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Słowo wStępne

Publikacja zatytułowana „Transformacje przestrzeni” jest pierwszym tomem 
z serii Arch–Eco, która powstała, aby prezentować osiągnięcia naukowe badaczy 
najmłodszego pokolenia – studentów i doktorantów. Przewodnim polem dzia-
łań dla prezentowanych w publikacji tekstów będzie architektura oraz przestrzeń 
miejska oraz zachodzące w niej w myśl doktryn zrównoważonego rozwoju pro-
cesy. Ponieważ jest to pole wymagające wszechstronnego podejścia do tematu, 
wiedzę z dyscypliny architektura i urbanistyka uzupełniać będą wyniki badań in-
nych dziedzin nauki.

Niniejszy tom stanowi zbiór tekstów na temat przekształceń zachodzących we 
współczesnym środowisku życia człowieka. Artykuły prezentowane w książce były 
przedstawiane podczas dwóch ogólnopolskich konferencji z cyklu „Arch–Eco” or-
ganizowanych przez Katedrę Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału 
Architektury Politechniki Krakowskiej w latach 2018 i 2019. Wypowiedzi studen-
tów, doktorantów, a także naukowców łączy wspólny obszar zainteresowań trans-
formacji zachodzących w krajobrazie miejskim, a co za tym idzie w wykonywaniu 
zawodów związanych z kształtowaniem przestrzeni architektoniczno-urbanistycz-
nej oraz z realizacją zmieniających się potrzeb człowieka. 

Dyskurs prowadzony jest przez przedstawicieli różnych środowisk – architek-
tów, urbanistów, inżynierów środowiska, rehabilitantów przez ma charakter in-
terdyscyplinarny. Wypowiedzi uczestników zostały ułożone w pięciu blokach te-
matycznych, które są zarazem tematyką poszczególnych tomów poświęconych 
kolejno: przemianom w przestrzeni architektoniczno-urbanistycznej, rozwojowi 
zrównoważonemu w kontekście współczesnego wizerunku miasta, nowym potrze-
bom człowieka, komputeryzacji środowiska i warsztatu pracy architekta, a także 
rozważaniom na temat dynamiki życia w mieście XXI w. 

Pierwszy tom publikacji poświęcony jest tematyce transformacji przestrzeni. 
Autorzy poruszają problemy związane z kształtowaniem i rewitalizacją krytycznych 
obszarów miasta, a w szczególności przestrzeni publicznych, które stanowią jego 
istotę. Procesom przekształceń podlega również architektura, dlatego warto za-
dać sobie pytanie jakich zmian potrzebuje współczesne miasto? Celem publikacji jest 
opisanie doświadczeń, wniosków i prognoz na podstawie przebiegających obecnie 
procesów transformacji.  Przedmiotem książki są również rozważania nad właści-
wym kierunkiem przekształceń w środowisku życia człowieka, a także nad możli-
wymi dalszymi działaniami interdyscyplinarnymi na tym polu. 
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Praca ukazuje możliwe sposoby, w jakie zjawiska zachodzące współcześnie in-
gerują i mogą w przyszłości wpłynąć na środowisko życia człowieka. Na podstawie 
przykładów już zrealizowanych, a także wybiegających w przyszłość wizji, ukazano 
w niej możliwe kierunki zmian służące rozwojowi działań w kierunku właściwych 
przekształceń w obrębie współczesnych miast i aglomeracji przyszłości.

Patrycja Haupt 



ANNA ŚWIĘTNICKA

Transformacje miejsc 
ogólnodoStępnych -  nowa jakość 

przeStrzeni publicznych

wstęp

Przestrzeń publiczna to sfera, która nas otacza, kiedy tylko przekroczymy próg 
naszego mieszkania czy domu. To obszar, którego funkcjonowanie znacząco wpły-
wa na nasze poczucie bezpieczeństwa i jakość życia. Coraz większa świadomość 
architektów i urbanistów pozwala im planować przestrzenie przyjazne człowieko-
wi, biorąc pod uwagę jego potrzeby i oczekiwania. Wzrasta również zaintereso-
wanie modernizacją terenów nieużytkowych i zdewastowanych oraz ich zmianą 
na bardziej przyjazne nie tylko mieszkańcom, ale także turystom i środowisku. 
Z kolei rewitalizacja1 nie polega tylko na ingerencji w przestrzeń architektoniczną, 
ale wymaga również działań dotyczących wszystkich aspektów życia miejskiego, 
czyli trwałego ożywienia społecznego i gospodarczego obszaru, zwiększenia jego 
atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców oraz poprawy jakości ich życia. 
Musi ona odnosić się do działań podejmowanych w dużej skali, np. transformacji 
dzielnic, oraz uwzględniać wiele aspektów życia i funkcjonowania przestrzeni miej-
skiej.  Rewitalizacja  wynika z wielu czynników. Przede wszystkim jest to czynnik 
społeczny, ponieważ zgodnie z definicją zawartą w polskiej ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym przestrzeń publiczna to obszar o szczegól-
nym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia 
i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie 
oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne2. Obecnie zyskuje na znaczeniu również 

1 Rewitalizacja – stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowa-
nych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej 
społeczności, przestrzeni i gospodarki (Ustawa o rewitalizacji – Dz.U. 2017 poz. 1023). 

2 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
2016 poz. 778).
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aspekt ekologiczny, ponieważ stopień zanieczyszczenia powietrza jest niepoko-
jąco wysoki. Próba zapobiegania emisji spalin za pomocą kreowania przyjaznej 
przestrzeni publicznej spotyka się z aprobatą mieszkańców. Tworzenie nowych 
miejsc usługowych to wynik ekonomicznego podejścia władz do terenów miasta. 
Potrzeba zwiększenia ilości miejsc pracy, ale także wzrost turystyki to dodatko-
we korzyści wynikające z zagospodarowania niszczejących i zaniedbanych obsza-
rów miejskich. Usprawnienie komunikacji to kolejny aspekt, który często jest mo-
torem działań rewitalizacyjnych. Funkcjonalnie zaprojektowane przemieszczanie 
się w obrębie miasta jest zjawiskiem obecnie bardzo pożądanym ze względu na 
coraz większą ilość samochodów. Właściwe planowanie przestrzeni powinno za-
tem uwzględniać szereg aspektów wpływających na poprawę jej jakości – wymogi 
zrównoważonego rozwoju, funkcjonalności komunikacyjnej, wartości architekto-
niczne, środowiskowe, ekonomiczne i społeczne.

