta³ym terenom niezabudowanym. Pierwsze parki charakteryzowa³y siê stosunkowo niewielkimi rozmiarami i skal¹, co nie pozwala³o na budowê w³asnego centrum
us³ugowego.
Foundation Park jest niewielkim parkiem, typowym przedstawicielem parków
naukowo-technologicznych I generacji. Powierzchnia ca³kowita wynosi 13 ha z czego
22,5% zajmuj¹ tereny zielone, a 53% powierzchnie utwardzone (komunikacja i inne)
a 24,5% powierzchnia zabudowana. Zamierzeniem inwestorów by³o stworzenie wysokiej jakoœci miejsca pracy i siedliska w przyjemnym, parkowym otoczeniu dla firm
z bran¿y wysoko rozwiniêtych technologii, przemys³u lekkiego i monta¿u. Foundation Park po³o¿ony jest na zachodnich obrze¿ach Maidenhead. Od zachodu s¹siaduje
z naturalnymi terenami zieloni. Po³udniow¹ granicê inwestycji wyznacza linia kolejowa, pó³nocn¹ zabudowa mieszkaniowa, od strony wschodniej otwarte tereny rolne.
Faza pierwsza realizacji projektu objê³a pó³nocn¹ czêœæ dzia³ki. W ka¿dej fazie przewidziano realizacjê czterech niezale¿nych zespo³ów budynków wraz z osobnymi
przejœciami i przestrzeniami parkingowymi. Podstaw¹ krytyki Foundation Park jest
wielkoœæ przedsiêwziêcia i proporcje powierzchni zieleni do powierzchni zabudowanych i utwardzonych. Sprawia on wra¿enie niewielkiej dzielnicy w³aœciwego parku
najnowszej generacji, a tak naprawdê najbli¿szy jest ideowo parkom II i III generacji.
Park nie posiada te¿ wykszta³conego centrum us³ugowego i sprecyzowanego kompozycyjnie œrodka ciê¿koœci. Poszczególne dzia³ki nie posiadaj¹ ¿adnej rezerwy terenu, nie s¹ wiêc w stanie zapewniæ tak oczekiwanych przez stabilnego, patrz¹cego
w przysz³oœæ klienta, elastycznoœci i adaptacyjnoœci miejsca pracy. Jako podmiejski
park spe³nia dobrze swoj¹ rolê stworzenia interesuj¹cego miejsca pracy na
2
3

Baruk A., Baruk J., Wp³yw uniwersytetów na innowacyjnoœæ parków nauki, Zag. Naukoznawstwa, 1996.
Philips A., Best in Idustrial Architectural Design, 1993.
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wyeksploatowanej, postindustrialnej parceli. Plusem jest równie¿ ukszta³towanie
zhumanizowanej przestrzeni przy wielu niedogodnoœciach zwi¹zanych ze stanem
terenu.
Druga generacja parków wpisywa³a siê w wolne miejsca, istniej¹ce w obrze¿nej
tkance miejskiej. Dziêki temu, parki sta³y siê elementami rewitalizacji i modernizacji
tych terenów. Niejednokrotnie pojawi³y siê w miejscach opuszczonych przez tradycyjn¹ dzia³alnoœæ przemys³ow¹ i obni¿onej jakoœci wizualnej przestrzeni. Parki zaliczane do II generacji zmierza³y do wykreowania nowoczesnego, przyjaznego
cz³owiekowi, podmiejskiego œrodowiska pracy. Centra us³ugowo-handlowe zrealizowane w parkach II generacji s¹ stosunkowo niewielkie, spe³niaj¹ jednak w wystarczaj¹cym stopniu swoj¹ rolê kreatora ¿ycia spo³ecznego i identyfikacji miejsca. Parki
II generacji nie osi¹gnê³y jeszcze wystarczaj¹cej skali inwestycji by pozwoliæ na realizacjê rozleg³ych, oferuj¹cych szeroki zakres us³ug i udogodnieñ zespo³ów centralnych. Problem skali dotyczy³ tak¿e ograniczonego udzia³u niezabudowanych
terenów zieleni w ogólnym bilansie u¿ytkowania powierzchni parku. Podstawowym
wyró¿nikiem parków II generacji sta³o siê u¿ycie elementów krajobrazu i zieleni jako
ekranów i buforów. Przyk³adem parku drugiej generacji jest Cambridge Science
Park. Zosta³ zlokalizowany poza campusem uniwersyteckim, na obrze¿ach miasta
Trinity College. Rozwój parku odbywa³ siê stopniowo. G³ówny koœciec organizacyjny
opiera siê na zaprojektowaniu drogi, która obiega ca³y obszar parku w swobodny
sposób. Czêœæ centraln¹ parku tworzy przestrzeñ ogólnie dostêpna, rekreacyjna.
Zosta³a ona rozdzielona ci¹gami pieszymi i nieregularnymi jeziorami.
Rozwój podmiejskich parków I i II generacji doprowadzi³ do wiêkszego zapotrzebowania na miejsca pracy w parkach biznesu, co spowodowa³o wytworzenie kolejnej
generacji parków o du¿o wiêkszej powierzchni dzia³ki.
Parki trzeciej generacji by³y lokalizowane na terenach zdewastowanych, zanieczyszczonych i opustosza³ych, a ich powstanie mia³o przede wszystkim wprowadziæ
o¿ywienie.
Stockley park jest przedstawicielem trzeciej generacji parków. Usytuowany w pobli¿u lotniska Heathrow, w bezpoœrednim s¹siedztwie autostrady i przylegaj¹cym do
drogi wodnej, kana³u Grand Union Canal. Jeden z najwiêkszych i najbardziej presti¿owych parków biznesowych w Wielkiej Brytanii. Budowa rozpoczê³a siê w po³owie
lat osiemdziesi¹tych. Znajdowa³y siê w nim miêdzynarodowe firmy, które wymaga³y
bliskoœci lotniska Heathrow, jak Apple, Adobe Systems, Cannon i GlaxoSmithKline.
Ideê kszta³towania kompozycji przestrzennej oparto na uk³adzie terenu i systemów
wodnych. Nastêpnie zaprojektowano drogi dojazdowe, budynki oraz g³ówny ci¹g pieszy obiegaj¹cy teren parku obsadzony zieleni¹. Pozwoli³o to na odizolowanie
kompozycyjne nowo powsta³ej grupy obiektów od istniej¹cej zabudowy miejskiej.
Czwarta generacja realizacji parkowych polega na uzyskaniu coraz wy¿szego poziomu autonomii spo³ecznoœci pracuj¹cej w parkach. Autonomia funkcjonalna powoduje pojawienie siê nowych funkcji jak us³ugi edukacyjne oraz mieszkalne. Obejmuje
inwestycje ca³oœciowe bêd¹ce samowystarczalnym i niezale¿nym tworem funkcjonalnym i przestrzennym, sk³adaj¹cym siê ze wspó³pracuj¹cych i powi¹zanych ze sob¹
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czêœci. Funkcjonowanie nowoczesnych parków biznesu w krajobrazie architektonicznym jest nieod³¹cznie zwi¹zane z ich aktywn¹ dzia³alnoœci¹ proekologiczn¹. Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e zapewnienie odpowiedniego poziomu ekologii
miejsca pracy prowadzi do tak pozytywnych zjawisk jak obni¿enie absencji chorobowej, bêd¹cym jednym z syndromów chorego budynku (sick building syndrome4).
Obiekty lokalizowane w parkach s¹ projektowane w za³o¿eniach zielonych. W parkach naukowo-technologicznych maj¹ automatycznie zapewniony kontakt z natur¹
czy z niezurbanizowanym krajobrazem. W parkach naukowo-badawczych istnieje
tendencja do wprowadzania zielonych os³on roœlinnych, przestrzenni rekreacyjnych,
pofa³dowañ terenu, aby zdecydowanie odizolowaæ obiekty tego samego rodzaju od
siebie. Prawie identyczne widoki na podobne obiekty mog¹ byæ stresuj¹ce dla pracowników. O wiele korzystniejsze jest zapewnienie naturalnego otoczenia. Œrodowisko,
w jakim cz³owiek pracuje ma wp³yw na jego produktywnoœæ, koncentracjê i motywacjê. W celu stworzenia przyjaznego miejsca pracy obiekty sytuuje siê w s¹siedztwie terenów zielonych i zbiorników wodnych. Wa¿nym czynnikiem projektowym jest, aby
teren przemys³owy zostawiæ w mo¿liwym naturalnym stanie i tym samym uczyniæ go
przyjaznym dla pracowników. Samo kszta³towanie terenu mo¿e wp³ywaæ na swobodniejsze formowanie mas ziemnych. W niektórych miejscach forma ukszta³towania
terenu mo¿e nawi¹zywaæ do formy obiektu. Zmiany, jakie mo¿na obserwowaæ bezpoœrednio w parkach to nowe sposoby rozwi¹zania miejsca pracy i sposobu u¿ytkowania
przestrzeni zak³adu pracy, wynikaj¹ce ze zhumanizowania organizacji produkcji. Podobnie, jak w przypadku ekologii jest to jeden z wa¿niejszych czynników decyduj¹cych o kszta³cie architektury nowoczesnego zak³adu przemys³owego. Pracownik
przestaje ju¿ byæ trybikiem i miêœniem w wielkiej maszynie, komunikuje siê z ni¹ bowiem za pomoc¹ komputera na równym, inteligentnym poziomie. Dalsze zmiany
prowadz¹ do odejœcia od taœmy produkcyjnej i organizacji pracy w samodzielnych,
autonomicznych zespo³ach, poruszaj¹cych siê po ca³ej przestrzeni produkcyjnej, czêsto zaanga¿owanych w ca³y proces produkcyjny5. Ma to miejsce w budynku McLaren
Technology Centre (ryc. 1). G³ównym za³o¿eniem projektu by³o stworzenie otoczenia, w którym pracownicy w pe³ni bêd¹ mogli wykorzystaæ swój potencja³. Miejsce do
wydajnej pracy powinno spe³niaæ najwy¿sze wymogi du¿ej grupy pracowników high-tech wzglêdem œrodowiska naturalnego, ³¹cz¹cego jednoczeœnie przejrzystoœæ z piêknem natury. Stworzenie takiego œrodowiska, w którym praca staje siê efektywna staje
siê miejscem innowacyjnym i twórczym.
Centrum Technologiczne zosta³o zbudowane na powierzchni 50 hektarów i wkomponowane w krajobraz okolicznych pól, aby zminimalizowaæ jego wp³yw na wiejskie
œrodowisko. Jezioro, nad którym znajduje siê obiekt, stanowi integraln¹ czêœæ budynku oraz jego systemu klimatyzacji. Nowy budynek mieœci wszystkie komórki badawcze i produkcyjne ³¹cznie z produkcj¹ samochodów wyœcigowych formu³y 1 McLaren
Mercedes oraz d³ugim na 145 m kana³em powietrznym, do badañ aerodynamicznych
modeli samochodowych.
4
5

Dr Carrie A. Redlich, “The Lancet”, Vol. 349, Issue 9057, 5 April 1997.
Szparkowski Z., „Architektura wspó³czesnej fabryki”, Warszawa 1998.
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Ryc. 1. Centrum Technologiczne McLaren. Rzut arch. Foster and Partners
!ród³o: opracowanie w³asne.

Rysunek ukazuje rzut parteru centrum technologicznego. Forma terenu narzuci³a
projektantom du¿e restrykcje. Ograniczenia projektowe dotyczy³y wielkoœci terenu,
istniej¹cej powierzchni zalewowej, rzeki oraz dróg publicznych. Wpisane w krajobraz
kszta³ty pozwoli³y na uzyskanie maksymalnej powierzchni. W ten sposób ukszta³towana zosta³a koncepcja o organicznym kszta³cie, dziêki czemu w po³¹czeniu z jeziorem powsta³ póŸniejszy kszta³t przypominaj¹cy znak Yin-Yang. Podstawowym
zadaniem projektowym by³o stworzenie centrum technologicznego McLaren’a, jako
miejsca bêd¹cego dla zatrudnionych po³¹czeniem pracy ze œrodowiskiem naturalnym. Zosta³o to zrealizowane za pomoc¹ d³ugiej, przeŸroczystej fasady otwartej na jezioro, która wprowadza krajobraz do wnêtrza obiektu. W zale¿noœci od lokalizacji
poszczególnych elementów funkcjonalnych obserwuje siê tendencje do ró¿nicowania
skali rozwi¹zañ terenów zielonych. W otoczeniu stref obiektów zdominowanych
przez wp³yw czynnika ludzkiego d¹¿y siê do zmniejszenia skali zieleni i uzyskania
wiêkszej kameralnoœci. Skala otoczenia staje siê przyjazna dla cz³owieka – harmonijna, bez zdecydowanych dominant.
Czêœci sk³adowe œrodowiska naturalnego stanowi¹ akweny wodne, ukszta³towanie
terenu, wartoœci geologiczne, jak równie¿ s¹siaduj¹ce budynki. Istnieje d¹¿noœæ do
zapewnienia w obiektach inkubatorowych wysokiej technologii bezpoœredniego kontaktu ze œrodowiskiem naturalnym. W zale¿noœci od lokalizacji mo¿na wykorzystaæ
walory krajobrazowe istniej¹cego otoczenia lub, gdy nie ma takiej mo¿liwoœci
wytworzyæ w³asne œrodowisko naturalne.
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Otoczenie obiektu Thomson Optronigue (ryc. 2) wykorzystuje naturalny krajobraz naturalny oraz dodatkowo wytwarza
w³asne przestrzenie miêdzy budynkami,
które zapewniaj¹ bezpoœredni kontakt
pracowników z otoczeniem. Stwarzaj¹
przyjazne miejsce pracy i wysokie walory
wizualne.
Obiekty przemys³owe, w których prowadzi siê badania, o charakterze centrów
naukowo-badawczych czêsto s¹ sytuowane w parkach naukowych, które z kolei s¹
lokalizowane w specjalnych strefach przemys³owych, pozamiejskich. Bliskoœæ dróg
szybkiego ruchu i autostrad oraz ³atwoœæ
dostêpu do miêdzynarodowych lotnisk
stanowi jeden z podstawowych czynników
decyduj¹cych o lokalizacji obiektu inkubatorowego wysokiej technologii. Dobrze
usytuowany obiekt jest po³o¿ony niedaleRyc. 2. Thomson Optronique.
ko autostrady, a korzystniej przy skrzy¿o- Widok – otoczenie naturalne arch. Renzo Piano
Building Workshop
waniu ulic6. Dodatkow¹ cech¹ lokalizacji
jest jej atrakcyjnoœæ ze wzglêdu na natural- !ród³o: opracowanie w³asne.
ne, niezanieczyszczone œrodowisko, bliskoœæ zbiornika wodnego, zieleni itp. Wszystkie wymienione elementy maj¹ wp³yw na tworzenie przyjaznego miejsca pracy.
Przyk³adem jest Centrum Fotonik II, budynek zbudowano w parku naukowo-technologicznym Berlin-Adlershof w Berlinie. Adlershof to miejsce, w którym mo¿na zarówno pracowaæ jak i przyjemnie odpoczywaæ. Zielone centrum miasta wiedzy,
gospodarki i mediów stanowi park o powierzchni 68 hektarów, który powsta³ na miejscu dawnego lotniska Johannisthal. W parku znajduj¹ siê tereny chronione, a tak¿e
obiekty rekreacyjne i sportowe. Po³o¿ony na obszarze dawnego lotniska Johannisthal
park przyrodniczy o powierzchni 26 ha zosta³ uznany w roku 2003 za teren chroniony
ze wzglêdu na wystêpuj¹ce tu rzadkie gatunki roœlin. W bezpoœrednim s¹siedztwie
zlokalizowany jest tak¿e park rekreacyjny, w którym mo¿na uprawiaæ sport i aktywnie wypoczywaæ. W Adlershof znajduje siê ponadto park krajobrazowy utrzymany
w klasycznym stylu angielskim – z otwartymi ³¹kami i skupiskami drzew iglastych.
Mo¿na tu przyjemnie spacerowaæ i odpoczywaæ. Po³o¿one na terenie dawnego
lotniska Johannisthal tereny zieleni i chronione zosta³y w³¹czone w ca³oœciow¹
koncepcjê zagospodarowania przestrzeni w Adlershof.
Zjawisko dotycz¹ce powstawania parków naukowych, technologicznych, przemys³owych, czy te¿ po prostu parków biznesu odnosi siê w chwili obecnej zarówno do
6
Sychowicz-Burska A., Praca doktorska: Rola parków naukowo-technologicznych we wspó³czesnej architekturze zak³adów przemys³owych, Warszawa 1999.
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nowych podmiejskich form zabudowy i organizacji terenów niezurbanizowanych,
jak i do dzia³añ z grupy rewitalizacji i modernizacji prowadz¹cych w obrêbie zabudowy miejskiej. Parki mog¹ wykorzystywaæ opuszczone tereny poprzemys³owe w obrêbie miast i przedmieœæ, bêd¹c jednoczeœnie wa¿nym narzêdziem o¿ywienia
gospodarczego i przywrócenia terenów o obni¿onej wartoœci do funkcjonowania
tkanki miejskiej zabudowy. Inwestycje parkowe s¹ miejscem lokalizacji biur, laboratoriów badawczych i budynków produkcyjnych. Dziêki organizacji tej formy dzia³alnoœci przemys³owej mo¿liwe jest zaprojektowanie miejsc pracy o podwy¿szonym
standardzie, odpowiadaj¹cym wspó³czesnym producentom i pracodawcom. Przeniesienie aktywnoœci zawodowej, produkcyjnej z zat³oczonych centrów miejskich lub
izolowanych dzielnic przemys³owych sprzyja w sposób naturalny powstawaniu
atmosfery konsolidacji w grupie pracowników i pracodawców.
Jednoczeœnie parki naukowe, naukowo-technologiczne, i inne s¹ kreatorami nowoczesnych wzorów architektury przemys³owej odpowiadaj¹cej rozwijaj¹cym siê
przemys³om nowego typu, opieraj¹cym siê nie tylko na wydajnoœci, lecz i kreatywnoœci pracowników. Istotnym czynnikiem sprzyjaj¹cym lokalizacji obiektów laboratoryjno-przemys³owych jest nieprzekszta³cone i niezanieczyszczone œrodowisko
(zw³aszcza czysta woda, powietrze, wolna przestrzeñ umo¿liwiaj¹ca produkcjê wyrobów o najwy¿szej jakoœci). Œrodowisko takie jest równie¿ preferowane przez wysoko
wykwalifikowanych pracowników nauki i przemys³u. Dlatego przemys³ wysokiej
technologii wykazuje tendencje do koncentracji przestrzennej równie¿ poza aglomeracjami miejsko-przestrzennymi7. Jeszcze w latach siedemdziesi¹tych obiekty badawcze separowano od innych budynków, z powodu emisji niebezpiecznych materia³ów
lub ha³asu technicznych urz¹dzeñ. Obecnie d¹¿y siê do usytuowania w bliskim kontakcie z innymi obiektami, w celu zapewnienia lepszej wspó³pracy8. Obiekty przemys³owe powinny byæ umiejscowiane w œrodowisku, w którym mo¿e zaistnieæ
wymiana informacji i wiedzy. Chodzi o przekazywanie wiedzy miêdzy obiektem
a zewnêtrznymi instytucjami. Je¿eli budynek usytuowany jest w parku badawczym,
technologicznym9 czy niedaleko uczelni, ³atwiej dochodzi do mo¿liwoœci wymiany
myœli, czy wyników badañ, co powoduje wzrost innowacyjnoœci danej firmy.
Aby uzyskaæ wysoki standard architektury wspó³czesnych zak³adów przemys³owych lokalizowanych w parkach biznesu nale¿y unikaæ podejmowania decyzji
inwestycyjnych polegaj¹cych na sta³ym obni¿eniu kosztów inwestycji dopuszczania
sztampowych rozwi¹zañ materia³owych, konstrukcyjnych i estetycznych. Dzia³anie
takie oprócz oczekiwanego poziomu estetyki architektonicznej powinno pozwoliæ
równie¿ na stworzenie przyjaznego i nowoczesnego, zhumanizowanego miejsca pracy
i zapewnienie odpowiednich warunków eksploatacji kosztownego sprzêtu technicznego.
7