czynnik społeczny

Cele społeczne to najważniejsze czynniki uwzględniane w planowaniu prze-
strzennym. Aktywizacja społeczna mieszkańców miasta poprzez partycypację w za-
gospodarowaniu ich sąsiedztwa czy obszaru przez nich uczęszczanego wzmacnia 
poczucie tożsamości i identyfikację z miastem. Często bez zaangażowania wspól-
noty mieszkańców plany uchwalane są jej kosztem i nie uwzględniają jej interesu. 
Brak ich udziału  w procesie planowania sprawia, że przestrzeń nie jest wytwarzana 
społecznie – nie stanowi tematu dla wspólnych ustaleń i nie łączy we współodpo-
wiedzialności za podejmowane decyzje. W północnej części Polski powstał budynek 
Gdynia Infobox, w którym dojrzewają urbanistyczne koncepcje, a mieszkańcy mają 
realny wpływ na rozwój miasta. Jest to dobry przykład inwestycji, która powinna być 
upowszechniana i występować w każdym większym mieście. Jest to tymczasowa 
realizacja polegająca na uporządkowaniu kiedyś zaniedbanego skweru i jednocze-
śnie miejsce dające możliwość obserwacji dalszych transformacji miasta za pomocą 
edukacyjno-informacyjnego centrum. Oprócz samego budynku znalazło się również 
miejsce na kawiarnie i przestrzeń na świeżym powietrzu, gdzie społeczność może 
w przyjaznym otoczeniu porozmawiać o przyszłości swojego miasta. Przykładem, 
który poza granicami Polski świetnie obrazuje uczestnictwo społeczności w kreowa-
niu przestrzeni, jest Superkilen w Kopenhadze. W realizację projektu zostali zaanga-
żowani mieszkańcy poprzez liczne spotkania, na których proponowali rozwiązania 
przestrzenne istotne z ich punktu widzenia. Ze względu na wielokulturowość wystę-
pującą na tamtym obszarze zrodził się pomysł umieszczenia symboli różnych kultur, 
co daje każdej grupie społecznej poczucie przynależności do miejsca.
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Bezpieczeństwo to kolejny bardzo ważny aspekt życia będący jednocześnie 
powodem do rewitalizacji. Poczucie zagrożenia, które towarzyszy w szczególności 
mieszkańcom większych miast jest mocnym argumentem przeciw spędzaniu cza-
su poza domem. Osiedla otaczane są płotami, ponieważ dają one pozorne poczu-
cie bezpieczeństwa, którego oczekują i wymagają mieszkańcy. W efekcie miasto 
i społeczeństwo są podzielone. Zamiast budować ogrodzenia można projektować 
układy urbanistyczne w ten sposób, aby wstęp na osiedle nie był możliwy bezpo-
średnio z ulicy. Uzyskać to można dzięki małym przestrzeniom miejskim oddzie-
lającym środowisko prywatne i publiczne. Przykładem, który świetnie pokazuje 
funkcjonowanie takiego założenia jest osiedle Hammarby w Sztokholmie, stano-
wiące duży prostokątny teren otoczony z trzech stron ulicami, a z jednej nadbrze-
żem. Wytyczono w nim 9 kwartałów, które ustawiono wokół wewnętrznego pa-
sażu, będącego jednocześnie dziedzińcem dostępnym z zewnątrz dzięki uliczkom 
dojazdowym. Przez zwężanie się uliczek i różnice poziomów tworzy się sztuczna 
granica, dająca również poczucie bezpieczeństwa. Jest to przykład projektu, który 
od początku inwestycji zakładał taki układ, jednak niektóre rozwiązania są uniwer-
salne i z powodzeniem można się nimi inspirować i stosować je również na obsza-
rach zrewitalizowanych. Istnieje wiele sposobów na uporządkowanie przestrzeni 
po to, żeby zwiększyć jakość życia mieszkańców. Bardzo ważną rolę odgrywa tu 
mała architektura, która powinna być projektowana tak, aby nie tworzyć barier 
widokowych i nie zakłócać kontrolowania obszaru. Ciągi komunikacyjne powinny 
być dobrze widoczne, najlepiej jak najszersze i możliwie najkrótsze. Odróżnienie 
posadzki kolorem daje pozorną granicę i może oddzielać strefy półprywatne od 
publicznych. Przed powstaniem parku Superkilen w Kopenhadze niszczejący teren 
był miejscem nielegalnego handlu i różnego rodzaju przestępczości. Celem rewita-
lizacji było zjednoczenie wszystkich odrębnych społeczności kulturowych żyjących 
w stolicy Danii i stworzenie przestrzeni przede wszystkim bardziej bezpiecznej 
i przyjaznej ludziom. Poprzez zastosowanie odrębnych kolorów w trzech strefach 
przestrzeń została uporządkowana i stworzyły się pozornie zamknięte place o róż-
nych funkcjach. Taki zabieg sprawił, że kiedyś nieprzyjemna i niebezpieczna dziel-
nica w stolicy Danii stała się przestrzenią zachęcającą do rekreacji i spotkań ze 
znajomymi, a nie miejscem regularnych walk ulicznych z policją3. 

3 Superkilen: Kolorowa plama w  środku miasta, http://www.miasto2077.pl/suprekilen 
-kolorowa-plama-w-srodku-miasta/
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czynnik środowiskowy

W czasach, kiedy świadomość ekologiczna człowieka staje się coraz większa, re-
witalizacje terenów pod kątem poprawienia warunków naturalnych i roślinności są 
działaniami bardzo często podejmowanymi. Dba się o tereny zielone, zachowuje się 
istniejącą zieleń, a także projektuje nową, ponieważ rośliny zmniejszają amplitudę 
wahań temperatury powietrza i wyrównują jej przebieg dobowy, stabilizują tempe-
raturę podłoża i wywołują efekt chłodzący. Na skutek pobierania wilgoci z gruntu 
i odparowywania jej przez liście wzrasta wilgotność powietrza. Rośliny łagodzą rów-
nież oddziaływanie wyspy ciepła, a zastosowanie zieleni w centrum miasta może 
obniżyć temperaturę w lecie nawet o 3 stopnie. Poprawa warunków bioklimatycz-
nych miast objawia się także w oczyszczeniu i poprawie składu oraz stanu powie-
trza atmosferycznego, w ochronie przed wiatrem oraz ożywieniu lokalnej cyrkulacji 
powietrza. Ekologiczne podejście do przestrzeni publicznych może pomoc chronić 
istniejącą zieleń, ale także projektować nową, co znacznie podwyższyłoby jakość 
życia mieszkańców. Poprawę bioklimatu miasta można realizować w różnej ska-
li, począwszy od pojedynczych działań społeczności lokalnej tworzącej np. ogródki 
osiedlowe czy stosującej technologiczne urządzenia poprawiające jakość środowi-
ska, kończąc na planach rozwoju miasta. Prowadzona od ponad 50 lat rewitalizacja 
Zagłębia Ruhry doprowadziła do znacznej poprawy tamtejszego środowiska. Przez 
długi okres charakterystyczne dla tego miejsca było eliminowanie roślinności i de-
strukcja obszarów natury, dlatego jednym z celów rewitalizacji stało się przywróce-
nie terenów zielonych. Głównym założeniem projektu jest połączenie miast i gmin 
za pomocą parków i zielonych przestrzeni publicznych wzdłuż rzeki, tworząc jedno-
cześnie Park Krajobrazowy Emscher. Powrót do natury jest równie ważny jak posza-
nowanie kultury regionu, dlatego zaobserwować można nową jakość krajobrazu. 
Uwzględnianie roślinności w projektowaniu architektury jest zjawiskiem, które po-
twierdza, że natura stała się elementem odgrywającym ważną rolę w kształtowaniu 
przestrzeni. Takie działania wpisują się w nurt ekologiczny i projektowanie zrówno-
ważone. W obrębie Emscher Parku funkcjonuje już ponad trzydzieści lokalnych roz-
wiązań, którymi są ogrody i parki, różniące się pod względem wielkości, a w ujęciu 
całego regionu są to hałdy, tereny otwarte, leśne i rolnicze, przyroda odrodzona na 
terenach zdegradowanych oraz rozbudowana sieć tematycznych tras wypoczyn-
kowych. Oprócz powstania wielu nowych szlaków turystycznych pojawiły się rów-
nież szlaki wodne, których długość w całym regionie wynosi około 200 kilometrów. 
Dzięki poprawie stanu czystości kanałów i rzek przez IBA4 możliwe stało się również 