Wieloñski A., Geografia przemys³u, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Braun H., Gromling D., Forschungs- und Technologiebau, Brikhauser, Basel 2005.
9
Sychowicz-Burska A., Praca doktorska. Rola parków naukowo-technologicznych we wspó³czesnej architekturze zak³adów przemys³owych, Warszawa 1999.
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Przyk³adem jest centrum, które jest po³o¿one w Niemczech, w parku Rheinlbe.
Park stanowi centrum naukowe i gospodarcze nowego przemys³u (technologia fotoelektronowa, kable komunikacyjne, nowe media itp.). Budynek po³o¿ony jest w odleg³oœci kilkuset metrów od centrum miasta na zrekultywowanym terenie
poprzemys³owym w otoczeniu zieleni. Obiekt zosta³ uformowany w kszta³cie zabudowy grzebieniowej. Przestrzenie laboratoryjno-biurowe nie maj¹ bezpoœredniego
kontaktu z widokiem na jezioro. Zosta³y ukszta³towane z drugiej strony. Bezpoœredni
kontakt z jeziorem ma szklana, liniowa arkada – zlokalizowana w kierunku pó³nocno-po³udniowym. Dziesiêciometrowej szerokoœci arkada organizuj¹ca strukturê
obiektu s³u¿y jako bufor dla s¹siaduj¹cej z nim czêœci budynku. Szklana fasada pasa¿u
wykonana ze szk³a termoizolacyjnego jest dostosowana do sezonowych zmian pogody. Zim¹ dolne panele przeszklenia s¹ zamkniête. Latem, przesuniête do góry, otwieraj¹ przestrzeñ arkady na bezpoœredni kontakt z jeziorem, zapewniaj¹c w ten sposób
naturaln¹ wentylacjê wnêtrza. Sztuczne jezioro wp³ywa na zmniejszenie dobowych
wahañ temperatury w otoczeniu arkady. W lecie powoduje och³odzenie powietrza
zewnêtrznego, które wprowadzane jest do wnêtrza przez mechanicznie otwierane panele w dolnej czêœci arkady. W miesi¹cach letnich system ogrzewania pod³ogowego
wykorzystywany jest do ch³odzenia pomieszczeñ. Zebrane ciep³o przekazywane jest
do ogrzania wody w budynku. W tym te¿ okresie zewnêtrzna markiza dodatkowo
zabezpiecza wnêtrze pasa¿u przed ogrzewaniem.
Fasady pawilonów, gdzie znajduj¹ siê laboratoria i biura, wykonano z prostych
elementów drewnianych i aluminiowych oraz szk³a termoizolacyjnego. Ich elementem s¹ te¿ panele wentylacyjne, zapewniaj¹ce naturaln¹ wentylacjê pomieszczeñ.
Poza tym fasady s¹ wyposa¿one w automatycznie sterowane rolety zewnêtrzne, skutecznie zabezpieczaj¹ce wnêtrza przed przegrzaniem. Na dachu umieszczono elektrowniê s³oneczn¹. Wydajnoœæ energetyczna budynku kontrolowana jest automatycznie.
Oœwietlenie sztuczne jest dostosowane do warunków zewnêtrznych, a ogrzewanie jest
od³¹czane, gdy otwarte zostaj¹ panele wentylacyjne. Wentylacja budynku odbywa siê
w 90% w sposób naturalny, a przestrzenie wymagaj¹ce sztucznego oœwietlenia w ci¹gu
dnia nie przekraczaj¹ 5% powierzchni u¿ytkowej budynku10.
Parki naukowe, technologiczne oraz przemys³owe obecnie przekszta³caj¹ siê
w ekosystemy przemys³owe. Zmieniaj¹ tradycyjny procesu produkcyjny w taki sposób, aby poszczególni producenci oprócz produkcji i sprzeda¿y produktów wytwarzali odpady, które s¹ surowcami dla kolejnego procesu produkcyjnego. Ekologiczne
parki przemys³owe opieraj¹ siê na stworzeniu ekosystemu, podobnego do zamkniêtych systemów wystêpuj¹cych w naturze, w których odpady jednego przedsiêbiorstwa
stanowi¹ surowiec dla kolejnego. Ekologiczny Park Przemys³owy to spo³ecznoœæ firm
produkcyjnych i us³ugowych, które d¹¿¹ do obni¿enia swojego oddzia³ywania na œrodowisko oraz poprawienie sytuacji ekonomicznej poprzez wspó³pracê w zakresie
zarz¹dzania œrodowiskiem, surowcami, odpadami i noœnikami energii. Dziêki
wspó³pracy, firmy te osi¹gaj¹ wspólne korzyœci wynikaj¹ce z indywidualnego
10

Adamczewski P., „Budownictwo wpisane w ekosystem”, BIT 4/2002.
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uporz¹dkowania tych zagadnieñ w ramach pojedynczych firm. Celem Ekologicznego
Parku Przemys³owego jest poprawa konkurencyjnoœci firm przy jednoczesnym obni¿eniu ich negatywnego wp³ywu na œrodowisko11.

Summary
The role of technological parks in shaping space
For nearly 20 years the traditional industrial areas of the world are profound
changes and transformations. The old industrial districts are in crisis and require
restructuring. Automatically industrial areas of urban agglomerations changing its
face. At the same time created new industrial centers. A closer link between
technological progress and the production of science has developed a current need for
a new organization of the work in the industry. The response to gradual changes in
manufacturing techniques and work organization are technological parks. Every
park has its own unique , individual character, resulting from the regional social,
cultural and economic conditions and the available growth factors. There is no single
universal model of the park, or an organizational guarantee success.
Keywords: architecture, business park, research park, science park, science and
technology park, high-technology
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Transport w rewitalizacji przestrzeni miejskiej
Transport w rewitalizacji obszarów zurbanizowanych jest jednym z podstawowych zagadnieñ, które powinny byæ rozwi¹zane, aby obszar poddany przekszta³ceniom móg³ prawid³owo funkcjonowaæ. Wprowadzane zmiany w zakresie form
i intensywnoœci u¿ytkowania powoduj¹, ¿e zmianie ulega zapotrzebowanie na transport. Zasady obs³ugi transportowej, jak równie¿ dostêpnoœæ, pojemnoœæ transportowa
oraz organizacja ruchu i parkowania obszaru powinny byæ spójne i dostosowane do
zmienionych potrzeb, jak równie¿ powinny byæ elementem podnosz¹cym walory
funkcjonalno-u¿ytkowe tego obszaru. Przyjêcie odpowiedniego modelu obs³ugi
transportowej mo¿e siê znacz¹co przyczyniæ do osi¹gniêcia efektu synergii podjêtych
dzia³añ rewitalizacyjnych. Istotnym aspektem jest koniecznoœæ analizowania proponowanych rozwi¹zañ w obszarze wiêkszym ni¿ obszar rewitalizowany, gdy¿ mo¿liwoœci zaspokojenia potrzeb w danym obszarze mog¹ przewy¿szaæ minimalne potrzeby
gwarantuj¹ce jego obs³ugê. Wszelkie dzia³ania w tym zakresie powinny uwzglêdniaæ
politykê zrównowa¿onego rozwoju, co oznacza, ¿e dostêpnoœæ obszarów rewitalizowanych powinna byæ limitowana dla ruchu samochodowego, a preferowane: komunikacja zbiorowa, ruch pieszy i rowerowy.
Celem pracy jest przedstawienie systemem transportu w obszarach rewitalizowanych, zasad polityki i obs³ugi transportowej, jak równie¿ pokazanie przyk³adu
obs³ugi transportowej rewitalizowanego centrum aglomeracji Douai we Francji,
w którym uk³ad komunikacyjny mia³ decyduj¹cy wp³yw na efekt podejmowanych
dzia³añ.

Zakres przedmiotowy rozwi¹zañ transportowych
w opracowaniach rewitalizacyjnych
Zagadnienia komunikacji w opracowaniach rewitalizacyjnych obejmuj¹ wszystkie elementarne dzia³ania dotycz¹ce obs³ugi transportowej obszaru, w tym:
– zakres przekszta³ceñ geometrycznych i funkcjonalnych sieci ulicznej w stosunku
do stanu istniej¹cego,
– klasyfikacjê funkcjonalno-techniczn¹ uk³adu drogowo-ulicznego,
– uk³ad tras (i ewentualnie uk³ad linii) transportu zbiorowego,
– uk³ad i klasyfikacjê dróg rowerowych,
– lokalizacjê, wielkoœæ i sposób u¿ytkowania parkingów,
– zakres ograniczeñ ruchu samochodowego,
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ci¹gi ruchu pieszego, w tym szlaki zwiedzania turystycznego,
trasy ruchu ciê¿arowego obs³uguj¹cego zak³ady przemys³owe,
trasy ruchu dostawczego dla pojazdów s³u¿b miejskich,
trasy samochodowego ruchu tranzytowego w stosunku do obszaru,
trasy ruchu autokarów turystycznych eksponuj¹ce najwa¿niejsze obiekty zabytkowe i turystyczne,
– trasy i linie specjalnych œrodków lokomocji stanowi¹cych atrakcjê turystyczn¹.
Przy tworzeniu koncepcji i obs³ugi transportowej danego obszaru nale¿y uwzglêdniæ nastêpuj¹ce przes³anki:
– po³o¿enie, charakter, gêstoœæ i potencja³ generatorów ruchu,
– stan istniej¹cy systemu transportowego w skali obszaru i w skali miasta,
– funkcje obszaru i jego fragmentów,
– zwyczaje i upodobania mieszkañców i ludzi odwiedzaj¹cych obszar,
– istniej¹cy i przewidywany poziom motoryzacji indywidualnej,
– ograniczenia œrodowiskowe, wynikaj¹ce z koniecznoœci i zapewnienia niezbêdnej
ochrony obszaru,
– mo¿liwoœci wykorzystania terenów obszaru i terenów otaczaj¹cych dla potrzeb komunikacji,
– ograniczenia techniczne wynikaj¹ce z parametrów eksploatacyjnych œrodków
przewozowych bêd¹cych do dyspozycji,
– planowane przekszta³cenia ogólnomiejskiego systemu transportowego i przewidywane sposoby jego powi¹zania z wewnêtrznym uk³adem obszaru,
– decyzje wy¿szego rzêdu dotycz¹ce obs³ugi transportowej obszaru,
– mo¿liwoœci finansowe, rzeczowe techniczne realizacji zamierzonych przekszta³ceñ systemu transportowego.
W obszarach zabytkowych, ze wzglêdu na ich specyfikê, przekszta³cenie ich systemów transportowych w sposób inwestycyjny, polegaj¹cy na budowie nowych odcinków lub modernizacji odcinków istniej¹cych, mo¿e mieæ doœæ ograniczony zakres.
Dotyczy to zw³aszcza sieci wewnêtrznych obszaru, mniej natomiast takich
przedsiêwziêæ jak:
– wykszta³cenie tras obwodowych w stosunku do obszaru,
– tworzenie parkingów strategicznych na jego obrze¿u i parkingów kubaturowych
(g³ównie podziemnych) w jego wnêtrzu,
– przeprowadzenie tras transportu zbiorowego lub/i ruchu tranzytowego przez obszar zabytkowy pod powierzchni¹ terenu itp.
– Zasadniczymi ograniczeniami w tego typu przedsiêwziêciach s¹ aspekty ekonomiczne i przestrzenne. Z tego wzglêdu podstawowego znaczenia nabiera sterowanie
u¿ytkowaniem systemu transportowego, który obejmuje:
! jednorazowe zmiany sposobu u¿ytkowania poszczególnych fragmentów przestrzeni transportowej,
! kszta³towanie zachowañ transportowych u¿ytkowników w kierunku korzystnym ze spo³ecznego punktu widzenia, takich jak:
• przestrzeganie wyznaczonych lub zalecanych tras przejazdu,
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• podzia³ zadañ przewozowych miêdzy œrodkami transportu,
• u¿ytkowanie parkingów w po¿¹dany sposób itp.

To sterowanie u¿ytkowaniem mo¿e przybieraæ formê bezpoœredni¹ przez wykorzystanie ró¿norodnych zasad i metod organizacji ruchu oraz œrodków organizacyjnych i prawnych (jak zakazy, nakazy, umieszczanie przeszkód fizycznych itp.) oraz
poœredni¹, przez oddzia³ywanie œrodkami fiskalnymi oraz informacyjno-propagandowymi. Wydaje siê, ¿e najlepsze efekty mo¿na osi¹gn¹æ przez równoczesne
stosowanie zespo³u (wszystkich lub niektórych) wydzielonych dzia³añ.

G³ówne problemy komunikacyjne w zagadnieniach rewitalizacji
Przegl¹d literatury przedmiotu opracowania, podany w bibliografii oraz w³asnych
doœwiadczeñ autora wskazuje, ¿e g³ówne problemy komunikacyjne w zagadnieniach
rewitalizacji urbanistycznej s¹ nastêpuj¹ce:
1) Uk³ad komunikacyjny jako element dostosowania obs³ugi obszaru do jego nowych funkcji
Uk³ad drogowo-uliczny w strukturach przestrzennych jest elementem tych struktur, jak równie¿ elementem kszta³tuj¹cym te struktury. W aspekcie dzia³añ rewitalizacyjnych oznacza, ¿e uk³ad komunikacyjny jest bardzo wa¿nym elementem ca³oœci
dzia³añ i swoj¹ dwustronn¹ specyfik¹ mo¿e wp³ywaæ znacz¹co na powodzenie podejmowanych dzia³añ. Programy rewitalizacyjne, charakteryzuj¹c siê zmianami w funkcjach i w intensywnoœci zagospodarowania przestrzennego powoduj¹ zmiany potrzeb
transportowych, co z kolei przek³ada siê na wielkoœci potoków ruchu prowadzonych
sieci¹ uliczn¹.
2) Intensywnoœæ funkcji zagospodarowania przestrzennego a mo¿liwoœci obs³ugi
transportowej
W kontekœcie dzia³añ rewitalizacyjnych przy zmianach intensywnoœci funkcji
zagospodarowania przestrzennego poszukuje siê nowych sposobów obs³ugi transportowej danego obszaru, które to z jednej strony mog¹ ograniczyæ wielkoœæ potoków ruchu drogowego, przemieszczaj¹cych siê przez ten obszar, a z drugiej mog¹ zwiêkszyæ
rolê proekologicznych œrodków transportu, w tym transportu zbiorowego, czêsto
o ma³ych gabarytach fizycznych (np. minibusy), roweru i pieszych.
3) Ulica jako element kompozycji przestrzeni publicznej
Wyznacza to ulicom, placom i skwerom bardzo du¿¹ rolê w dzia³aniach rewitalizacyjnych. Urz¹dzenia infrastruktury pe³ni¹ funkcjê kszta³tuj¹c¹ przestrzeñ, mog¹
znacz¹co wp³ywaæ na funkcjê, kszta³t i formê zagospodarowania publicznych
przestrzeni miejskich.
4) Parkowanie w strukturach rewitalizowanych
Jest jednym z najbardziej istotnych, a jednoczeœnie najtrudniejszych do rozwi¹zania zagadnieñ komunikacyjnych, gdy¿ rewitalizacji poddaje siê najczêœciej obszary
o ograniczonych mo¿liwoœciach obs³ugi parkingowej, w których liczba miejsc par-
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kingowych jest ograniczona. Prowadzenie aktywnej polityki transportowej maj¹cej
na celu niedopuszczenie do zat³oczenia uk³adu drogowego parkuj¹cymi samochodami, jak równie¿ ruchem samochodowym do i z parkingów kubaturowych jest warunkiem podstawowym, aby uzyskaæ consensus miêdzy zagospodarowaniem przestrzennym a systemem transportowym.
5) Harmonizacja zabudowy i przestrzeni publicznej, a tym samym uk³adu komunikacyjnego
Wartoœæ dodana wynikaj¹ca ze sposobu obs³ugi transportowej wyra¿aæ siê powinna wyborem takiego sposobu obs³ugi, który zapewnia³by mo¿liwoœæ uzyskania consensusu miêdzy ruchem i postojem pojazdów, a zabudow¹ i wygl¹dem przestrzeni
publicznej. Obok rewitalizacji zabudowy konieczne s¹ dzia³ania podnosz¹ce jakoœæ
i estetykê przestrzeni publicznej. Mo¿na to uzyskaæ m.in. przez przebudowê i przekszta³cenia przekrojów ulic i placów, dziêki którym mo¿na uzyskaæ zamierzone
efekty.
6) Obci¹¿enie uk³adu komunikacyjnego
Zmniejszenie potoków ruchu, preferencje dla ruchu pieszych i rowerów oraz komunikacji zbiorowej s¹ rzecz¹ niezbêdn¹, aby obszary rewitalizowane, szczególnie
o charakterze zabytkowym mog³y prawid³owo funkcjonowaæ. Dzia³ania rewitalizacyjne z regu³y sk³aniaj¹ do przekszta³ceñ struktury i formy uk³adu drogowo-ulicznego. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e ka¿de zamkniêcie odcinka ulicy spowoduje przeniesie siê ruchu na inn¹ trasê, co z punktu widzenia funkcjonowania danego obszaru bêdzie
najprawdopodobniej bardzo korzystne, natomiast w aspekcie funkcjonowania ca³ego
uk³adu komunikacyjnego, mo¿e pogorszyæ parametry funkcjonalne.
7) Niedopuszczalnoœæ eliminacji ruchu samochodowego z rewitalizowanego
obszaru
Jest zagadnieniem niezwykle istotnym z punktu widzenia funkcjonowania danego
obszaru. Ca³kowite ograniczenie dostêpnoœci dla samochodów indywidualnych powoduje, ¿e obszary rewitalizowane stan¹ siê martwymi, co mo¿e wypaczyæ sens zrealizowanych dzia³añ. Problemem do rozwi¹zania stoj¹cym przed projektantami jest
wywa¿enie stopnia wprowadzanych ograniczeñ dostêpnoœci, tak aby by³a mo¿liwoœæ
ochrony walorów architektoniczno-urbanistycznych danego obszaru oraz jego udostêpnianiem.
8) Ma³a architektura i detal drogowy w zagospodarowaniu przestrzeni
S¹ dope³nieniem podejmowanych dzia³añ rewitalizacyjnych. Umeblowanie rewitalizowanej ulicy czy placu, obok pe³nienia funkcji aran¿uj¹cych przestrzeñ, powinno
mieæ na wzglêdzie podniesienie bezpieczeñstwa ruchu wszystkich kategorii uczestników ruchu. Detal drogowy o wysokiej jakoœci wykorzystywanych materia³ów i dobrej
jakoœci wykonania mo¿e znacz¹co przyczyniæ siê do zwiêkszenia efektu wizualno-estetycznego podejmowanych dzia³añ. Bardzo wa¿na jest w tym wzglêdzie rola nawierzchni drogowej, która tworzy tzw. trzeci wymiar i znacz¹co mo¿e podnieœæ walory estetyczne i funkcjonalne przestrzeni publicznych.
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Uspokojenie ruchu drogowego1 jako forma kszta³towania
obs³ugi transportowej obszarów rewitalizowanych
Najwiêksze mo¿liwoœci wdro¿enia i funkcjonowania znajduje w obszarach o charakterze zabytkowym, które s¹ ze swej natury, tj. funkcji ochrony dziedzictwa kulturowego usytuowanego na swym obszarze, predestynowane w sposób naturalny do
wdra¿ania i realizacji tej idei. W obszarach zabytkowych jako g³ówny cel wprowadzenia uspokojenia ruchu wysuwa siê rewaloryzacja i rewitalizacja zabytkowego obszaru,
przy czym jest on realizowany równolegle z aspektem poprawy stanu bezpieczeñstwa
ruchu drogowego.
Specyfika obszarów zabytkowych w kontekœcie uspokojenia ruchu polega z regu³y
na bardzo ograniczonych mo¿liwoœciach wprowadzania przekszta³ceñ w przekrojach
i w zagospodarowaniu ulic, ze wzglêdu na objêcie ochron¹ konserwatorsk¹ wszystkich b¹dŸ wiêkszoœci elementów zagospodarowania ulic oraz koniecznoœci¹
wy³¹czenia pewnych fragmentów obszaru z ruchu, które s¹ szczególnie atrakcyjne
z turystycznego punktu widzenia i przekszta³cenia ich w strefy lub w ci¹gi piesze.
W zwi¹zku, z powy¿szym rozwi¹zania uspokojenia ruchu, ze wzglêdu na bardzo
ograniczone mo¿liwoœci wprowadzania przekszta³ceñ w przekrojach ulicznych powoduj¹, ¿e w wielu wypadkach uspokojenie ruchu jest realizowane œrodkami planistycznymi, w tym m.in. przez:
– eliminacjê ruchu tranzytowego,
– ograniczanie dostêpnoœci dla ruchu samochodów indywidualnych z jednoczesnymi preferencjami dla transportu zbiorowego, ruchu rowerowego i pieszego,
– ograniczenie intensywnoœci programu urbanistycznego usytuowanego w tych obszarach,
– uporz¹dkowanie parkowania wewn¹trz uspokajanego obszaru,
– budowê parkingów strategicznych na zewn¹trz obszarów objêtych uspokojeniem
ruchu oraz
– œrodkami organizacji ruchu, z których dominuj¹ca rola przypada oznakowaniu
pionowemu.
Koncepcje uspokojenia ruchu w swej realizacji wykorzystuj¹ ró¿norodne formy
architektoniczno-przestrzenne, dziêki którym wytwarzaj¹ siê nowe wartoœci krajobrazu kulturowego i jednoczeœnie daj¹ mo¿liwoœci zachowania specyfiki lokalnej.
Rozwi¹zania uspokojenia ruchu, ograniczaj¹c ruch samochodowy i preferuj¹c wykorzystanie innych nieuci¹¿liwych œrodowiskowo œrodków lokomocji, zapewniaj¹
dostêpnoœæ komunikacyjn¹ obszarów, w których funkcjonuje na poziomie akcepto1

Wg A. Rudnickiego i K. Biedy (z zespo³em) [1], uspokojenie ruchu jest to „uporz¹dkowanie i dostosowanie komunikacyjnego sposobu obs³ugi obszaru do jego podstawowych funkcji i charakteru u¿ytkowego,
kulturowego i ekologicznego”. Inn¹ popularn¹ definicj¹ uspokojenia ruchu (Gambit 2006) jest rozwi¹zanie
o charakterze organizacyjnym, budowlanym i prawnym, zmniejszaj¹ce uci¹¿liwoœci ruchu samochodowego
przez nak³adane na niego ograniczenia i zmianê obs³ugi komunikacyjnej wybranych obszarów”. Œrodki uspokojenia ruchu mog¹ mieæ charakter rozwi¹zañ planistycznych i strukturalnych, szczegó³owych rozwi¹zañ elementów dróg i organizacji ruchu, która to definicja nawi¹zuje bezpoœrednio do definicji prof. O. Gunnarsona
– jednego z „ojców”.
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walnym przez wszystkich u¿ytkowników. Bardzo wa¿nym œrodkiem uspokojenia ruchu jest utrzymanie istniej¹cych zabytkowych nawierzchni ulic, lub wprowadzenie
nowych, które sw¹ form¹ i materia³em nawi¹zuj¹ do dziedzictwa kulturowego danego
obszaru i podnosz¹ walory przestrzeni publicznej. Znacz¹cy wp³yw na sposób obs³ugi
transportowej, w tym na wprowadzone rozwi¹zania ruchu, obok charakteru zabytkowoœci obszaru ma równie¿ forma struktury przestrzennej obszaru oraz funkcje
pe³nione przez dany obszar.

Polityka transportowa w obszarach rewitalizowanych
Polityka transportowa w obszarach rewitalizowanych powinna mieæ charakter polityki zrównowa¿onego rozwoju i byæ integralnym elementem rozwoju miast i aglomeracji, gdzie jest wdra¿ana. Polityka transportowa zrównowa¿onego rozwoju
obecna jest w wiêkszoœci oficjalnych dokumentów z zakresu planowania przestrzennego i systemów transportowych miast i gmin polskich. Jest to wynik generalnych
tendencji, jakie od lat wp³ywaj¹ na politykê przestrzenn¹ w krajach europejskich2, 3,
jak równie¿ efekt przynale¿noœci Polski do Unii Europejskiej, gdzie zrównowa¿ony
rozwój jest jednym z fundamentów rozwoju krajów cz³onkowskich. UE równie¿ w zakresie transportu w miastach i aglomeracjach od wielu lat wyraŸnie preferuje politykê
zrównowa¿onego rozwoju. Ma to swoje odzwierciedlenie m.in. w kolejnych generacjach dokumentów europejskiej polityki transportowej.
Politykê transportow¹ UE zawar³a w tzw. „Bia³ej Ksiêdze”4, gdzie uznaje transport za kluczowy czynnik w nowoczesnej gospodarce. Równoczeœnie ma miejsce permanentna sprzecznoœæ pomiêdzy spo³eczeñstwem, wykazuj¹cym coraz wiêksz¹
mobilnoœæ a opini¹ publiczn¹, która staje siê coraz bardziej nietolerancyjna na chroniczne stany zat³oczenia i opóŸnieñ oraz pogarszaj¹c¹ siê jakoœæ obs³ugi transportowej. W sytuacji, gdy popyt na us³ugi transportowe roœnie, to odpowiedzi¹
spo³eczeñstw nie mo¿e byæ budowa nowej infrastruktury i dalsze pobudzanie rynku
transportowego. System transportowy musi byæ optymalizowany dla sprostania popytowi zrównowa¿onemu ekonomicznie, spo³ecznie oraz œrodowiskowo. Efektem
nierównowagi pomiêdzy u¿ytkowaniem œrodków transportu jest kongestia. Stwierdzenia powy¿sze s¹ niezwykle wa¿ne w kontekœcie rewitalizacji obszarów miejskich,
z których wiêkszoœæ ma charakter chroniony o bardzo ograniczonej mo¿liwoœci przekszta³ceñ zabudowy i rozbudowy uk³adu komunikacyjnego. W zwi¹zku z tym
wiêkszoœæ dzia³añ musi mieæ charakter zarz¹dzania oraz organizacji ruchu i parkowania, tak aby pozostaæ w zgodzie z wymogami ochrony zabytkowej tkanki miejskiej.
2

Karta Lipska na rzecz zrównowa¿onego rozwoju miast europejskich, Lipsk 2007, http://www.mir.
gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_miast/rozwoj_miast_w_UE/Documents/KL_PL.pdf
[dostêp XI.2013].
3
Towarzystwo Urbanistów Polskich, Nowa Karta Ateñska – Wizja rozwoju miast XXI w., Warszawa
2003.
4
European Commission, White Paper; European transport Policy for 2010: time to decide. Brussels
2001.
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W „Zielonej Ksiêdze” z 2007 r.5 i w „Planie dzia³ania na rzecz mobilnoœci w miastach”6 znacz¹c¹ rolê zwrócono w kierunku polityki transportowej w miastach
i wbrew zasadzie subsydiarnoœci powinna byæ ona znacz¹co wzmocniona i rozszerzona. Uwa¿a siê, ¿e mimo przyjêtej zasady subsydiarnoœci Unia Europejska ma pewn¹
odpowiedzialnoœæ za dzia³ania na szczeblu lokalnym i musi wspomóc rozwój polityki
transportowej w miastach.
Kierunki dzia³añ w zakresie transportu w miastach, zgodne z zasadami rozwoju
zrównowa¿onego i rewitalizacji obszarów zurbanizowanych, to:
"
Ograniczanie kongestii przez:
– odp³atnoœæ za korzystanie z dróg miejskich w pierwszej fazie op³at za parkowanie
i korzystanie z pasa drogowego, w przysz³oœci – op³at za korzystanie z dróg w najbardziej zat³oczonych rejonach miasta;
– ograniczanie dostêpnoœci dla samochodu osobowego w niektórych strefach
(zw³aszcza w centrum miasta i w innych intensywnie zabudowanych obszarach);
– zarz¹dzanie parkowaniem (polityka parkingowa, p³atne parkowanie, ograniczenie liczby parkingów w przeci¹¿onych obszarach, aby dostosowaæ j¹ do przepustowoœci sieci ulicznej).
"
Zwiêkszenie dostêpnoœci do transportu zbiorowego, w tym dla osób niepe³nosprawnych fizycznie.
"
Rozwój dla systemów transportu zbiorowego o wysokiej jakoœci, w tym transportu
szynowego.
"
Priorytet i u³atwienie funkcjonowania dla transportu zbiorowego w warunkach
zat³oczenia ulic przez stosowanie rozwi¹zañ zapewniaj¹cych priorytet w ruchu, takich jak: wydzielone pasy ruchu, sygnalizacja œwietlna reaguj¹ca na pojawienie siê
tramwaju/autobusu itp.
"
Priorytet dla ruchu pieszego i rowerowego.
"
Rozwój rozwi¹zañ intermodalnych w transporcie miejskim.
"
Integracja planowania transportu z planowaniem przestrzennym.
"
Promocja czystych pojazdów i czystych paliw.
"
Promocja i realizacja u³atwieñ dla ruchu rowerowego i innych „wolnych form
przemieszczania siê”.
"
Zmniejszenie zagro¿eñ w ruchu drogowym.