4 IBA (Internationale Bauausstellung)- instrument planowania miejskiego i projektowania 
urbanistycznego w Niemczech – międzynarodowa stała wystawa budowlana prezentująca 
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pływanie, niegdyś nierealne. Metamorfoza tych terenów przyjmuje wiele form, za-
wsze jednak celem jest uzyskanie harmonii pomiędzy społeczeństwem, architekturą 
i przyrodą. Przywrócenie zieleni jest odpowiedzią na problem odsuwania się czło-
wieka od przyrody i chęcią polepszenia życia w miastach, a także próbą odbudowa-
nia tego, co przed laty zniszczył człowiek na potrzeby przemysłu5. 

Od wielu lat obserwowany jest problem suburbanizacji6, którego negatywne 
skutki dotyczą głównie terenów cennych pod względem przyrodniczym i rolni-
czym. Jedną z metod przeciwdziałania takim procesom jest skierowanie rozwoju 
miasta w stronę jego centrum i kreowanie przestrzeni publicznych zachęcających 
do osiedlania się w ich pobliżu7. Szczególnym przykładem pokazującym skalę tego 
problemu i zagrożenie dla większych miast jest Detroit. Mimo że od lat 50. XX w. 
miasto straciło 60% populacji8, teren posiada duży potencjał do zmian. Master 
plan obejmujący 1400ha powierzchni zakłada zgodność z zasadami zrównoważo-
nego projektowania, wykorzystując energię odnawialną. Zaangażowanie miesz-
kańców w odnowę miasta jest imponujące i objawia się głównie w ogrodnictwie9. 
Z farm i ogrodów w Detroit pozyskuje się rocznie około 18 ton żywności10, która 
jest wykorzystywana na potrzeby mieszkańców i jednocześnie stanowi przedmiot 
handlu. Oprócz tego jednoczy sąsiedztwo, a także daje możliwość zagospodaro-
wania zaniedbanej przestrzeni, tworząc jednocześnie jej nową jakość. 

najnowsze osiągnięcia na polu architektury, planowania przestrzennego i projektowania miej-
skiego, które mogą stać się wzorem i inspiracją dla przyszłych realizacji (źródło: https://pl.wi-
kipedia.org/wiki/Internationale_Bauausstellung (dostęp: 04.04.2018).

5 A. Maciejewska, A. Turek, Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych ze szczególnym uwzględnie-
niem uwarunkowań środowiska przyrodniczego – wybrane studia przypadków, „Problemy Roz-
woju Miast” 11/2, s. 85-87.

6 przyp. aut. za: Suburbanizacja to proces „rozlewania się” miast w większe obszary mniej in-
tensywnej urbanizacji, z równoczesnym definitywnym przemieszczeniem się aktywności eko-
nomicznej z centrum miasta na jego peryferie  (źródło: http://www.bzg.pl/node/1030 (dostęp: 
04.04.2018).

7 A. Maciejewska, A. Turek, op. cit., s. 88.
8 K. Angelova, Bleak Photos Capture The Fall Of Detroit (dostęp: 04.04.2018).
9 przyp. aut. za: Ogrodnictwo miejskie (ang. urban gardening) – trend społeczny, polegają-

cy na uprawianiu różnego rodzaju roślin w szeroko rozumianej przestrzeni miejskiej, m.in. 
w celu poprawienia jakości przestrzeni publicznej (za: S. Staszewska, M. Szczepańska Znacze-
nie ogrodnictwa miejskiego w procesie rewitalizacji, wykład na IV Kongresie Rewitalizacji Miast 
w Wałbrzychu, 19-20 września 2016 r. (dostęp: 14.10.2018).

10 N. Martini, Odrodzenie Detroit, Magazyn społeczno-artystyczny „Prowincja”, wyd. ISSN 2353-
9186 (dostęp: 04.04.2018).
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czynnik ekonomiczny i komunikacyjny

Atrakcyjne przestrzenie publiczne generują zyski finansowe dla miast i przy-
ciągają turystów. W interesie władz miasta jest wykorzystywanie zdegradowanych 
terenów  i czerpanie z nich możliwie jak największych korzyści. Na przykładzie Em-
scher Parku można zaobserwować, w jakim stopniu rewitalizacja jest w stanie od-
budować gospodarkę, tworząc nowe miejsca pracy i szlaki turystyczne. W efekcie tej 
transformacji inwestorzy zainteresowali się terenami poprzemysłowymi w Zagłebiu 
Ruhry. Tereny, niegdyś zamknięte i odseparowane, zostały udostępnione ludziom, 
tworząc przy tym miejsca wypoczynku. Poprzez stworzenie ścieżek edukacyjno-re-
kreacyjnych Emscher Park stał się przestrzenią przyjazną turystom. Zostały utwo-
rzone miejsca dla masowych imprez, takie jak Ferropolis, czyli miasto z żelaza, co 
stanowi odpowiedź na deficyt tego rodzaju przestrzeni. Dawna kopalnia odkrywko-
wa, a dzisiaj muzeum na otwartym powietrzu, powstało w sercu sztucznego jeziora 
Gremminer, wokół którego znajduje się arena dla 25 tysięcy widzów, obiekt, gdzie 
co roku odbywają się festiwale muzyczne, koncerty, opery, musicale i inne imprezy. 
W nieco mniejszej skali Rewitalizacja Śródmiejskiej Przestrzeni Publicznej w Jaworz-
nie pokazuje korzyści ekonomiczne wynikające z transformacji miejsca. Celem go-
spodarczym było ożywienie centrum miasta poprzez zwiększenie jego atrakcyjności 
inwestycyjnej dla przedsiębiorstw w szczególności z sektora usług11. Centrum miasta 
zyskało nie tylko nowych klientów, ale również przestrzeń publiczną o nowej jakości, 
chętniej odwiedzaną przez mieszkańców i integrującą społeczność. 