5

Komisja Wspólnot Europejskich, Zielona Ksiêga, W kierunku nowej kultury mobilnoœci w mieœcie,
SEK(2007) 1209, Bruksela 2007. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011D
C0144:EN:NOT [dostêp XI.2013].
6
Komisja Wspólnot Europejskich, komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu Regionów, Plan dzia³ania na rzecz mobilnoœci
w miastach, SEK(2009) 1211 i 1212, Bruksela 2006, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=CELEX:52011DC0144:EN:NOT [dostêp XI.2013].
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Ponadto:
"
Oparcie planów modernizacji i rozwoju systemów transportu na analizie ekonomicznej efektywnoœci rozwa¿anych przedsiêwziêæ oraz na realistycznej koncepcji
finansowania z uwzglêdnieniem nowych modeli finansowania.
"
Rozwój programów badawczych w zakresie transportu w miastach oraz dyfuzja
i upowszechnianie wiedzy w zakresie „przyk³adów dobrych praktyk”.
Krytycznymi dla transportu elementami polityki przestrzennej s¹: lokalizacja
wielkich generatorów ruchu i ustalanie warunków zabudowy, w tym parkingów, których pojemnoœæ w obszarach o ograniczonym ruchu samochodowym i dobrze
obs³u¿onych przez komunikacjê zbiorow¹ powinna byæ limitowana. Jednym z wa¿niejszych instrumentów wdra¿ania polityki transportowej zrównowa¿onego rozwoju
w aspekcie rewitalizacji jest szeroko rozumiane zarz¹dzanie mobilnoœci¹ mieszkañców i podmiotów gospodarczych, to znaczy oddzia³ywaniem w ró¿nych p³aszczyznach na potrzeby poruszania siê, a w dokonywanych podró¿ach – na wybór
transportu zbiorowego i niezmotoryzowanych form przemieszczania siê.

Obs³uga transportowa obszaru rewitalizowanego – przyk³ad
miasta i aglomeracji Douai (Francja)
Bardzo ciekawym przyk³adem kompleksowoœci podjêtych dzia³añ rewitalizuj¹cych przestrzeñ publiczn¹, opartych o koncepcjê uspokojenia ruchu jest stare
flandryjskie miasto Douai we Francji, gdzie w pierwszej dekadzie XXI w. zrealizowano now¹ liniê tramwajow¹ (autobusow¹)7, ³¹cz¹c¹ historyczne centrum miasta z peryferyjnymi miejscowoœciami w tej¿e aglomeracji. Jest to linia maj¹ca d³ugoœæ 12 km,
21 przystanków i usytuowana jest w czterech miastach – gminach aglomeracji.
Inwestycja ta by³a okazj¹ do dokonania przekszta³ceñ uspokajaj¹cych ruch
w ca³ym centrum miasta, a tak¿e podniesienia walorów architektoniczno-estetycznych przestrzeni ulic. Spowodowa³a koniecznoœæ przebudowy przekrojów wielu ulic.
Umo¿liwi³a wprowadzenie wydzielonych œcie¿ek rowerowych w miejsce wczeœniej
wykorzystywane przez ruch samochodowy. W rozwi¹zaniu wêz³a komunikacyjnego
w rejonie dworca kolejowego priorytet nadano linii tramwajowej i przemieszczeniom
niezmotoryzowanym. Ulicê stanowi¹c¹ obwodnicê centrum wprowadzono do tunelu,
nad którym stworzono przestrzeñ dla ruchu pieszego, rowerowego i tramwaju z terenem zielonym z elementami ma³ej architektury. Dojazd do dworca ograniczony zosta³ do obustronnych siêgaczy, które przed przebudow¹ by³y fragmentem
wspomnianej obwodnicy centrum.
Wprowadzenie linii tramwajowej w przekrój jednego z mostów na rzece Scarpie
(most Esquerchin) wymusi³o likwidacjê jednej z jezdni, któr¹ przebudowano na torowisko tramwajowe oraz przekszta³cenia przestrzeni publicznej po obu stronach rzeki
7

Tramwaje (autobusy) produkcji holenderskiej firmy APTS Phileas o napêdzie szeregowym hybrydowym
równoleg³ym na pneumatykach poruszaj¹ siê na wydzielonym torowisku, Ÿród³o: www.villedouai. fr [dostêp
X.2007 i X.2010). Bardzo trudne jest jednoznaczne zdefiniowanie wykorzystywanej trakcji jako tramwajowej
lub autobusowej. Pod wzglêdem funkcjonalnym jest rozwi¹zanie zbli¿one do BRT Bus Rapid Transit.
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s¹siaduj¹cych z ww. mostem. Do obs³ugi ruchu ko³owego zaprojektowano uk³ad
ma³ych rond z ³¹cz¹c¹ je jezdni¹ dwupasmow¹ ze œcie¿k¹ rowerow¹ dwukierunkow¹,
zamiast funkcjonuj¹cych wczeœniej skrzy¿owañ skanalizowanych.
Omawiana przebudowa wp³ywa równie¿ pozytywnie na jakoœæ przestrzeni publicznych w otoczeniu trasy tramwajowej. Nie bez znaczenia na wzrost walorów estetycznych wydaje siê mieæ równie¿ u¿ytkowany tabor oraz infrastruktura obs³uguj¹ca
pasa¿erów – wiaty przystankowe i inne elementy ma³ej architektury.
Przedstawiony przyk³ad nowo wybudowanej linii tramwaju szybkiego w Douai
pokazuje wzajemne silne zwi¹zki miêdzy rewitalizacj¹ obszaru i rewitalizacj¹ uk³adu
komunikacyjnego. Tylko kompleksowe dzia³ania w tkance zabudowy i w uk³adzie
komunikacyjnym sprawiaj¹, ¿e podjête dzia³ania s¹ efektywne i przynosz¹ efekt synergii dla wygl¹du miasta i warunków ¿ycia mieszkañców. Kompleksowa aran¿acja
przestrzeni ulic powoduje, ¿e ulice te staj¹ siê ulicami ¿yj¹cymi spo³ecznie, a nie tylko
ulicami o ruchu uspokojonym o wy¿szych parametrach brd. Dziêki uspokojeniu ruchu, przez podjête dzia³ania zagospodarowania i przekszta³cania przestrzeni mo¿na
wydobyæ walory przestrzenno-architektoniczne oraz zaniedbanym fragmentom przestrzeni nadaæ nowe wartoœci.

Podsumowanie
Przedstawione powy¿ej zagadnienia transportu w rewitalizacji wskazuj¹, ¿e jest to
bardzo wa¿ny i integralny element dzia³añ rewitalizacyjnych. Rola rozwi¹zañ transportowych jest wieloraka. Dzia³ania w systemie transportowym mog¹ byæ zarówno
elementem wiod¹cym w ca³ym procesie rewitalizacji obszaru i wp³ywaæ na zakres
i charakter przekszta³ceñ urbanistyczno-architektonicznych, jak równie¿ elementem
uzupe³niaj¹cym. Infrastruktura transportowa jest elementem struktury przestrzennej, jak równie¿ elementem kszta³tuj¹cym infrastrukturê. Funkcj¹ infrastruktury
komunikacyjnej w rozwi¹zaniach rewitalizacji jest funkcja obs³ugi zagospodarowania
przestrzennego i jednoczeœnie tworzenia zagospodarowania dróg i ulic. Dzia³ania
w zakresie polityki transportowej oraz organizacji i zarz¹dzania ruchem i postojem
powinny zmierzaæ do eliminacji tranzytu wzglêdem rewitalizowanego obszaru, aby
tym samym daæ mo¿liwoœæ rozwoju funkcji miejskiej. Znacz¹ce efekty mo¿na
osi¹gn¹æ przez kompleksowe wprowadzenie koncepcji uspokojenia ruchu, która mo¿e byæ istotnym elementem ca³oœci rewitalizowanych dzia³añ. Ograniczaj¹c dostêpnoœæ samochodem osobowym do danego obszaru, musimy oferowaæ rozwi¹zania
alternatywne – obs³ugê transportem publicznym, ruchem rowerowym i pieszym.

Summary
Transport in urban renewal
Transportation problems in the revitalization of urban areas is one of the main
issues that should be resolved to converted the area to function properly. This paper
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presents the scope of work of the transportation system in the revitalized area,
policies and transport services taking into account the principles of sustainable
development, as well as example of transport service revitalized urban center of
Douai in France, where the solution of transportation system had a decisive influence
on the effect of the action taken.
Keywords: revitalization, transportation service, sustainable transportation policy,
tram in Douai.
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Starzenie konstrukcji in¿ynierskich
jako przyczyna rewitalizacji
Celem pracy jest wykazanie wp³ywu przyspieszonego i naturalnego starzenia na
zmianê w³asnoœci stali konstrukcyjnych, co powoduje obni¿enie noœnoœci konstrukcji stalowych.
Starzenie konstrukcji in¿ynierskich zwi¹zane jest z utrat¹ ich zdolnoœci do
pe³nego przenoszenia obci¹¿eñ za³o¿onych w projekcie i do zmian wartoœci parametrów okreœlaj¹cych stan u¿ytkowalnoœci. Starzenie naturalne zachodzi w czasie eksploatacji konstrukcji in¿ynierskich w sposób bardzo powolny. Natomiast
przyspieszone starzenie zachodzi na skutek intensyfikacji czynników oddzia³uj¹cych
na konstrukcje, na przyk³ad przez podwy¿szenie temperatury (do oko³o 250°C), cykliczne zmiany temperatury, odkszta³cenia plastyczne, oddzia³ywanie œrodowisk
agresywnych1, 2. W efekcie koñcowym tych procesów wytwarza siê taka sytuacja konstrukcji bêd¹cej w eksploatacji, ¿e konieczna jest jej naprawa i czêsto modernizacja, co
z kolei prowadzi do rewitalizacji.
W opracowaniu wyjaœniono, jak zmieni¹ siê noœnoœci i odkszta³calnoœæ elementu
konstrukcji. Przedstawiono badania wybranych materia³ów, tj. próbek ze stali konstrukcyjnej, poddanych przyspieszonemu procesowi korozji oraz elementów konstrukcji, tj. kszta³towników stalowych poddanych naturalnemu starzeniu. Przeprowadzono analizê i dyskusjê wyników badañ.

Przyk³ad przyspieszonego procesu korozji stali niestopowej
Przyspieszony proces korozji stali niestopowej przeprowadzono w laboratorium
w kwasie solnym. Celem badañ by³a ocena wp³ywu korozji na w³aœciwoœci mechaniczne stali.
Badaniom doœwiadczalnym poddano próbki wykonane ze stali niestopowej gatunku S235JR3. Próbki uciêto z rur stalowych o œrednicy zewnêtrznej 20 mm i gruboœci
1

Baszkiewicz J., Kamiñski M., Korozja materia³ów. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2006.
Buczkowski W. (red.), Budownictwo ogólne.Tom 4. Arkady, Warszawa 2010.
3
Glinicka A., Kruk M., Wp³yw korozji na w³aœciwoœci mechaniczne stali niestopowej. Theoretical Foundations of Civil Engineering. Polish – Ukrainian – Lithuanian Transactions 16, OW PW, Warsaw, June 2008,
s. 421–428.
2
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œcianki 2 mm. Wykonano 30 próbek o d³ugoœci 30 mm oraz 6 próbek o d³ugoœci
158 mm. Przygotowane próbki dok³adnie zmierzono i zwa¿ono. Próbki o d³ugoœci
30 mm podzielono na 5 grup po 6 sztuk. Pierwsz¹ grupê stanowi³y próbki, które nie
by³y poddane procesowi korozji (seria 1). Kolejne grupy próbek poddano procesowi
korozji w 5% roztworze wodnym kwasu solnego. Korozja w laboratorium zachodzi³a
przez okres 59 dób; tj. 1416 godzin. Okreœlono zmiany, jakie powoduje to agresywne
œrodowisko na próbkach poprzez pomiary prowadzone od 30 doby do 59 doby w równych krokach czasowych, tzn. co 7 dób (2 seria – 38 dób, 3 seria – 45 dób, 4 seria
– 52 dób i 5 seria – 59 dób). Ka¿dorazowo po zakoñczeniu procesu korozji próbki wysuszono, zmierzono i zwa¿ono.
Podobnie, próbki o d³ugoœci 158 mm podzielono na 2 grupy. Próbki pierwszej
grupy nie by³y korodowane. Próbki drugiej grupy umieszczono na 38 dób w 5% HCl.
Po wyjêciu z roztworu kwasu próbki zosta³y wysuszone, zmierzone i zwa¿one. Przeanalizowano, w przypadku próbek krótszych, wp³yw umieszczenia tych próbek
w œrodowisku agresywnym na ubytek masy. Po badaniach korozyjnych przeprowadzono badania mechaniczne (tak¿e w laboratorium).
Krótkie próbki stalowe, zarówno skorodowane, jak i nieskorodowane, poddano
próbie œciskania w maszynie Instron 3382, rejestruj¹c œcie¿ki równowagi statycznej
P-u (si³a œciskaj¹ca – przemieszczenie pionowe). Analizowano kszta³ty otrzymanych
œcie¿ek równowagi statycznej i okreœlono granicê plastycznoœci stali Re przy œciskaniu
badanych próbek. Próbki d³u¿sze poddano rozci¹ganiu osiowemu w celu wyznaczenia modu³u Younga (E) stali poddanej i niepoddanej procesowi korozji. Próbê rozci¹gania wykonano w maszynie Instron 3382 z zamocowanym tensometrem o bazie
pomiarowej 50 mm.
Przeprowadzony proces korozji okreœlono jako równomierny poprzez obserwacjê
nieuzbrojonym okiem. Stwierdzono brak w¿erów, szczelin i rozwarstwieñ materia³u.
Stwierdzono, ¿e proces korozji spowodowa³ ubytek masy badanych próbek (ryc. 1).
Ka¿dy punkt pomiarowy na wykresie pochodzi z pomiarów trzech próbek. Granicê
plastycznoœci Re okreœlono jako iloraz si³y Pe do pola przekroju pierwotnego próbki
oraz jako iloraz tej samej si³y do pola przekroju próbki skorodowanej. Wartoœci œrednie
okreœlono na podstawie pomiarów pochodz¹cych z 6 próbek w danym kroku czasowym
(ryc. 2). Nale¿y tu nadmieniæ, ¿e projektant zna tê pierwsz¹ wartoœæ pola przekroju.
W przeprowadzonej próbie rozci¹gania próbek stalowych wyznaczono modu³
Younga E. Œrednia wartoœæ modu³u E dla stali wynios³a185 000 MPa i nie zmieni³a
siê ona na skutek korozji. Na ryc. 3 zilustrowano zale¿noœæ naprê¿enie œrednie – odkszta³cenie œrednie dla badanej stali uzyskan¹ na podstawie pomiaru 3 próbek
w maszynie wytrzyma³oœciowej.
W podsumowaniu badañ korozyjnych i mechanicznych przeprowadzonych na
próbkach ze stali niestopowej w przyspieszonym procesie korozji stwierdza siê co
nastêpuje:
1. Proces korozji spowodowa³ ubytek masy badanych próbek o oko³o 20%, a wiêc doprowadzi³ do zmniejszenia wymiarów geometrycznych próbek, co spowoduje
mniejsz¹ noœnoœæ elementu skorodowanego.
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Ryc. 1. Œredni ubytek masy próbek skorodowanych w czasie
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Ryc. 2. Wykres zale¿noœci naprê¿enie œrednie na granicy plastycznoœci stali – czas korodowania
!ród³o – badania w³asne.

2. Œcie¿ki równowagi statycznej P-u, tzn. si³a œciskaj¹ca – przemieszczenie pionowe
próbek przed procesem korozji i po nim maj¹ w ogólnoœci taki sam charakter.
3. Wartoœci naprê¿enia na granicy plastycznoœci Re bardzo niewiele zmala³y
z up³ywem czasu korodowania. Mo¿na przyj¹æ, ¿e Re pomimo procesu korozji jest
nadal taka sama jak pocz¹tkowo.
4. Wartoœci przemieszczenia odpowiadaj¹cego Re wzros³y dla wszystkich skorodowanych próbek w porównaniu z odpowiednimi wartoœciami dla próbek nieskorodowanych. W ogólnoœci mo¿na stwierdziæ, ¿e skorodowane próbki s¹ bardziej
odkszta³calne od pierwotnych próbek, co ma wp³yw na parametr warunku
u¿ytkowalnoœci konstrukcji stalowej.
5. Younga E nie zmieni³ siê.
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Ryc. 3. Zale¿noœæ naprê¿enie œrednie – odkszta³cenie œrednie dla badanej stali S235JR
!ród³o: badania w³asne.

W ogólnoœci przeprowadzony równomierny proces korozji doprowadzi³ do bardzo
niewielkich zmian w³asnoœci materia³owych badanych próbek stalowych.
Jakie jest odniesienie wyników tych badañ laboratoryjnych do rzeczywistoœci konstrukcyjnej, to jest, do oceny zmian noœnoœci rozci¹ganych i œciskanych stalowych
prêtów koroduj¹cych w warunkach naturalnych?
Na podstawie pomiarów pochodz¹cych z badañ korozyjnych mo¿na wyznaczyæ
szybkoœæ korozji. Szybkoœæ korozji próbek stalowych w 5% HCl zale¿y od wymiarów
geometrycznych próbek i od warunków lokalnych (tj. mniejszego lub wiêkszego
oœwietlenia naczynia z koroduj¹cymi próbkami)4. Œrednia szybkoœæ korozji stali
S235JR w 5% HCl wynosi³a 1,02 mm/rok5. Szybkoœæ ta mieœci siê w przedziale wartoœci szybkoœæ korodowania stali miêkkiej na wolnym powietrzu w atmosferze przemys³owo-morskiej piêciu miast, która wynosi wed³ug6 1,09–1,73 mm/rok. Pozwoli to
projektantowi oszacowaæ spadek noœnoœci prêtów, po zadanym czasie, bez koniecznoœci wycinania próbek z konstrukcji.

Starzenie naturalne konstrukcji stalowych
Dok³adna ocena stanu materia³u (stali eksploatowanych od kilkudziesiêciu lat)
obliguje inwestora do przeprowadzenia pe³nego zakresu badañ laboratoryjnych, co
stwarza powa¿ne problemy z uwagi na potrzebê wyciêcia z konstrukcji du¿ej iloœci
stali, która umo¿liwi³aby wykonanie pe³nowymiarowych próbek normatywnych.
Fakt ten nastrêcza trudnoœci ze wzglêdu na du¿e koszty oraz niebezpieczeñstwo zna4
Glinicka A., Kruk M., Wp³yw korozji na w³aœciwoœci mechaniczne stali niestopowej. Theoretical Foundations of Civil Engineering. Polish – Ukrainian – Lithuanian Transactions 16, OW PW, Warsaw, June 2008,
s. 421–428.
5
Glinicka A., Koz³owska B., Przyk³ad modelowania okresu utrzymania wybranych elementów konstrukcji
stalowych poddanych korozji. Logistyka 3/2012, s. 623–627.
6
Shreir L.L., Korozja. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1966.
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cznego os³abienia przekrojów elementów, niekiedy mocno wytê¿onych. Zachodzi potrzeba pos³ugiwania siê takimi skróconymi metodami badawczymi, które by³yby
mo¿liwe w zakresie badañ nieniszcz¹cych lub przy wykorzystaniu próbek z materia³u badawczego o bardzo niewielkich wymiarach. Na tej podstawie mo¿na oszacowaæ
liczbowe wartoœci w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowych fy (Re) i fu (Rm). Przeprowadzono
badania na kilku starych obiektach. Szczegó³owy opis badañ zawiera praca7.
W pracy wykonano nastêpuj¹ce badania laboratoryjne:
!
próby wytrzyma³oœciowe, na podstawie których okreœlono granicê plastycznoœci fy
(Re), wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie fu (Rm), wyd³u¿enie jednostkowe A5 [%] (ocena
plastycznoœci),
!
badanie twardoœci najbardziej rozpowszechnion¹ metod¹ Brinella, dziêki której
oceniono zale¿noœæ HB – fy (Re) (z du¿ym prawdopodobieñstwem),
!
analizê chemiczn¹ metod¹ „na mokro” oraz za pomoc¹ spektrolabu stacjonarnego.
Uzyskane wyniki z prób wytrzyma³oœciowych dla kilku obiektów opracowano statystycznie, wyniki prób zinterpretowano graficznie (ryc. 4 i 5).
Próbki p³askie, wyciête z pó³ek kszta³towników, obrobione na frezarce, poddano
badaniu twardoœci metod¹ Brinella, na jednej z g³ówek przygotowanych do mocowania w maszynie wytrzyma³oœciowej. Po zbadaniu twardoœci próbki poddano próbie
zrywania.
Przy opracowaniu wyników pos³u¿ono siê nastêpuj¹cymi wielkoœciami losowymi:
– wartoœæ œrednia Re badanej cechy
1 n
(1)
Re
Rei
ni1
gdzie Re to wartoœci granicy plastycznoœci badanych próbek.
– wartoœæ odchylenia standardowego SRe w próbie
S Re
– wspó³czynnik zmiennoœci

1
n 1i

n
1

( Rei

Re )2

(2)

Re

S Re
(3)
Re
Do okreœlenia przybli¿onej wytrzyma³oœci na rozci¹ganie fu (Rm) zastosowano
wzór:
10 HB
(4)
f u ( Rm ) 3, 40 HB
[MPa]
3
W literaturze mo¿na spotkaæ ocenê wytrzyma³oœci na podstawie zawartoœci wêgla C.
Re

7
Sawczuk F., Ocena w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowych i technologicznych stali w konstrukcjach budowlanych eksploatowanych od ponad 80 lat. Rozprawa doktorska. Politechnika Warszawska, Wydzia³ In¿ynierii
L¹dowej, Warszawa 1998.
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Ryc. 4. Wartoœci œrednie i jednostkowe Re i Rm oraz procentowa zawartoœæ wêgla C [wg 5]

Wêgiel jest podstawowym sk³adnikiem decyduj¹cym o mikrostrukturze i w³asnoœciach mechanicznych stali. Wraz ze wzrostem zawartoœci wêgla od 0,0 do 0,8% nastêpuje wzrost wytrzyma³oœci na rozci¹ganie o 500 MPa. Przyjmuj¹c liniow¹ zale¿noœæ
mo¿na okreœliæ orientacyjn¹ wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie stali wêglowych w zale¿noœci od zawartoœci wêgla z prostego wzoru:
Rm

300 ( 600 % C ) [MPa]

(5)

Wzór (5) po przekszta³ceniu mo¿e pos³u¿yæ do okreœlenia przybli¿onej twardoœci
badanego materia³u wg zale¿noœci (4).
Zamieszczone wyniki przedstawiaj¹ zale¿noœci cech wytrzyma³oœciowych od zawartoœci wêgla oraz du¿e ró¿nice w odchyleniu standardowym granicy plastycznoœci
i wytrzyma³oœci na rozci¹ganie. Widoczny wp³yw zawartoœci wêgla na cechy mechaniczne mo¿e sugerowaæ znaczny wp³yw postêpuj¹cych procesów starzenia naturalnego.
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Ryc. 5. Cechy wytrzyma³oœciowe Re i Rm oraz sk³ad chemiczny [wg 5]

Oszacowania wartoœci fy (Re) i fu (Rm) dokonano z badañ twardoœci metod¹ Brinella
(HB). Granicê plastycznoœci oszacowano na podstawie normy PN-78/H-04 350 oraz
doœwiadczeñ w³asnych z opracowywania ekspertyz technicznych obiektów stalowych
eksploatowanych od kilkudziesiêciu lat.
Bezpoœrednia ocena wp³ywu wêgla na zjawisko starzenia jest zagadnieniem z³o¿onym i niekiedy nastrêczaj¹cym wiele trudnoœci. Jedna z wykorzystywanych metod
polega na porównaniu wyników z badañ wytrzyma³oœciowych Rm i Rm, (HB) z wynikami uzyskanymi ze wzoru (5). W tabeli 1 zestawiono wytrzyma³oœci na rozci¹ganie
fu (Rm), Rm, (HB) i Rm, (C) otrzymane wg trzech metod.
Œrednie wartoœci zawartoœci wêgla oraz porównanie wartoœci wytrzyma³oœci na
rozci¹ganie Rm i Rm, (HB) i Rm, (C) wykazuj¹, ¿e stale, które uleg³y starzeniu charakteryzuj¹ siê nisk¹ zawartoœci¹ wêgla.
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Tabela 1. Zestawienie zbiorcze wartoœci wytrzyma³oœci na rozci¹ganie Rm, Rm, (HB) i Rm, (C)
oraz œrednia zawartoœæ wêgla C [wg 5]

Nr zbioru

Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie Rm
[MPa]

Rm

Rm, (HB)

Rm, (C)

Rozstêp
wytrzyma³oœci na
rozci¹ganie
(Rm – Rm, (C))

Œrednia zawartoœæ
wêgla C w zbiorze

Wielkoœæ
procentowa
rozstêpu
[%]

1

0,162

396

–

397,2

1,7

0,04

2

0,077

421

423

346

75

21,6

0,050

388

400

330

58

17,6

0,040

423

414

324

90

27,8

4

0,039

–

369

323

46

–

5

0,090

376

413

354

22

6,2

6

0,124

381

–

374

7

1,9

7

0,100

362

380

360

2

0,6

8

0,078

374

–

368

6

1,63

3

Podsumowanie
W opracowaniu przedstawiono wyniki, okreœlone w laboratorium, cech wytrzyma³oœciowych takich stali, które uleg³y przyspieszonej korozji i starzeniu naturalnemu. Stwierdzono, ¿e starzenie konstrukcji stalowych poprzez korozjê niekoniecznie
musi byæ przeprowadzone na obiektach rzeczywistych, mo¿na je przeprowadziæ na
próbkach w laboratorium. Analogicznie starzenie naturalne konstrukcji stalowych
mo¿e byæ ocenione w wyniku skróconych badañ laboratoryjnych na próbkach.
Wyniki badañ laboratoryjnych mo¿na adoptowaæ do konstrukcji rzeczywistej.

Summary
Aging of engineering structures as the cause
of the revitalization
In the work one presented the influence of the accelerated and natural ageing on
mechanical properties chosen structural steels. One presented results of tests of
samples steel structural carried out in the laboratory:
– subjects to the accelerated process of the corrosion and
– subjects to the natural ageing.
On the basis tests 1. one determined the yield point and Young’s modulus of
material. On the basis tests 2. one determined the yield point, the tensile strength, the
content of the carbon C and the hardness HB material. Findings of laboratory can be
adapted to the real construction approximately.
Keywords: structural steel, corrosion, natural ageing.
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El¿bieta Szafranko

Mo¿liwoœci przeprowadzenia procesu
inwestycyjno-budowlanego
w ramach programów rewitalizacyjnych
Rewitalizacja to szeroko rozumiany proces zmian przestrzennych, technicznych,
spo³ecznych i gospodarczych, podjêtych w interesie publicznym, których celem jest
wyprowadzenie okreœlonego obszaru z sytuacji kryzysowej, przywrócenie mu dawnych funkcji lub stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju z wykorzystaniem
jego cech endogenicznych1. Celem rewitalizacji jest ograniczenie problemów spo³ecznych, gospodarczych i ekologicznych, nadanie obszarom zdegradowanym nowych
funkcji oraz sprzyjanie ich zrównowa¿onemu rozwojowi. Poprzez procesy rewitalizacji zwiêksza siê bezpieczeñstwo spo³eczne oraz prze³amuje siê trudnoœci gospodarcze
wystêpuj¹ce na zdegradowanych obszarach zurbanizowanych2.
Przeprowadzaj¹c rewitalizacjê miasta osi¹ga siê wiele celów (ryc. 1). Jednym z nich
jest o¿ywienie spo³eczno-gospodarcze poprzez podniesienie jakoœci przestrzeni publicznej, zgodnie z zasadami ³adu przestrzennego i estetyki oraz promowanie przedsiêbiorczoœci. Cel ten mo¿na osi¹gn¹æ poprzez porz¹dkowanie „starej tkanki” urbanistycznej, odpowiednie zagospodarowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem, modernizacjê, remont, rozbudowê istniej¹cej substancji mieszkaniowej oraz
budynków u¿ytecznoœci publicznej. Uzupe³nieniem tych dzia³añ powinna byæ odnowa budowlano-architektoniczna wraz z modernizacj¹ urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej oraz poprawa sytuacji w zakresie drogownictwa i transportu miejskiego umo¿liwiaj¹ca integracjê ró¿nych obszarów miasta. Dzia³ania te w efekcie zmierzaj¹ do u³atwienia mo¿liwoœci inwestowania na terenach poprzemys³owych, powojskowych czy kolejowych oraz stworzenia warunków dla inwestycji podnosz¹cych
konkurencyjnoœæ terenu3.
Celem spo³ecznym, szeroko rozumianej rewitalizacji, jest integracja mieszkañców,
zapobieganie i przeciwdzia³anie wykluczeniu. W wyniku dzia³añ rewitalizacyjnych
powstaj¹ placówki dzia³aj¹ce w systemie pomocy spo³ecznej i edukacji dla osób zagro¿onych marginalizacj¹, tworzone s¹ lokalne centra aktywizacji spo³ecznej, wspierane
1

Lokalne strategie mieszkaniowe (red.), Aleksandra Czy¿ewska, Municipium, Warszawa 2000.
Podrêcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody dzia³ania wspó³czesnych procesów rewitalizacji,
Urz¹d Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Warszawa 2003.
3
Problemy rewitalizacji, [w:] Gospodarka przestrzenna gmin. Poradnik T. III, Fundusz Wspó³pracy
– Brytyjski Fundusz Know-How, Kraków 1998.
2
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s¹ inicjatywy pozwalaj¹ce na eliminowanie stereotypów dzielnicowych oraz wzmacnianie poczucia to¿samoœci mieszkañców. W celu wytworzenia tych mechanizmów
w ramach inwestycji na terenach rewitalizowanych budowane s¹ obiekty sportowe
i prowadzona jest promocja kultury fizycznej. Podejmowane s¹ równie¿ dzia³ania
zmierzaj¹ce do wspierania ró¿nych form aktywizacji zawodowej wobec mieszkañców
tych terenów. Tworzone s¹ programy aktywizacji dla seniorów, integracji i aktywizacji dla osób niepe³nosprawnych, dla m³odzie¿y zagro¿onej marginalizacj¹. Stwarzane
s¹ warunki do wychodzenia z bezdomnoœci.
Cele rewitalizacji

Porz¹dkowanie
starej tkanki
urbanistycznej

Cele spo³eczne

Zwiêkszenie
bezpieczeñstwa
mieszkañców

Ryc. 1. Cele rewitalizacji
!ród³o: opracowanie w³asne.