W celu jak najefektywniejszego wykorzystania przestrzeni zagospodarowanie 
ulicy staje się coraz bardziej popularnym zjawiskiem. Woonerf, rodzaj ulicy w strefie 
zurbanizowanej, na której położono nacisk na wysoki poziom bezpieczeństwa, uspo-
kojenie ruchu i wysokie walory estetyczne przy zachowaniu miejsc parkingo-
wych i funkcji komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych i rowerzystów12, powstał 
w Holandii w latach 70. XX wieku jako odpowiedź na wzrost liczby samochodów 
i duży ruch kołowy w pobliżu takich instytucji jak szkoły czy przedszkola. W efekcie 
tworzą się przestrzenie publiczne łączące komunikację, jako kluczową funkcję ulicy, 
z miejscami atrakcyjnymi pod względem estetycznym i rekreacyjnym. Najczęściej 
spotykanym sposobem spowolnienia ruchu w miejscach, gdzie wymagana jest więk-
sza ochrona bezpieczeństwa, jest stosowanie progów zwalniających, które tak na-
prawdę zmuszają kierowców do hamowania tylko bezpośrednio przed przeszkodą 

11 Fragment Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na 
realne potrzeby (źródło: http://um.jaworzno.pl/Plone/gospodarka/aktualnosci-gospodarcze/
projekty-i-programy/rynek.od.nowa (dostęp: 03.04.2018).

12 Woonerf, https://pl.wikipedia.org/wiki/Woonerf (dostęp: 05.04.2018).
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i nie rozwiązują problemu prędkości w skali całej ulicy13. Strefa woonerf to obszar 
objęty możliwie jak największym ograniczeniem transportu samochodowego po-
przez stworzenie jednego pasa ruchu, a w pozostałej części jezdni miejsca przezna-
czonego na rekreację, odpoczynek czy małe place zabaw. Zyskuje się tym sposobem 
nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa, ale także atrakcyjną przestrzeń, zachęcają-
cą do aktywnego spędzania czasu. Ulica 6 Sierpnia w Łodzi to przykład pierwszego 
woonerfu w Polsce, który mimo opinii przeciwników14 odniósł sukces i obecnie jest 
wzorcowym modelem odmienionej przestrzeni publicznej. Była to inicjatywa archi-
tekta, który przedyskutował swój pomysł z mieszkańcami jako stroną społeczną.  
Myślenie w małej skali, skali podwórka, jest niezwykle ważne, bo dotyka w sposób 
bezpośredni mieszkańców identyfikujących się z najbliższą przestrzenią. Uświada-
mia im, że jest ona jedynie fragmentem większego systemu, całości, jaką stanowi 
miasto15. Znajdujące się przy ulicy restauracje wypełnione są klientami, co ma po-
zytywny wpływ na rozwój usług, których rozwojowi kiedyś nikt nie dawał szans. 

Komunikacja miejska to jeden z ważniejszych czynników segregujących prze-
strzeń. Obecnie, w czasach kiedy chętniej wybiera się samochód ze względu na 
wygodę, problemem stają się nie tylko parkingi przy osiedlach czy miejscach pra-
cy, ale także korki uliczne. Odpowiednie zaprojektowanie przestrzeni daje jej wy-
soką jakość poprzez funkcjonalność, która jest w projektowaniu jedną z najbar-
dziej pożądanych cech. Równie ważne jest zakładanie ścieżek rowerowych, których 
brak zmusza ludzi do korzystania z samochodu, stąd też uporządkowanie komu-
nikacji ma znaczący wpływ na poprawę stanu środowiska. 

podsumowanie

Biorąc pod uwagę tylko kilka wyszczególnionych czynników kształtujących 
przestrzeń można zauważyć, jak duży wpływ mają transformacje miejsc ogólno-
dostępnych na stosunki międzyludzkie, chęć spędzania czasu poza strefą pry-
watną, komunikację miejską, rozwój gospodarczy czy ochronę środowiska. Coraz 
większa świadomość architektów i urbanistów podczas projektowania przestrze-
ni pokazuje, że nie liczą się tylko gmachy budynków i ich elewacje, ale także ob-
szary między nimi, dopełniające pozytywne wrażenia i odbiór architektury. Takie 

13 B. Zimny, H. Barański, Woonerf podwórzec miejski, http://woonerf.dlalodzi.info/czym_jest_
woonerf.html (dostęp: 05.04.2018).

14 M. Witkowska, Woonerfy w  Łodzi. Mieszkańcy pokochali uliczną rewolucję, http://www.
dzienniklodzki.pl/wiadomosci/lodz/a/woonerfy-w-lodzi-mieszkancy-pokochali-uliczna-rewo-
lucje,12360948/ (dostęp: 05.04.2018).

15 Fragment wypowiedzi Łukasza Pancewicza zamieszczony w miesięczniku Architektura-mura-
tor nr 5/2016, Kto dziś kształtuje miasto, s. 35.



14   ARCH-ECO Transformacje przestrzeni - przestrzeń dla zmian

założenia pomagają we właściwym projektowaniu nowych obszarów urbanistycz-
nych, a przez to pozwalają uniknąć konieczności późniejszej rewitalizacji. Moder-
nizacje terenów miejskich poprawiają jakość życia i relacje między grupami spo-
łecznymi, zmniejszają bezrobocie, przestępczość, dają poczucie bezpieczeństwa, 
eliminują wykluczenie społeczne, jednym słowem nadają nową jakość przestrze-
niom publicznym. Uzyskanie zadowalających efektów tego przedsięwzięcia nie jest 
możliwe bez współpracy władzy i społeczeństwa. To mieszkańcy wiedzą najlepiej, 
czego im w otoczeniu brakuje i jakie są ich potrzeby, a instytucje władzy dysponu-
ją środkami pozwalającymi spełniać oczekiwania obywateli, przy okazji czerpiąc 
z tego korzyści gospodarcze. Nowa jakość przestrzeni publicznych polega więc na 
jak najlepszym wykorzystaniu miejsc ogólnodostępnych przez ich transformacje 
mającą na uwadze każdy z wymienionych aspektów. 
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Aleksandra Gul

przeStrzeń publiczna 
i rewitalizacji przeStrzeni

W każdym mieście istnieją przestrzenie otwarte, koncentrujące ludzką co-
dzienność, które często nawiązują do rzymskiego forum, czy starożytnej greckiej 
agory. Zazwyczaj są nimi obszary szczególnego zainteresowania obywateli i władz. 
Często są to dzielnice centralne miast wraz z siecią placów i ulic, zbiorem ważnych 
budowli oraz zielenią miejską i pomnikami1. Są to przestrzenie o szczególnych wa-
lorach kulturowych, skłaniające do refleksji i często budzące emocje. Tymi prze-
strzeniami są przestrzenie publiczne2.