Œciœle zwi¹zane z poprzednimi celami jest zwiêkszenie bezpieczeñstwa mieszkañców oraz poprawa mo¿liwoœci komunikacyjnych wewn¹trz osiedli. W ramach rewitalizacji podejmuje siê dzia³ania maj¹ce na celu zwiêkszenie liczby oraz poprawa
funkcjonowania ci¹gów komunikacyjnych wewn¹trz osiedli, rekultywacja i odnowa
terenów miêdzyosiedlowych oraz dostosowanie istniej¹cych uk³adów komunikacyjnych wewn¹trz osiedli do potrzeb mieszkañców. Dzia³aniami uzupe³niaj¹cymi
a znacznie zwiêkszaj¹cymi bezpieczeñstwo jest wprowadzenie systemu monitoringu
i budowa oœwietlenia na obszarach o zwiêkszonej przestêpczoœci, stworzenie warunków do inicjowania form pomocy s¹siedzkiej w celu eliminowania zagro¿eñ na terenie osiedli oraz wsparcie dzia³añ edukacyjnych w zakresie informowania o zagro¿eniach wystêpuj¹cych na danym terenie.
Dzia³ania zwi¹zane z osi¹gniêciem wymienionych celów s¹ spójne i uzupe³niaj¹
siê na ka¿dym etapie rewitalizacji. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e poprawa warunków ¿ycia, funkcjonalnoœci i estetyki otoczenia samoistnie wywo³uje mechanizmy poprawiaj¹ce sytuacjê spo³eczn¹ na obszarach rewitalizowanych. Wiêkszoœæ inwestycji
zwi¹zanych z opisanymi dzia³aniami ma charakter publiczny, a ich realizacja wymaga
stosowania odpowiednich procedur, przepisów i sposobów finansowania.
Ca³oœæ postêpowania jest wpleciona w proces inwestycyjno-budowlany, a zamówienia publiczne pojawiaj¹ siê na wszystkich jego etapach. Budowlany proces inwestycyjny to szereg dzia³añ, które zmierzaj¹ do zaspokojenia okreœlonych potrzeb
spo³ecznych. Wszystkie przygotowawcze dzia³ania w budowlanym procesie inwestycyjnym, nastêpuj¹ po sobie w okreœlonej chronologii, zaczynaj¹c od podjêcia decy-
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zji o inwestowaniu, a tak¿e studiów i analizy, warunków oraz wielkoœci zamierzonego
przedsiêwziêcia. Nastêpnie kolejn¹ wa¿n¹ czynnoœci¹ jest wybranie miejsca lokalizacji inwestycji publicznej, po czym zamawiaj¹cy przystêpuje do opracowania dokumentacji projektowej, która zaakceptowana byæ musi przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej. W dokumentacji projektowej najwiêksze znaczenie
ma projekt budowlany, którego opracowanie jest dzia³aniem niezbêdnym, aby uzyskaæ pozwolenie na budowê, a jego forma oraz zakres zawarte s¹ w Rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r.
Finansowanie inwestycji celu publicznego nie nale¿y do najprostszych czynnoœci
w budowlanym procesie inwestycyjnym. Przedsiêwziêcia publiczne mog¹ byæ finansowane ze œrodków w³asnych inwestora, bud¿etu pañstwa, pañstwowych funduszy
celowych, jak i œrodków pomocowych Unii Europejskiej, oraz gwarantowanych przez
pañstwo po¿yczek bankowych. Finansowe zobowi¹zania, zaci¹gane przez jednostki
sektora finansów publicznych s¹ okreœlone w³aœciwymi przepisami, i mog¹ odbywaæ
siê tylko w ramach roku bud¿etowego. Dlatego bardzo czêsto jednostki samorz¹du
terytorialnego wykorzystuj¹ tak¹ instytucjê jak¹ jest wieloletni plan inwestycyjny,
który przedstawia planowanie wydatkowania œrodków finansowych, np. bud¿etu
gminy w roku obecnym i latach kolejnych, a bez takiego planu realizowanie inwestycji finansowanych ze œrodków pomocowych Unii Europejskiej jest bardzo ciê¿kie.
Aby nie dopuœciæ marnotrawstwa œrodków publicznych powo³ana jest odpowiednia
kontrola wewnêtrzna, za któr¹ odpowiedzialny jest kierownik jednostki sektora
finansów publicznych.

Uwarunkowanie formalno-prawne rewitalizacji
jako inwestycji publicznych
Postêpowanie zwi¹zane z realizacj¹ celów publicznych reguluje Ustawa o zamówieniach publicznych4. W myœl ustawy w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiaj¹cy, jak równie¿ wykonawca zobowi¹zani s¹ do podjêcia okreœlonych
kroków, zmierzaj¹cych do podpisania miêdzy nimi umowy. Szereg procedur postêpowania zmierzaj¹cych do udzielenia zamówienia publicznego rozpoczyna siê od publicznego og³oszenia. Nastêpnie zamawiaj¹cy ustala wartoœæ zamówienia, która bêdzie
mia³a wp³yw na wybranie stosownej procedury udzielenia zamówienia publicznego,
oraz czy konieczne bêdzie stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych. Obowi¹zkiem zamawiaj¹cego jest, tak¿e opracowanie specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (siwz), która zawiera informacje niezbêdne dla wykonawcy na etapie
przygotowywania oferty5, a treœæ jej dok³adnie opisana jest w art. 36 Ustawy o zamówieniach publicznych. Podczas postêpowania o udzielenie zamówienia zamawiaj¹cy
mo¿e wymagaæ od wykonawców wy³¹cznie dokumentów i oœwiadczeñ niezbêdnych
do jego przeprowadzenia, nie zmieniaj¹c przy tym ich formy oraz okresu wystawianych dokumentów. Dokumenty i oœwiadczenia powinny byæ przed³o¿one wraz
4
5

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Ustawa o zamówieniach publicznych.
Olszowska H., Co powinna zawieraæ specyfikacja, Przetargi publiczne, 9/2010.
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z ofert¹. Zabezpieczeniem interesu zamawiaj¹cego w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wadium. Jest to forma zabezpieczenia, która ma uchroniæ
zamawiaj¹cego przed nierzetelnymi wykonawcami, a tak¿e przed oszustami6.
W sk³ad dokumentacji przedsiêwziêæ budowlanych, bêd¹cych przedmiotem zamówieñ publicznych oprócz szeregu materia³ów i opracowañ wynikaj¹cych z wymagañ Ustawy Prawo budowlane, dodatkowo powinny wchodziæ:
– decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawana w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z przepisami Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, niezbêdna do uzyskania pozwolenia na budowê,
– projekt wykonawczy regulowany przepisami Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegó³owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego,
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zapisami Rozporz¹dzenia jak wy¿ej,
– program funkcjonalno-u¿ytkowy tak¿e regulowany przepisami Rozporz¹dzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegó³owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u¿ytkowego.
– przedmiar robót i kosztorys inwestorski zgodnie z przepisami Rozporz¹dzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie okreœlenia metod i podstaw sporz¹dzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych okreœlonych w programie funkcjonalno-u¿ytkowym7.
Procedura przygotowania dokumentacji przetargowej
W postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiaj¹cy wykonuje
szereg obowi¹zków. Realizacja ich jest czasami skomplikowana nie tylko dla niego,
ale równie¿ dla wykonawców, którzy s¹ adresatami czynnoœci podejmowanych przez
zamawiaj¹cego. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e o ile z³o¿yæ ofertê mo¿e ka¿dy wykonawca, to zamówienie publiczne mo¿e uzyskaæ tylko ten wykonawca, który wyka¿e zdolnoœæ do
jego realizacji. Zamawiaj¹cy powinien zatem zrobiæ wszystko, aby zapewniæ w³aœciw¹
realizacjê zamówienia, a do tego niezbêdne bêdzie w³aœciwe okreœlenie przez zamawiaj¹cego w g³ównej mierze warunków wziêcia udzia³u w postêpowaniu o udzielenie
zamówienia.
Aby wykonawca móg³ wzi¹æ udzia³ w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, najpierw musi siê o nim dowiedzieæ. Spoœród oœmiu trybów udzielania
zamówieñ a¿ piêæ wymaga publicznego og³oszenia8, które jest wszczêciem postêpowania. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e publikowanie og³oszeñ o zamówieniach publicznych ma na
celu zachowanie podstawowych zasad udzielania zamówieñ, tj. zasady uczciwej kon6
7
8

Gawroñska-Baran A., Zamówienia publiczne – Praktyczne rozwi¹zania, 2008.
Olszowska H., Co powinna zawieraæ specyfikacja, Przetargi publiczne, 9/2010.
Olszowska H., Najpierw og³oszenie, Przetargi publiczne, 8/2010.
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kurencji, równego traktowania oferentów oraz jawnoœci postêpowania. Dziêki publikowanym og³oszeniom wszyscy potencjalni wykonawcy mog¹ na identycznych
warunkach i w tym samym czasie uzyskaæ dostêp do kluczowych informacji dotycz¹cych konkretnych procedur, ale tak¿e i planów zamawiaj¹cych dotycz¹cych zamówieñ o wiêkszej wartoœci. Umo¿liwia to rozpoczêcie koniecznych dzia³añ z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. zebranie wszystkich potrzebnych dokumentów, zawarcie umów z podwykonawcami itp. Publikacja og³oszeñ jest w interesie samych zamawiaj¹cych, to dziêki nim mog¹ oni dotrzeæ z informacj¹ o swoich potrzebach do
szerokiego krêgu odbiorców. W zale¿noœci od tego, jaka jest wartoœæ zamówienia
og³oszenie powinno byæ zamieszczone w Biuletynie Zamówieñ Publicznych – do tzw.
progu unijnego 4850 tys. euro oraz w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej – powy¿ej tzw. progu unijnego 4850 tys. euro. Wymóg ten dotyczy og³aszania postêpowania w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z og³oszeniem, dialogu konkurencyjnego. W Biuletynie Zamówieñ Publicznych poza og³oszeniem w powy¿szych trybach, zamieszczane jest tak¿e og³oszenie o licytacji elektronicznej. Je¿eli wartoœæ zamówienia bêdzie równa progowi unijnemu, tj. 4850 tys. euro,
zamawiaj¹cemu nie wolno stosowaæ licytacji elektronicznej oraz zapytania o cenê.
W³aœciwe ustalenie wartoœci zamówienia jest istotn¹ czynnoœci¹ zarówno dla przes¹dzenia o koniecznoœci stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,
jak równie¿ dla odpowiedniego wyboru procedury przetargowej9. Zamawiaj¹cy dokonuje ustalenia wartoœci bazuj¹c na opisie przedmiotu zamówienia, a wiêc bierze pod
uwagê wszystkie wymagania i okolicznoœci, które mog¹ mieæ wp³yw na sporz¹dzenie
oferty przez wykonawcê. Szczegó³y w tym zakresie zosta³y zawarte w rozporz¹dzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreœlenia metod i podstaw
sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreœlonych w programie
funkcjonalno-u¿ytkowym.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia10 dalej nazywana siwz jest jednym
z najwa¿niejszych dokumentów tworzonych przez zamawiaj¹cego w procesie udzielania zamówieñ publicznych. Zawiera ona niezbêdne informacje do uwzglêdnienia
przez wykonawcê w przygotowywanej ofercie. Jest to dokument, który jest tworzony
od samego pocz¹tku funkcjonowania systemu zamówieñ publicznych, tj. od co najmniej 15 lat. W wyniku kilkunastu nowelizacji Pzp przechodzi³ wiele przemian.
Sporz¹dzenie tego dokumentu przez zamawiaj¹cego w sposób jasny i poprawny wymaga niema³ej wiedzy, a tak¿e ogromnego doœwiadczenia. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia w myœl równego traktowania wykonawców umieszcza siê na
stronie internetowej wraz ze wszystkimi za³¹cznikami, w tym równie¿ w przypadku
robót budowlanych dokumentacjê projektow¹, specyfikacjê techniczn¹ wykonania
i odbioru. W zale¿noœci od wybranego trybu prowadzenia postêpowania o udzielenie
zamówienia jest wyznaczony konkretny termin umieszczenia siwz na stronie interne9

Warwas A., Budowlany proces inwestycyjny w systemie zamówieñ publicznych, Zamówienia publiczne
– Doradca, 10/2003.
10
Olszowska H., Co powinna zawieraæ specyfikacja, Przetargi publiczne, 9/2010.
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towej. W przypadku postêpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczenie siwz na stronie internetowej zamawiaj¹cy ma obowi¹zek w dniu,
w którym og³oszenie zosta³o zamieszczone w Biuletynie Zamówieñ Publicznych lub
w publikacji Dziennika Urzêdowego Unii Europejskiej, gdzie bêdzie umieszczone do
dnia, w którym up³ynie termin sk³adania ofert. W innych trybach udzielania zamówieñ publicznych zamawiaj¹cy nie ma takiego obowi¹zku, natomiast ustawa w ka¿dym przypadku dopuszcza umieszczenie siwz na stronie internetowej w ka¿dym
przypadku.
Istnieje mo¿liwoœæ sk³adania przez wykonawcê wniosku o wyjaœnienie treœci Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, do koñca dnia, w którym up³ywa po³owa
wyznaczonego przez zamawiaj¹cego terminu sk³adania ofert. Udzielenie wyjaœnieñ
treœci dotycz¹cych siwz telefonicznie tylko jednemu wykonawcy jest naruszeniem zasady równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji oraz jawnoœci i pisemnoœci postêpowania. Wniosek o udzielenie wyjaœnieñ wykonawca mo¿e
z³o¿yæ w jednej z form komunikacji przyjêtej przez zamawiaj¹cego, tj. drog¹ elektroniczn¹, faksem, a zawsze jest to mo¿liwe w formie pisemnej.
W zale¿noœci od wybranego trybu zamawiaj¹cy zobligowany jest do prowadzenia
postêpowania wed³ug procedur okreœlonych w ustawie Prawo zamówieñ publicznych11. O ile w przetargu ograniczonym i nieograniczonym nie wolno prowadziæ ¿adnych negocjacji, o tyle w trybach: negocjacje z og³oszeniem, negocjacje bez og³oszenia, dialog konkurencyjny czy zamówienia z wolnej rêki s¹ obowi¹zkowe, a ich zakres
i przebieg zale¿y od wybranego przez zamawiaj¹cego trybu. Wybór trybu negocjacji
bez og³oszenia lub zamówienia z wolnej rêki musi byæ uzasadniony w faktyczny i prawny sposób, a brak uzasadnienia upowa¿nia wykonawcê do z³o¿enia odwo³ania od tej
czynnoœci zamawiaj¹cego w ci¹gu 1 miesi¹ca, a je¿eli wartoœæ zamówienia w przypadku robót budowlanych przekracza próg unijny tj. 4850 tys. euro 6 miesiêcy po zawarciu umowy w wyniku prowadzonego postêpowania w takim trybie. Gdy przedmiotem
zamówienia s¹ roboty budowlane, które s¹ realizowane w oparciu o dokumentacjê
projektow¹ posiadan¹ przez zamawiaj¹cego powinno siê stosowaæ tryby niedopuszczaj¹ce negocjacji. W tym przypadku przedmiot zamówienia jest okreœlony na tyle
precyzyjnie, ¿e przed z³o¿eniem oferty nie ma powodów i przes³anek do negocjacji
miêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹. Jeœli przedmiotem zamówienia bêdzie wybór
wykonawcy robót „pod klucz”, tzn. w oparciu o dokumentacjê projektow¹ opracowan¹ przez wykonawcê w ramach jednej umowy o roboty budowlane, zamawiaj¹cy
mo¿e zdecydowaæ siê na przeprowadzenie postêpowania o udzielenie zamówienia
w trybie negocjacyjnym.
Dokonanie opisu przedmiotu zamówienia12 jest podstawow¹ czynnoœci¹ zamawiaj¹cego, który zamierza udzieliæ zamówienia publicznego. Opis przedmiotu zamówienia wp³ywa na przedmiotowy zakres umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz na treœæ ofert. Opis jest sporz¹dzany nie tylko z uwagi na interes zamawiaj¹cego,
11

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Ustawa o zamówieniach publicznych.
Ustawa z 12.05.2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U. Nr 95 z 2000 r., poz. 1041,
z póŸn. zm.).
12
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ale ma przede wszystkim za zadanie okreœlenie regu³ niezbêdnych dla oceny ofert.
W zamówieniach publicznych wy³¹cznie zamawiaj¹cy jest podmiotem upowa¿nionym do okreœlenia przedmiotu danego zamówienia. To zamawiaj¹cy decyduje, jaki
przedmiot zamówienia spe³ni jego oczekiwania, i przy tym jest zobowi¹zany do
do³o¿enia ze swojej strony nale¿ytej starannoœci w dzia³aniu.
W obszarze opisu przedmiotu zamówienia zamawiaj¹cy pope³nia najwiêcej
b³êdów, co zazwyczaj jest dla wykonawców bardzo dotkliwe, szczególnie w zamówieniach poni¿ej progów unijnych, gdzie wykonawca nie ma mo¿liwoœci z³o¿enia w tej
sprawie odwo³ania. Opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zamawiaj¹cy powinien dokonaæ za pomoc¹ dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania oraz odbioru robót budowlanych. Elementy odbioru robót
budowlanych i specyfikacji technicznej wykonania s¹ wymienione w rozporz¹dzeniu
Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegó³owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego.
Opisanie zamówienia na roboty budowlane bez oparcia o specyfikacjê techniczn¹
wykonania i odbioru robót budowlanych skutkowa³oby niemo¿liwoœci¹ z³o¿enia
ofert przez wykonawców, które mog³yby zostaæ prawid³owo ocenione i przeanalizowane. Maj¹c na wzglêdzie specyfikê, stopieñ skomplikowania robót budowlanych,
charakter obiektu budowlanego, a tak¿e formê wynagrodzenia wykonawcy, zamawiaj¹cy ustala zakres dokumentacji projektowej. Czêœæ dokumentacji projektowej,
któr¹ stanowi¹ przedmiary robót powinna zawieraæ zestawienie przewidywanych do
wykonania robót podstawowych wraz ze szczegó³owym opisem, jak równie¿ wyliczeniem i zestawieniem iloœci jednostek przedmiarowych tych robót. Opis przedmiotu
zamówienia jest niezgodny z art. 29 ust. 1 i art. 31 ust. 1 je¿eli przedmiary przekazane
wykonawcom ubiegaj¹cym siê o zamówienie nie zawieraj¹ pe³nego wymiaru robót
przewidzianych w projekcie budowlanym do realizacji. Takie naruszenie powoduje,
¿e postêpowanie obarczone jest b³êdem, który uniemo¿liwia zawarcie wa¿nej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, a tak¿e który ma wp³yw na sporz¹dzenie oferty
i wynik postêpowania.
Zamawiaj¹cy opisuje przedmiot zamówienia za pomoc¹ programu funkcjonalno-u¿ytkowego, którego przepisy s¹ okreœlone w ww. rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury w przypadku, jeœli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Program przydatny bêdzie do przygotowania oferty
w zakresie obliczenia ceny i wykonania prac projektowych. Opisuj¹c przedmiot zamówienia zamawiaj¹cy powinien podaæ nie tylko nazwê ale i kod CPV, który to kod
jest Wspólnym S³ownikiem Zamówieñ.
Dziêki CPV wykonawcy mog¹ w sposób jednoznaczny, niezale¿nie od kraju, z którego pochodz¹ oraz jêzyka, którym siê pos³uguj¹, zidentyfikowaæ przedmiot zamówienia. Czêœæ informacyjna programu funkcjonalno-u¿ytkowego obejmuje normy
i przepisy prawa zwi¹zane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia oraz niezbêdne dokumenty potrzebne do zaprojektowania robót budowlanych.
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Doœwiadczenia rewitalizacyjne w polskich miastach
Dzia³ania rewitalizacyjne prowadzone od koñca lat 80. zmierzaj¹ce do reaktywowania zniszczonych oœrodków staromiejskich obejmowa³y swym zasiêgiem zdegradowane historyczne centra miejskie13. Podejmowano równie¿ rewitalizacjê obszarów
starego budownictwa. Po roku 1990 takie inwestycje objê³y takie miasta jak: Szczecin,
Sopot, Gdañsk, Gdynia, Kraków, Dzier¿oniów, Tarnów, P³ock, Bielsko-Bia³a,
Lublin (dzielnice: Stare Bronowice i Koœminek).
Dla realizacji zabiegów rewitalizacyjnych tworzono instrumenty prawa lokalnego
i opracowywano programy przygotowawcze. Celem wspierania realizacji przedsiêwziêæ budowlano-rewitalizacyjnych korzystano z publicznych œrodków finansowych14.
Odbudowa oœrodków staromiejskich stanowi³a w pierwszej fazie (przed 1989 r.) domenê inwestycji spó³dzielczych (Ko³obrzeg, G³ogów, Elbl¹g). Po roku 1990 inwestycje takie realizowane by³y równie¿ przez inwestorów prywatnych. Budowali oni
powierzchnie mieszkalne i u¿ytkowe na sprzeda¿ lub – rzadziej – na u¿ytek w³asny
(Elbl¹g). Uczestnicz¹ce w tych inwestycjach spó³dzielnie realizowa³y po roku 1990
równie¿ powierzchnie przeznaczone na sprzeda¿ (Szczecin-Dolne Stare Miasto,
Ko³obrzeg, G³ogów, Elbl¹g). Wyj¹tkiem by³y Polkowice, gdzie inwestycje s³u¿¹ce
odbudowie Centrum Staromiejskiego realizowane by³y wy³¹cznie za pomoc¹ œrodków gminnych. Wymieniæ te¿ nale¿y pojedyncze inwestycje rewitalizacyjne, które
realizowane by³y i s¹ nadal przez prywatnych w³aœcicieli budynków. W niektórych
wypadkach (np. Sopot, Szczecin, Gdañsk, Gdynia) by³y one wspierane finansowo
przez gminy, czêœciej jednak nie stanowi³y elementu kompleksowych programów
rewitalizacyjnych. Gminy deklaruj¹ mo¿liwoœæ pomocy tym w³aœcicielom, którzy gotowi s¹ wyjœæ z inicjatyw¹ inwestycyjn¹. S¹ one przy tym szczególnie zainteresowane
realizacjami maj¹cymi istotny wp³yw na poprawê wartoœci przestrzennych i usuniêcie
deficytów budowlanych miasta. Tak postêpowano np. w Lubaniu Œl¹skim15.
Stosunkowo du¿o konkretnych przedsiêwziêæ w tym zakresie zdo³ano zrealizowaæ
w Szczecinie, a tak¿e w Sopocie, w innych zaœ miastach uda³o siê sformu³owaæ odpowiednie strategie i koncepcje, akty prawa lokalnego, czy nawet powo³aæ struktury
organizacyjne w ramach administracji gminnej dla koordynacji zadañ rewitalizacyjnych. Polskie doœwiadczenia rewitalizacyjne obejmuj¹ tak¿e restrukturyzacjê
terenów poprzemys³owych i powojskowych.
Inwestycje podmiotów prywatnych
Model ten – szczególnie w wersji prywatnie finansowanych powierzchni na sprzeda¿ – opiera siê na stosunkowo prostej zasadzie: miasto przygotowywa³o dla terenu
13

Podrêcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody dzia³ania wspó³czesnych procesów rewitalizacji,
Urz¹d Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Warszawa 2003.
14
Problemy rewitalizacji, [w:] Gospodarka przestrzenna gmin. Poradnik T. III, Fundusz Wspó³pracy
– Brytyjski Fundusz Know-How, Kraków 1998.
15
Poradnik mieszkaniowy, t. 1 – Strategia mieszkaniowa i programy rewitalizacji, Halcrow Fox, Konsultingowe Biuro Us³ug Habitat, Brytyjski Fundusz Know-How i Program Wspierania Samorz¹dów Lokalnych,
wyd. II, Warszawa 2000.
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odbudowy odpowiednie podstawy planistyczno-prawne (plany miejscowe), a inwestorzy prywatni realizuj¹ wed³ug nich swe przedsiêwziêcia budowlane. Wiele wskazuje na to, ¿e w finansowaniu tych przedsiêwziêæ nie stosuje siê zbyt czêsto kredytów
bankowych, dlatego te¿ ryzyko tych inwestycji – le¿¹ce wy³¹cznie po stronie prywatnych inwestorów – nie jest z regu³y wysokie. Dlatego proces sprzeda¿y tworzonych
powierzchni nie musi nastêpowaæ natychmiast. W wypadku powierzchni przeznaczonych na sprzeda¿ realizowane inwestycje ograniczaj¹ siê czêsto do tzw. „stanu surowego zamkniêtego”, co obni¿a ich koszty i korzystnie wp³ywa na szanse sprzeda¿y
obiektów i powierzchni16.
Inwestycje gminne
Projekty rewitalizacji starego budownictwa objê³y w Polsce kilkanaœcie miast
i realizowane by³y na obszarach staromiejskich b¹dŸ w dzielnicach pochodz¹cych
z XIX i pocz¹tków XX wieku, po³o¿onych w centralnych obszarach miasta. Najczêœciej miasta ponosi³y wiêksz¹ czêœæ kosztów przygotowania tych projektów17. Opracowywa³y te¿ w³asne, lokalne instrumenty prawne i pozyskiwa³y œrodki z funduszy
w³asnych i krajowych. Dla realizacji procesów rewitalizacyjnych gminy stosowa³y
ró¿ne systemy wspierania finansowego. W sumie w realizowanych projektach korzystano w latach 1994–1999 z funduszy18:
!
pañstwowych:
" Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska,
" Ministerstwa Kultury i Sztuki – Generalnego Konserwatora Zabytków,
" Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych,
" Agencji Poszanowania Energii,
" Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
!
gminnych, w oparciu o œrodki tworzone w ramach:
" agencji rewitalizacji miast,
" emisji obligacji w ramach po¿yczek komunalnych,
" remontowych funduszy gwarancyjnych,
" funduszy aktywizacji windykacji nale¿noœci czynszowych,
" œrodków prywatnych.
Programy rewitalizacji w ró¿nych miastach mia³y ró¿ny zakres i ró¿ny charakter.
Przebiega³y wg innych procedur i by³y finansowane z ró¿nych Ÿróde³19.
W Bielsku-Bia³ej na przyk³ad, uda³o siê wykonaæ obszern¹ dokumentacjê i wypracowaæ ramow¹ koncepcjê rewitalizacyjn¹, a tak¿e przygotowaæ szereg aktów prawa lo16

Lokalne strategie mieszkaniowe, red. Aleksandra Czy¿ewska, Municipium, Warszawa 2000.
Podrêcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody dzia³ania wspó³czesnych procesów rewitalizacji,
Urz¹d Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Warszawa 2003.
18
Rewitalizacja terenów mieszkaniowych. Doœwiadczenia polskie i niemieckie (Materia³y seminarium
zorg. przez Urz¹d Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH w Warszawie 18–19.XII.2001).
19
Poradnik mieszkaniowy, t. 1 – Strategia mieszkaniowa i programy rewitalizacji, Halcrow Fox, Konsultingowe Biuro Us³ug Habitat, Brytyjski Fundusz Know-How i Program Wspierania Samorz¹dów Lokalnych,
wyd. II, Warszawa 2000.
17
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kalnego dla wsparcia procesów rewitalizacji Starego Miasta. Urz¹d Miasta opracowa³
obszerny dokument „Program rewitalizacji Starówki bielskiej. Przes³anki do strategii operacyjnej w latach 1997–2004”. Dla realizacji programu powo³ano Zespó³ Koordynacyjny ds. Rewitalizacji Starówki. Przygotowa³ on we wspó³pracy z Urzêdem
Miejskim szereg uchwa³, dotycz¹cych: powo³ania Pe³nomocnika ds. Rewitalizacji,
przyjêcia za³o¿eñ w sprawie rewitalizacji, ustalenia zadañ zespo³u koordynacyjnego,
planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta.
W toku dalszych dzia³añ stworzono Fundusz Rewitalizacji. Wœród zdobytych doœwiadczeñ na szczególn¹ wagê zas³uguj¹ nastêpuj¹ce wnioski:
!
koniecznoœæ optymalizacji wspó³pracy miêdzy instytucjami i urzêdami uczestnicz¹cymi w rewitalizacji,
!
zwiêkszenie skutecznoœci zarz¹dzania procesem rewitalizacji i koordynacji
dzia³añ innych sektorów, zw³aszcza na obszarze rozwoju i inwestycji,
!
usprawnienie relacji miêdzy obszarem politycznym i finansowym,
!
zwiêkszenie koordynacji w ramach dzia³añ planistycznych gminy, zw³aszcza pomiêdzy planami zagospodarowania przestrzennego i obszarem urbanistyki operacyjnej (rewitalizacji),
!
koniecznoœæ skuteczniejszego monitoringu dzia³añ i eliminacji efektów negatywnych.
Finansowanie rewitalizacji w Bielsku-Bia³ej20 opiera³o siê o:
" œrodki gminne (finansowanie pomocy socjalnej dla osób przesiedlanych do innych mieszkañ w zwi¹zku z realizacj¹ rewitalizacji, wspieranie kosztów wynikaj¹cych z remontu obiektów zabytkowych (sztukaterie, z³ocenia itp.), ulgi
w czynszu, wzglêdnie refundacja czêœci odsetek od kredytów dla drobnych inwestorów remontuj¹cych i tworz¹cych po¿¹dane powierzchnie.
" emisje obligacji w celu (wspierania prywatnych inwestorów zamierzaj¹cych
przenieœæ siê na Starówkê (zachêty), tworzenia lokalnego Programu Ma³ych
Ulepszeñ, udzielania po¿yczek komunalnych dla m³odych ma³¿eñstw w celach
remontu mieszkañ nabytych na Starym Mieœcie, wspierania remontów prywatnych w³aœcicieli domów wielorodzinnych.
" Remontowy Fundusz Gwarancyjny (Anga¿uj¹c stosunkowo niewielkie œrodki
z bud¿etu miasta, pozwala³ pozyskaæ mniej wiêcej dziesiêciokrotnie wiêksze
œrodki od w³aœcicieli wykupionych mieszkañ na finansowanie prac remontowych we wspólnych czêœciach budynku. Z funduszu udzielano: gwarancji kredytowych dla banku na po¿yczki dla w³aœcicieli wykupionych mieszkañ,
pomocy przy sp³acie odsetek.
" Fundusz aktywizacji windykacji nale¿noœci czynszowych. Jego zadaniem jest
aktywizowanie wp³ywów œrodków od ubo¿szych najemców mieszkañ oraz stymulowanie urzêdników windykuj¹cych nale¿noœci. Fundusz jest przeznaczony
na okresowe obni¿ki czêœci op³at za mieszkania pobierane od ubo¿szych lokatorów. Czêœæ œrodków s³u¿y dla wyp³acania premii dla windykuj¹cych nale¿noœæ.
20

Podrêcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody dzia³ania wspó³czesnych procesów rewitalizacji,
Urz¹d Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Warszawa 2003.
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Innym przyk³adem mo¿e byæ przeprowadzenie rewitalizacji centrum G³ogowa21.
Tam, niezale¿nie od odbudowy centrum staromiejskiego przez inwestorów prywatnych, gmina realizowa³a opracowan¹ w 1998 roku strategiê rozwoju miasta w odniesieniu do takich problemów przestrzennych, jak:
!
tworzenie przestrzennych warunków jakoœciowego rozwoju miasta,
!
poprawa stanu œrodowiska przyrodniczego,
!
ochrona krajobrazu kulturowego,
!
poprawa warunków mieszkalnictwa i œrodowiska ¿ycia mieszkañców,
!
zapewnienie warunków bezpieczeñstwa mieszkañców.
W ramach realizacji tych za³o¿eñ uporz¹dkowano strukturê w³asnoœci gruntu. Wyznaczono równie¿ tereny pod inwestycje, dozbrajaj¹c je i realizuj¹c nowe systemy
komunikacyjne. Prowadzono równie¿ modernizacjê starych zasobów mieszkaniowych
w oparciu o opracowan¹ dla tego celu dokumentacjê. W jej ramach sporz¹dzono m.in.
listy obiektów przeznaczonych do rozbiórki, do remontów i do sprzeda¿y, uwzglêdniaj¹c ich stan techniczny. W bud¿ecie gminy utworzono fundusze celowe s³u¿¹ce zakupowi lub scalaniu gruntów, realizowaniu prawa pierwokupu oraz nabywaniu
terenów pañstwowych. Problemy ³adu przestrzennego, jego zabezpieczenia planistycznego i finansowego w polityce rozwoju miasta G³ogowa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê.
W dziedzinie modernizacji starych zasobów gmina korzysta z w³asnych – gminnych – œrodków finansowych. W przypadku wiêkszych inwestycji miejskich, których
finansowanie przekracza mo¿liwoœci gminy, gmina stara siê o wsparcie z funduszy zewnêtrznych. Przy budowie i modernizacji oczyszczalni œcieków skorzystano ze œrodków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej oraz œrodków kredytowych Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. Na
odbudowê i rewitalizacjê historycznego Ratusza na terenie Starego Miasta œrodki
uzyskano z funduszy Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej. Modernizacjê
oœwietlenia ulicznego sfinansowano kredytem pochodz¹cym z Banku Gospodarstwa
Krajowego.
W Bytomiu22 du¿e znaczenie dla rewitalizacji miasta mia³o podpisanie na prze³omie lat 1992/1993 porozumienia z IBA Emscher Park (Miêdzynarodowa Wystawa
Budowlana poœwiêcona restrukturyzacji obszarów poprzemys³owych w Zag³êbiu Ruhry). Powsta³a wówczas dokumentacja projektowa dla modernizacji kolonii robotniczej „Kolonia Zgorzelec” pochodz¹cej z prze³omu XIX i XX wieku. Po up³ywie
szeœciu lat od rozpoczêcia projektu uda³o siê wyremontowaæ 9 z 37 zachowanych budynków kolonii. Powsta³e w ten sposób 34 niewielkie, ale komfortowe mieszkania zasiedlone zosta³y przez dotychczasowych mieszkañców. Przeprowadzono równie¿
prace nad odnow¹ infrastruktury. W ich ramach zrealizowano 2,8 km wodoci¹gu,
4,4 km kanalizacji, stacjê redukcyjno-pomiarow¹ gazu, liniê energetyczn¹ ze stacj¹
transformatorow¹ oraz gazoci¹g. Dokonano równie¿ odnowy i ukszta³towania obszarów wokó³ budynków, zrealizowano drogi dojazdowe i dojœcia do budynków. W samych budynkach instalowano ³azienki, wymieniano pokrycie dachów i niektórych
21
22