historia przestrzeni publicznej

W społeczeństwach protohistorycznych przestrzeń zewnętrzna – obszar poza 
miejscem zamieszkania był postrzegany jako niebezpieczny i wrogi, bez granic. 
Jego strukturalizacja rozpoczęła się wraz z powstaniem miast. Przekształciła się 
ona w miejsce spotkań i wymiany poglądów3. Stworzona przez cywilizację grecką 
agora – ideał przestrzeni publicznej i miejsce służące wszystkim obywatelom – sta-
ła się żywym elementem miasta, podlegającym ciągłej ewolucji4. Centrum agory 
służyło głównie do celów handlowych i bankowych. Tutaj koncentrowała się tak-
że aktywność publiczna oraz obywatelska. Pozostała przestrzeń miejska kreowa-
ła domenę prywatną. Kryzys związany z przekształceniami miast przemysłowych 
w poprzemysłowe w latach 70. XX był impulsem do stworzenia pojęcia przestrzeni 
publicznej. Procesy te były powodem segregacji przestrzeni ze względu na funkcję 
oraz rosnącej zależności od możliwości posługiwania się samochodem. Współcze-
śnie widoczne są procesy ożywiania miast i tworzenia ich atrakcyjnymi. Stanowią 

1 M. Dymnicka, Przestrzeń publiczna a przemiany miasta, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 
2013, s. 53.

2 M. Rogowska, Przestrzeń publiczna w mieście – zagadnienia wybrane, KPZP PAN, nr 170, 2016, s. 159.
3 F. Coarelli, Rzym. Morze Śródziemne, Wyd. Morskie, Gdańsk 1982.
4 M. Dymnicka, Przestrzeń publiczna a przestrzeń społeczna, [w:] Współczesne kształtowanie prze-

strzeni publicznej, A. Golędzinowska, Wyd. UMWP, Gdańsk 2009, s. 17.



18    ARCH-ECO Transformacje przestrzeni - przestrzeń dla zmian

one możliwości tworzenia różnorakich kontaktów międzyludzkich, czyli o faktycz-
nym życiu miasta.

definicja i cechy przestrzeni publicznej

Jedną z pierwszych osób, która wprowadziła do urbanistyki pojęcie przestrzeni, 
był A. E. Brinckman. Zastosował w teorii przestrzeni nowe pojęcia, takie jak: ramy 
przestrzenne, efekt przestrzenny, projektowanie przestrzenne5. Ustawa o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym6 definiuje przestrzeń publiczną jako: obszar 
o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jako-
ści ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego 
położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

5 J. Chmielewski, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wyd. PW, War-
szawa 2001, s. 18.

6 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. (Dz. U.  2003 Nr 
80 poz. 717).

Ryc. 1. Manufaktura w Łodzi.  
Miejsce to charakteryzuje się typowym zagospodarowaniem dla przestrzeni publicznej. Manufak-
tura stała się symbolem i nowym centrum miasta. Jest miejscem atrakcyjnym, przyjaznym oraz 

dobrze zorganizowanym – posiada więc atrybuty przestrzeni publicznej.  
Źródło: http://pl.apsysgroup.com/portfolios/manufaktura/ (dostęp: 22.01.2019)
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Cechy przestrzeni publicznej7:
I. Przestrzeń „czynienia czegoś wiadomym innym jej użytkownikom” (Ma-

rody, Giza-Poleszczuk, 2004)8

II. Przestrzeń dostępna dla osób chcących tam przebywać z własnej woli
III. Przestrzeń poddana kontroli
IV. Służy publicznemu interesowi i tak jest postrzegana przez wspólnotę 

(miejską)
V. Jest zorganizowana
Przestrzenią publiczną można zdefiniować miejsca o wyróżniających się, roz-

poznawalnych przez nas znakach i symbolach. Dlatego też, należy pamiętać, iż 
bezimienne obiekty rozrzucone w przestrzeni nie definiują miejsca. Poczucia miej-
sca nie dają również same w sobie domy, czy ulice. Jest tak tylko wtedy, gdy miej-
sca wyróżniają się znakami przez na rozpoznawalnymi9. Aby w pełni zdefiniować 
przestrzeń publiczną, należy wskazać pewne uniwersalne jej formy10:

 � tradycyjnie ukształtowana ulica (trakt komunikacyjny, połączony bardzo 
często z funkcją handlową),

 � plac miejski (jego znaczenie, tradycja, większa przestrzeń, obecność roz-
maitych atrakcji, przyciągają użytkowników przestrzeni na dłużej).

Aby przestrzeń publiczna była atrakcyjna, musi zaspokajać potrzeby miesz-
kańców poprzez:

 � ułatwienie realizacji potrzeb materialnych i niematerialnych,
 � odpowiednie działania kompozycyjne, urbanistyczne i architektoniczne,
 � dobre powiązanie – dostępność oraz brak barier,
 � dostarczanie różnorodnych usług,
 � mnogość wydarzeń i imprez.

 Zazwyczaj przestrzeń publiczną spotykamy w postaci deptaków, placów i ulic, 
budynków stanowiących własność publiczną, pasażów handlowych, hal targo-
wych, czy dworców.

7 K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki, Miejska przestrzeń publiczna i jej znaczenie dla tożsamości mia-
sta i jego mieszkańców. Na przykładzie miast śląskich, EUROREG, Warszawa 2014.

8 por. M. Marody, A. Giza-Poleszczuk, Przemiany więzi społecznych, Wyd. Naukowe Scholar, War-
szawa 2004.

9 M. Rogowska, Przestrzeń publiczna w mieście – zagadnienia wybrane, KPZP PAN, nr 170, 2016, s. 160.
10 P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek, Problemy kształtowania przestrzeni miejskich, Wyd. „Urbanista”, 

Gdańsk 2010, s. 21.
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przestrzeń publiczna jako czynnik wyboru miejsca 
zamieszkania

Współcześnie, ogólnodostępne, atrakcyjne przestrzenie publiczne coraz czę-
ściej stają się czynnikiem wyboru miejsca zamieszkania. Aby nakłonić mieszkań-
ców do korzystania z przestrzeni stworzonej dla nich, muszą to być miejsca o od-
powiednich cechach przestrzennych i krajobrazowych. Elementy przestrzeni 
publicznej często stają się symbolem, tworzącym klimat miejsca. Przestrzeń źle 
zagospodarowana nie staje się przestrzenią interakcji społecznych, lecz miejscem, 
w którym przebywamy krótkookresowo, z przymusu. Przykładem są ciągi komuni-
kacyjne. Kontakty ludzkie są tam przypadkowe i krótkotrwałe. Aby więc zachęcić 
ludzi do wyboru konkretnego miejsca życia i pracy, należy kreować tam przestrze-
nie publiczne, które są miejscami budzącymi u odbiorców poczucie bezpieczeń-
stwa, porządku, harmonii. Wykorzystując zasady kompozycji urbanistycznej i ładu 
przestrzennego, kształtowana przestrzeń publiczna powinna mieć swoisty charak-
ter, decydujący o atrakcyjności miejsca11.

11 M. Rogowska, Przestrzeń publiczna w mieście - zagadnienia wybrane, KPZP PAN, nr 170, 2016, 
s. 161-162.

Ryc. 2. Projekt woonerfu na ulicach Zielonej i Brackiej w Lesznie. 
Nowa organizacja tej przestrzeni podkreśla budynki zabytkowe oraz specyfikację miejsca. Stwo-

rzyła trzy kameralne ogrody w kwartałach ulicy Zielonej. Woonerf posiada różne rodzaje posadzek, 
elementy małej architektury oraz ciekawą aranżację zieleni. Źródło: http://archigrest.com/projek-

ty/przestrzen-publiczna/woonerf-na-ulicach-zielonej-brackiej/ (dostęp: 21.01.2019)
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centra handlowe jako przestrzeń publiczna

Galerie handlowe w obecnych czasach są jednym z typowych miejsc spędza-
nia wolnego czasu.  Częstym zjawiskiem jest stworzenie „przestrzeni publicznych” 
w wielkopowierzchniowych budowlach – centrach handlowych. Zastępują one tra-
dycyjne przestrzenie publiczne, stosując triki architektoniczne w postaci projekto-
wania „placów”, „ogrodów”, czy „skwerów”. Galerie handlowe stanowią przestrze-
nie publiczne głównie o charakterze komercyjnym, choć spełniają również funkcje 
społeczne – miejsce spotkań, spacerów i rozmów. Nie należy widzieć w nich za-
grożenia dla przestrzeni miejskiej, jednak nie powinno się nimi zastępować funk-
cji centrum. Są jednak obecnie jednym z głównych miejsc konkurujących o uwagę 
mieszkańców miast12.

12 Uniwersytet Śląski w Katowicach, https://www.us.edu.pl/ (dostęp: 21.01.2019).

Ryc. 3. Plac Grzybowski w Warszawie. 
Woda wraz z ławkami dookoła stanowi uatrakcyjnienie przestrzeni miasta. Plac ten otoczony jest 

odrestaurowanymi kamienicami i zielenią. W pobliżu znajdują się Kościół Wszystkich Świętych 
oraz Synagoga – jest to więc miejsce łączące kultury oraz związane z historią. Oferuje również 

usługi w postaci przestrzeni przeznaczonej dla deskorolkarzy oraz klubokawiarni, w której odby-
wają się koncerty. Źródło: Gazeta.pl Weekend. Źródło: https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/

Przyjazne-miasto-musi-miec-dobra-przestrzen-publiczna-n85813.html?id_zdjecia=180343#fb_
id:p0:180343, pozycja:1 (dostęp 22.01.2019)
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idea woonerf – podwórzec miejski

Pojęcie to dotyczy sposobu projektowania ulicy w strefie zurbanizowanej 
w taki sposób, aby przy zachowaniu podstawowych funkcji danej ulicy położyć 
szczególny nacisk na uspokojenie ruchu. Idea woonerfów pojawiła się w latach 
70. XX wieku w Holandii, kiedy gwałtowny wzrost liczby samochodów zmusił in-
żynierów do ograniczenia ruchu w strefach wymagających szczególnej ochrony 
– w pobliżu szkół i stref zamieszkania. Ulice przekształcone w woonerfy są dużo 
bardziej bezpieczne dla pieszych i rowerzystów, przy jednoczesnym zachowaniu 
niezbędnych jej funkcji – obsługi komunikacyjnej i zagwarantowania miejsc parkin-
gowych13.  Przy takim podejściu możliwe jest stworzenie przestrzeni bezpiecznej 
o wysokich walorach estetycznych oraz atrakcyjnej i zachęcającej mieszkańców do 
spędzania w niej wolnego czasu.

13 Woonerf – podwórzec miejski. Idea, http://woonerf.dlalodzi.info/czym_jest_woonerf.html (do-
stęp: 23.01.2019).

Ryc. 4. Centrum Handlowe Forum w Gliwicach.
Mieszkańcy Katowic i Gliwic traktują centra handlowe głównie jako najlepsze do dokonywania za-
kupów (około 60%), choć dostrzegają też, że część osób spędza tam swój czas wolny. Natomiast, 
jak pokazują badania, około ¼ mieszkańców miast uważa, że galerie handlowe to najatrakcyjniej-

sze miejsca w mieście. Źródło: Uniwersytet Śląski w Katowicach,  
https://www.us.edu.pl/ (dostęp: 21.01.2019)
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Ryc. 5. Woonerf na ul. 6. sierpnia w Łodzi.
Jest to pierwszy polski woonerf. Powstał w ramach budżetu obywatelskiego. Jego budowa obej-
mowana wymianę nawierzchni na – zgodnie z założeniami woonerfów – bez krawężników, instala-

cję nowego oświetlenia i stojaków rowerowych. Źródło: Urbnews,  
https://urbnews.pl/ (dostęp: 23.01.2019)

Ryc. 6. Wizualizacja Textorial Parku ii.
Łódź – polski pionier we wprowadzaniu woonerfów, planuje budowę kolejnego. Textorial Park ii 

powstanie na poprzemysłowych terenach dawnych zakładów włókienniczych. Łączy funkcję ulicy, 
deptaku, parkingu i miejsca spotkań. Zakończenie budowy planowane jest na rok 2020.  

Źródło: Murator Plus, https://www.muratorplus.pl/ (dostęp: 22.01.2019)
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rewitalizacja przestrzeni

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej
Głównym zadaniem rewitalizacji jest przywracanie do życia zdegradowanych 

społecznie, ekonomicznie i środowiskowo obszarów, poprzez przywrócenie im 
starej lub nadanie nowej funkcji.

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych
Przemiany gospodarcze zachodzące w XX wieku doprowadziły do upadku wie-

lu gałęzi przemysłu w miastach europejskich. Stało się to bezpośrednią przyczyną 
kryzysu ekonomicznego oraz występowania rozległych terenów poprzemysłowych 
w tkance miasta. Przy udziale procesów rewitalizacyjnych miasta odbudowują 
swoją tożsamość w ramach poprzemysłowego dziedzictwa kulturowego. Stwarza 
to szanse na utworzenie nowych przestrzeni publicznych w strukturze miasta, słu-
żących przede wszystkim mieszkańcom14.

14 M. Miśkowiec, Przemiany terenów poprzemysłowych w miejscach dziedzictwa przemysłu włókien-
niczego na przykładzie Manchesteru, Lyonu i Łodzi, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego 
Towarzystwa Geograficznego, 30(3),  2016, s. 200.

Ryc. 7. Jeden z woonerfów berlińskich.
Oznaczony jest odpowiednimi znakami. Przejścia dla pieszych są lekko podwyższone, a słupki 

uniemożliwiają parkowanie w niedozwolonych miejscach. Na fotografii przedstawiona jest „szyka-
na”, czyli wymuszone przesunięcie osi jezdni uniemożliwiające rozwijanie nadmiernej prędkości. 