Ibidem, s. 379.
Ibidem, s. 379.
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elementów konstrukcyjnych, wymieniono stolarkê drzwi i okien, oraz wykonano
ocieplenie œcian. Finansowanie dzia³añ rewitalizacyjnych nastêpowa³o ze œrodków
miasta Recklinghausen, uczestnicz¹cego we wspomnianym projekcie IBA Emscher
Park (ok. 1 mln DM) oraz ze œrodków gminy, przeznaczonych g³ównie na rozbudowê
infrastruktury (ok. 5 PLN). Czêœæ budynków remontowana by³a ze œrodków pozyskanych przez mieszkañców w ramach niewielkich, nisko oprocentowanych kredytów.
Mieszkañcy uczestniczyli w ca³ym projekcie, zarówno w fazie jego konstruowania
i uzgadniania, jak i przy wykonywaniu prac wykoñczeniowych w mieszkaniach. Drugim wa¿nym projektem rewitalizacyjnym w Bytomiu by³a rewitalizacja bloków przyrynkowych na Starym Mieœcie. Wykonane prace objê³y renowacjê infrastruktury,
modernizacjê ulic i powierzchni publicznych oraz remonty budynków i mieszkañ komunalnych. Inwestycjê sfinansowano wydaj¹c obligacje na sumê ok. 15 mln PLN,
z czego 1/3 przeznaczono na remont budynków, resztê na infrastrukturê i remont
p³yty rynkowej. Obligacje zosta³y nastêpnie sp³acone z bud¿etu gminy.

Proces inwestycyjny a proces rewitalizacji
Proces inwestycyjny w budownictwie jest ró¿nie definiowany. Z jednej strony jest
to ci¹g czynnoœci i dzia³añ niezbêdnych do osi¹gniêcia wczeœniej zaplanowanych celów. Z drugiej zaœ strony jest to ponoszenie nak³adów finansowych w celu zaspokojenia okreœlonych potrzeb. Realnymi przejawami dzia³alnoœci inwestycyjnej
w budownictwie jest budowa nowych obiektów, przebudowa, modernizacja i adaptacja ju¿ istniej¹cych. Inwestycje w budownictwie przyczyniaj¹ siê do pomna¿ania kapita³u. Przeprowadzenie procesu inwestycyjnego zwi¹zane jest z wykonaniem wielu
czynnoœci o ró¿norodnym charakterze23. Wœród nich wyró¿niæ mo¿na:
– czynnoœci administracyjno-prawne (proces uzyskania wymaganych prawem decyzji i pozwoleñ, przeprowadzenie procedur formalno-prawnych),
– planistyczne (obejmuj¹ ró¿nego rodzaju analizy wstêpne oraz czynnoœci planistyczne),
– technologiczno-organizacyjne (przyjêcie technologii wykonania i zorganizowanie
przebiegu ca³ego procesu),
– zwi¹zane z realizacj¹ robót (zlecenie wykonania projektów, czynnoœci przygotowawczych oraz samych robót budowlanych oraz zapewnienie sprawnego wykonania). Zwi¹zek miêdzy czynnoœciami przedstawia schemat (ryc. 2).
Wszystkie te czynnoœci pozostaj¹ ze sob¹ w okreœlonym zwi¹zku. Wykonanie
jednych z nich jest uzale¿nione od przeprowadzenia innych, poprzedzaj¹cych. Ze
wzglêdów organizacyjnych oraz dla wygody organizacyjnej czynnoœci procesu inwestycyjnego ³¹czy siê w fazy i etapy.
Podzia³ procesu inwestycyjnego bywa ró¿ny w zale¿noœci od potrzeb oraz wymagañ inwestycyjnych. Literatura najczêœciej przedstawia dwa etapy:
– etap przygotowania inwestycji,
– etap realizacji inwestycji.
23

Korzeniewski W., Przygotowanie inwestycji budowlanych – Stadium przedprojektowe, Warszawa 2004.
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Ryc. 2. Schemat czynnoœci procesu inwestycyjnego
!ród³o: opracowanie w³asne.

W realizacjê procesu inwestycyjnego zaanga¿owanych jest wiele osób i instytucji.
Zgodnie z prawem budowlanym24 s¹ to inwestor, projektant, kierownik budowy i kierownik robót. Poza tym szereg instytucji towarzyszy realizacji ka¿dej inwestycji. S¹ to
urzêdy stanowi¹ce organy administracji architektoniczno-budowlanej na ró¿nych
szczeblach. Pod pojêciem uczestników procesu inwestycyjnego wymienionych przez
prawo budowlane kryj¹ siê te¿ ró¿norodne instytucje. W przypadku rewitalizacji
starych zasobów miejskich inwestorem mog¹ byæ np.:
!
Towarzystwa Odnowy,
!
wspólnoty mieszkaniowe,
!
spó³dzielnie mieszkaniowe,
!
Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego,
!
pojedynczych inwestorów prywatnych (w³aœcicieli kamienic),
!
obcych inwestorów komercyjnych (developerów),
!
„amatorów” b¹dŸ grupy inicjatywne spo³ecznoœci lokalnej.
Ze wzglêdu na charakter inwestycji rewitalizacyjnych i ich zasiêg obiektami objêtymi procesem inwestycyjnym mog¹ byæ ró¿ne grupy obiektów.
W rozwa¿aniach nale¿y odró¿niæ gminê w jej roli w³aœciciela nieruchomoœci od
gminy jako w³aœciciela obiektów i obszarów u¿ytecznoœci publicznej25. Do pierwszego
rodzaju w³asnoœci zaliczyæ nale¿y m.in.: mieszkania komunalne, powierzchnie u¿ytkowe w nieruchomoœciach komunalnych, przestrzenie oraz grunty z istoty swej niepubliczne, jak np. wnêtrza kwarta³ów pozosta³e po akcjach prywatyzacji mieszkañ
przy gminach b¹dŸ nale¿¹ce do mieszkañ czy domów komunalnych. Do drugiego rodzaju w³asnoœci zaliczamy: infrastrukturê, ulice, place, publiczne tereny zielone, publiczne place zabaw, budynki u¿ytecznoœci publicznej. Rozró¿nienie obu tych form
24
25

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1623.
Ibidem, s. 379.
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w³asnoœci – niezale¿nie od tego, czy odpowiada mu odpowiednia regulacja prawna,
czy te¿ nie – istotne jest dla zasad finansowania rewitalizacji przez sektor publiczny.
W drugiej grupie zasobów znajduj¹ siê takie, które wymagaj¹ bezwzglêdnego stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Gminy mog¹ skutecznie inicjowaæ procesy rewitalizacyjne26 g³ównie w obszarze w³asnoœci publicznej. Ich
inicjatywy najczêœciej obejmuj¹:
!
remonty obiektów komunalnych i u¿ytecznoœci publicznej,
!
odnowê infrastruktury podziemnej i naziemnej,
!
inwestycje w ramach poprawy jakoœci przestrzeni publicznej – placów, ulic, placów zabaw, czy te¿ terenów zielonych,
!
optymalizacjê rozwi¹zañ komunikacyjnych.
Dzia³ania takie mog¹ byæ rozwijane przez gminy równie¿ w odniesieniu do obszarów w³asnoœci prywatnej, przy czym rewitalizacja tych obszarów musi le¿eæ w interesie publicznym. Bêd¹ to np.:
!
programy wspierania odnowy obiektów zabytkowych,
!
programy wspierania odnowy fasad, dachów czy prywatnych terenów zielonych,
jak równie¿ ogrodzeñ, istotnych dla obrazu miasta,
!
uzasadnione wzglêdami socjalnymi programy wspierania u¿ytkowników mieszkañ.
Inicjatywy gminy, maj¹ce na celu aktywizacjê obszaru prywatnego, realizowane
w ramach ekonomicznych zadañ rewitalizacji, obejmowaæ mog¹ równie¿:
!
akcje pod has³em „popierania handlu w dzielnicy” (doradztwo specjalistów dla
drobnego handlu, pomoc organizacyjno-fachowa przy zak³adaniu nowych sklepów czy punktów us³ugowych),
!
akcje skierowane na promocjê potencja³ów maj¹cych znaczenie dla turystyki, kultury, czy te¿ ochrony zabytków,
!
akcje ukierunkowane na obszar infrastruktury socjalnej, np. inicjowanie i promowanie dzia³añ skierowanych na kszta³cenie i doskonalenie zawodowe.
Niezale¿nie od tego, przez kogo s¹ realizowane dzia³ania rewitalizacyjne regu³y
finansowania s¹ dla wszystkich identyczne. Podstawow¹ zasad¹ jest partycypacja lokatorów, wzglêdnie w³aœcicieli w finansowaniu inwestycji rewitalizacyjnych budownictwa. Zak³ada siê równie¿ w³¹czenie najemców mieszkañ w finansowanie
rewitalizacji, obejmuj¹cych remonty i ulepszenia w wynajmowanych mieszkaniach,
bêd¹ce inwestycj¹ najemców we w³asny komfort zamieszkiwania oraz wspó³finansowanie remontu/modernizacji budynku na zasadach uzgodnionych w programie rewitalizacji. Uzasadnieniem tego jest fakt, ¿e lokatorzy, tak jak w³aœciciele mieszkañ
bêd¹cy ich u¿ytkownikami, s¹ tymi adresatami programu rewitalizacji, wzglêdnie
w³aœciciele mieszkañ s¹ tymi podmiotami, którym inwestycje rewitalizacji przynosz¹
bezpoœredni¹ korzyœæ. Inwestor prywatny, finansuj¹cy przedsiêwziêcie rewitalizacyjne ze œrodków w³asnych lub pozyskanych z banku, zmierza do odzyskania ich na
26

Ustawa z 12.05.2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U. Nr 95 z 2000 r., poz. 1041,
z póŸn. zm.).
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przyk³ad z czynszu27. Pragnie on równie¿ osi¹gn¹æ zysk ze swej inwestycji. Schemat
przep³ywów finansowych przedstawiono na schemacie (ryc. 3).
Inwestycja

Œrodki na
realizacjê

Dochód

Ryc. 3. Schemat przep³ywów finansowych w procesie inwestycyjnym

Gmina, prowadz¹ca proces rewitalizacyjny, znajdzie siê w nieco innej sytuacji, ale
nie mo¿e ona rozdawaæ pieniêdzy za darmo. Jednak w sytuacji pokonywania takich
problemów jak: sytuacja kryzysowa, degradacja przestrzeni, luka remontowa, zahamowanie lub brak rozwoju spo³eczno-ekonomicznego, niskie dochody ludnoœci, bariery finansowe i psychologiczne w odniesieniu do problemu czynszu, koniecznoœæ
znacznej mobilizacji zewnêtrznych potencja³ów inwestycyjnych czy negatywne skutki spo³eczno-ekonomiczne transformacji i globalizacji, inwestycje zmierzaj¹ce do
rewitalizacji substancji budowlanej, gmina nie bêdzie mog³a w krótkim czasie
osi¹gn¹æ spodziewanej rentownoœci, a z pewnoœci¹ nie mo¿e oczekiwaæ zysku. Mimo
to, nie mo¿na zrezygnowaæ z zasady partycypacji lokatorskiej w kosztach rewitalizacji28. Dla realizacji socjalnie zorientowanej rewitalizacji trzeba wypracowaæ system,
w którym obci¹¿enie lokatorów czynszem po rewitalizacji nie bêdzie prowadzi³o do
wypierania mieszkañców z dotychczasowych obszarów ich zamieszkania. Oznacza to,
¿e projekty inwestycyjno-budowlane musz¹ byæ finansowane w oparciu o zró¿nicowane systemy partycypacji lokatorów i przy udziale œrodków publicznych (subwencji). Nietrudno przewidzieæ, ¿e program rewitalizacji powinien oferowaæ ró¿ne zasady
finansowania dla ró¿nych zadañ inwestycyjnych. Istotne jest te¿ stosowanie w projektach inwestycyjnych takich rozwi¹zañ, które przynosiæ bêd¹ zarówno oszczêdnoœci
kosztów budowy, jak i energii (koszty eksploatacji).

Podsumowanie
Rewitalizacja zaniedbanych dzielnic miast i miasteczek jest niew¹tpliwie bardzo
wa¿nym zadaniem przede wszystkim dla gmin bêd¹cych w³aœcicielem wiêkszoœci
tych terenów. Ze wzglêdu na szereg korzyœci wynikaj¹cych z rewitalizacji konieczne
27

Problemy rewitalizacji, [w:] Gospodarka przestrzenna gmin. Poradnik, T. III, Fundusz Wspó³pracy
– Brytyjski Fundusz Know-How, Kraków 1998.
28
Poradnik mieszkaniowy, t. 1 – Strategia mieszkaniowa i programy rewitalizacji, Halcrow Fox, Konsultingowe Biuro Us³ug Habitat, Brytyjski Fundusz Know-How i Program Wspierania Samorz¹dów Lokalnych,
wyd. II, Warszawa 2000.
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jest prowadzenie ich z uwzglêdnieniem zarówno odbudowy obiektów budowlanych
– czêsto stanowi¹cych œwiadectwo kulturowe, jak i wprowadzenia rozwi¹zañ nowoczesnych poprawiaj¹cych jakoœæ ¿ycia spo³ecznoœci lokalnych. Pojêcie rewitalizacji
spo³ecznej jest tutaj bardzo istotne. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wiêkszoœæ inwestycji prowadzonych w ramach rewitalizacji to s¹ zadania podlegaj¹ce przepisom ustawy o zamówieniach publicznych. Instytucje podejmuj¹ce siê przeprowadzenia rewitalizacji
musz¹ pamiêtaæ o przestrzeganiu wszystkich wymogów i procedur przewidzianych
przez tê ustawê. Bardzo wa¿nym i jednoczeœnie trudnym do realizacji zadaniem jest
zapewnienie finansowania dla przedsiêwziêæ rewitalizacyjnych. Przedstawione
w pracy przyk³ady pokazuj¹ jak ró¿norodne mog¹ byæ Ÿród³a œrodków przeznaczonych na te cele. Informacja ta jest bardzo istotna dla gmin planuj¹cych takie przedsiêwziêcia. Istotny jest fakt, ¿e rozwi¹zania i Ÿród³a finansowania mog¹ byæ ró¿norodne.
Tak naprawdê brak œrodków nie powinien byæ przeszkod¹ w realizacji zamierzeñ,
które mog¹ przynosiæ korzyœci i zadowolenie spo³eczeñstwu przez kolejne lata.

Summary
Able to do the investment and construction revitalization
programs
In order to achieve the goals defined in the framework of urban revitalization and
housing needs to be taken and carry out a series of operations, without which the
intended target will not be achieved. The involvement of many people and
institutions is necessary and to carry out all the activities referred to in the process
of investment and construction. Due to the fact that stocks subject to the
revitalization of the cities are mostly owned by the city or municipality must comply
with the procedures laid down by the Law on Public Procurement.
Often, the municipality acts as the initiator of the process, assume responsibility
for the smooth running of its funding and conducting. This article will approximate
procedures relating to the preparation and implementation of investment process
– construction-related tasks revitalization.
Keywords: revitalization, investment process, financing of public purpose
investment.
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