Pozyskana przestrzeń wykorzystana jest na parking rowerowy i ogródek gastronomiczny.  
Źródło: http://woonerf.dlalodzi.info/czym_jest_woonerf.html (dostęp: 23.01.2019)
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Ryc. 8. Ulica Łąkowa przed i po rewitalizacji.
Dolne Miasto i ulica Łąkowa w Gdańsku – pozytywna przemiana zapomnianego fragmentu miasta 

oraz udana próba zmiany wizerunku i ożywienia starej dzielnicy Gdańska. Efektem rewitalizacji była 
nie tylko poprawa wyglądu dzielnicy, ale również zmiana nastawienia lokalnej społeczności wobec 

miejsca zamieszkania oraz samego procesu rewitalizacji. Źródło: Biuro Rozwoju Gdańska,  
http://www.brg.gda.pl/ (dostęp: 21.01.2019)

Ryc. 9. Struktura prze-
strzeni publicznej 
w Lyonie w 2013 r.

Teren ten był użytko-
wany przez przemysł 
do lat 90. XX wieku. 

W wyniku upadku ak-
tywności przemy-

słowej, a następnie 
działań rewitaliza-

cyjnych rejon ten zo-
stał przeznaczony na 

lokalizację nowych 
funkcji metropolital-

nych. Projekt Lyon 
Confluence zakładał 
wygenerowanie no-

wej dzielnicy miasta, 
komplementarnej pod 
względem wyposaże-
nia dla współczesnej 

przestrzeni centralnej 
Lyonu.  

Źródło: J. Kazimier-
czak, Rewitalizacja 

terenów poprzemysło-
wych a kształtowanie 
przestrzeni publicznej 
w centrum miasta na 

przykładzie projek-
tu Lyon Confluence, 

Warszawa 2014
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Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych
Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych to działania polegające na ochronie ob-

szarów nadwodnych wraz ze zrównoważonym wykorzystaniem lokalnych za-
sobów przyrodniczych i prowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnych, 
a także budowę i modernizację niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną 
i przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków15. Na cha-
rakter rewitalizacji terenów nadbrzeżnych mają wpływ charakter i wielkość miasta, 
wielkość rzeki, położenie i rola terenów nadrzecznych w strukturze przestrzenno
-funkcjonalnej miasta. Obecnie realizowanych jest wiele działań zmierzających do 
budowy relacji miasto-rzeka. Służą temu projekty rewitalizacji terenów nadrzecz-
nych (dzielnic portowych i przemysłowych), renowacji dawnych obiektów nad-
brzeżnych oraz zagospodarowania nabrzeży16.

waterfront – miasto frontem do rzeki

Waterfront to otwarcie się przestrzeni miejskiej na rzekę lub zbiornik wodny, 
często poprzez jej rewitalizację. Jest to świadome wykorzystanie potencjału, jakim 
jest położenie nad wodą. W miastach, takich jak Hamburg, Londyn, Boston czy 
Rotterdam realizowane są ogromne inwestycje, mające na celu nie tylko uatrak-
cyjnienie przestrzeni miejskiej, ale i podniesienie ekonomicznej, turystycznej, kul-
turalnej czy mieszkaniowej atrakcyjności okolicy17.

15 K. Ciężak.  P. Gałecki, J. Zalewska-Gałosz, W. Gałosz, I. Kałczuga, M. Krzysztofik, K. Linek, 
A. Ober, R. Żurek, Analiza wykonalności dla projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych 
rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego”, Bielsko-Biała 2014, s. 6.

16 D. Muszczyńska-Jeleszyńska, Tereny nadrzeczne w aspekcie rozwoju i rewitalizacji miast, Radom 
2013, s. 101, 104.

17 Sztuka Architektury, http://sztuka-architektury.pl/ (dostęp: 21.02.2019).

Ryc. 10. Doki Londyńskie. Dzięki zagospodarowaniu terenu zasiedlenie obszaru podwoiło się, a 
rewitalizacja wpłynęła również na obszary sąsiadujące z Dokami. Niestety, obecnie rozwój Doc-

klands okupiony jest problemami społecznymi i znaczącą polaryzacją społeczeństwa.  
Źródło: Bryła, http://www.bryla.pl/bryla/0,0.html (dostęp: 21.01.2019)
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przykłady rewitalizacji

Ryc. 11. Rotterdam – całkowicie nowoczesne miasto portowe
Jest to przykład znakomitej rewitalizacji portów. Po ii wojnie światowej większość urządzeń porto-

wych przeniesiono bliżej ujścia rzeki. Miasto nie utraciło przez to charakteru morskiego i portowego; 
wręcz przeciwnie - nabrało cech portu dalekomorskiego, jednocześnie pozbywając się najcięższego 
przemysłu z samego centrum. Źródło: Bryła, http://www.bryla.pl/bryla/0,0.html (dostęp: 21.01.2019)

 Ryc. 12. High Line w Nowym Jorku. Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/High_Line#/media/Fi-
le:Western_Electric_complex_NYC_1936.jpg (dostęp: 22.01.2019), https://www.timeout.com/ne-

wyork/parks/highline (dostęp: 22.01.2019).
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Ryc. 13. Madrid Río. Źrodło: https://www.urbanistdispa tch.com/wp-content/uploads/2012 /01/Ma-
drid-Rio.jpg (dostęp: 22.01.2019).

Ryc. 14. Stary Browar w Poznaniu. Źródło: https://www.codziennypoznan.pl/artykul/2018 -01-02/
browar-huggerow-czyli-jak-wygladal-poznan-zanim-przy-ul-polwiejskiej-stanal-stary-browar#-

ph-a06a9c1195fbc8fed241cc423434da47 (dostęp: 22.01.2019). https://mapio.net/pic/p-121378720/ 
(dostęp: 22.01.2019).

Ryc. 15. Textorial Park ii w Łodzi. Źródło: https://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje-ko-
mercyjne/woonerf-w-polsce-powstaje-kolejny-woonerf-textorial-park-ii-aa-ibaz-BCns-1G3q.html 

(dostęp: 23.01.2019).
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przestrzeń publiczna jako miejsce spełniające potrzeby 
mieszkańców

Od starożytności ludność odczuwała potrzebę przebywania w miejscach dla 
niej bezpiecznych i atrakcyjnych. Przestrzenie łatwo dostępne i dobrze zorganizo-
wane koncentrowały codzienną aktywność mieszkańców, stając się dla nich cen-
trum spotkań i spędzania wolnego czasu. Za ideał przestrzeni publicznej uznaje 
się miejsce doskonale spełniające te potrzeby – grecką agorę, mimo iż pojęcie to 
wprowadzono dopiero w drugiej połowie XX wieku. Przestrzenie publiczne za-
wsze powstawały zgodnie z jej ideą i definicją – obszary służące mieszkańcom i 
zaspokojenia ich potrzeb – jednak zaczęły one przybierać różne formy. Powstały 
pierwsze tzw. woonerfy – ulice przystosowane zarówno dla bawiących się dzieci, 
spacerujących pieszych, jak i kierowców samochodów, „przestrzenie publiczne” 
zlokalizowane w centrach handlowych, spełniające funkcje społeczne jako miejsce 
spotkań, rozmów i spędzania wolnego czasu, czy tradycyjna przestrzeń publicz-
na w postaci placu z ławkami, ciekawą aranżacją zieleni i towarzyszącym jej przy-
jemnym klimatem, zachęcająca do pozostania tu na chwilę. Niezależnie od formy 
przestrzenie publiczne zawsze były odpowiedzią na społeczne potrzeby mieszkań-
ców – rzymskie forum czy współczesne centrum handlowe jako miejsca służące 
celom handlowym, woonerfy i ciągi pieszo-rowerowe w odpowiedzi na potrzebę 
mieszkańców do używania samochodów, czy grecka agora i obecnie spotykane 
place miejskie jako przestrzeń sprzyjająca nawiązywaniu kontaktów społecznych.
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Przestrzeń Publiczna jako katalizator  
zmian sPołecznych i ekonomicznych  

obszaru zainwestowania

Architektura obok malarstwa, rysunku, rzeźby, działań związanych z muzyką jest 
uznawana za dziedzinę sztuki. Wyróżnia ją jednak fakt, że dostarcza swoim odbior-
com nie tylko wrażenia estetyczne, ale również, co jest często istotniejsze – wpływa 
na ich życie, odczuwane emocje, sposób poruszania się. Odpowiada na jedną z pięciu 
podstawowych potrzeb człowieka niezbędnych do przeżycia którymi są: powietrze, 
woda, jedzenie, sen, schronienie. Abraham Maslow w swojej Piramidzie Potrzeb poka-
zuje, które wartości są najważniejsze i w największym stopniu oddziałują na zachowa-
nie człowieka1. Potrzebę schronienia można zaliczyć do dwóch kategorii mieszących 
się u podstawy diagramu – do potrzeb fizjologicznych i bezpieczeństwa. Ze względu 
na istotną funkcję, jaką architektura pełni w naszym życiu, nazywa się ją matką sztuki.  

Działania architektoniczne mogą w znacznym stopni wpłynąć na społeczeń-
stwo. W mieście jesteśmy otoczeni przez budynki, place i ulice, które determinu-
ją nasz kierunek poruszania się, nasze odczucia, myśli, zachowania. W pewnych 
miejscach czujemy się dobrze, chcemy w nich przebywać, poznawać je oraz nawią-
zywać interakcje społeczne z ich współużytkownikami, podczas gdy inne obszary 
wydają się nam obce, nieprzyjazne i pogarszają nasz nastrój. Niezadbane, źle wy-
korzystywane przestrzenie wywołują negatywne emocje i zwiększają częstotliwość 
występowania patologicznych zjawisk społecznych.

Przykładem miejsca, którego renowacja wpłynęła na lokalną ludność 
jest Superkilen. Autorami placu są pracownie: TOPOTEK 1, BIG Bjarke In-
gels Group oraz Superflex2. Projekt powstał w 2007 roku3 a budowę ukończo-
no w 2012 roku4. Plac znajduje się w Kopenhadze, w  dzielnicy Nørrebro, która 

1 A. Maslow, Motywacja i osobowość, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa, 2009, s. 62-72.
2 E. Chądzyńska, Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich – studia przypadku, „Studia 

Miejskie”, 17/2015, s. 94.
3 Ibidem.
4 T. Nielsen, Democratic Urban Spaces in the Nordic Countries?, “The Democratic Public Sphere 
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Ryc. 1. Piramida Potrzeb według Abrahama Maslowa. Źródło: https://www.archdaily.com/286223/
superkilen-topotek-1-big-architects- superflex/5088d8cf28ba0d75750000f2-superkilen-topotek-

1-big-architects- superflex-image (dostęp: 02.04.2018).

Ryc. 2. Superkilen, koncepcja przestrzenna.  
Źródło: http://www.debreceninap.hu/kultura/2016/04/26/a-kortars-dan-epiteszetrol-nyilt- kialli-

tas-a-debreceni-modemben/ (dostęp: 03.04.2018).
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sąsiaduje od północy z centrum Kopenhagi i zajmuje powierzchnię 39 000 me-
trów kwadratowych5. Celem projektu było stworzenie przestrzeni, w któ-
rej multikulturowe społeczeństwo będzie mogło się poznać i zaakceptować. 

Dzielnica w ciągu ostatnich 100 lat rozwijała się bardzo szybko. Niewielka wioska 
przeobraziła się w miejsce życia klasy robotniczej, a następnie w obszar o wysokim 
odsetku imigrantów. Jest to przestrzeń multikulturowa, reprezentowana przez około 
60 różnych narodowości6. Obszar ten nie cechował się otwartością i dobrym zago-
spodarowaniem. Dzielnica przed inwestycją miała mało terenów zielonych. Charak-
teryzowała się intensywnym ruchem samochodowym i dużą gęstością zaludnienia. 
Z dnia na dzień coraz bardziej niszczała i odstraszała przechodniów. Rozwijał się na 
niej nielegalny handel. Przestępczość na tym terenie niebezpiecznie rosła. Często do-
chodziło do wojen gangów z publicznymi strzelaninami. Wzmagały się konflikty świa-
topoglądowe, rosło niezadowolenie społeczne. Poszczególne kręgi kulturowe nie 
chciały integrować się z innymi mieszkańcami. Hermetyczne środowiska zaczęły wal-
czyć pomiędzy sobą. Media przesadnie informowały o problemie mieszkańców Ko-
penhagi, co doprowadziło do jeszcze większego pogłębienia zjawisk patologicznych. 

Szczególne znaczenie dla projektu miało uwzględnienie struktury lokal-
nej ludności w procesie projektowania. Współpracowano z mieszkańcami i in-
nymi zainteresowanymi stronami, wysłuchiwano ich opinii i rad oraz poproszo-
no o wskazanie elementu ich kultury, który jako wyposażenie miejskie będzie 
mógł promować ich narodowość. W taki sposób na obszarze projektu urbani-
stycznego Superkilen ustawiono ponad 100 różnych obiektów, które reprezentu-
ją prawie 60 narodowości7. Na terenie placu postawiono wiele rodzajów siedzisk, 
huśtawki z Iraku, indyjską ściankę wspinaczkową , system nagłośnienia z Jamaj-
ki, egipskie stoły, kuwejckie grille, hiszpańskie ławki, a nawet zjeżdżalnię z Czar-
nobyla. Przestrzeń publiczna jest w tym projekcie bardziej dynamiczna niż zwy-
kle projektowane place. Została podzielona na trzy strefy, które odróżniają się 
charakterystycznymi kolorami: Plac Czerwony, Czarny Rynek i Zielony Park. 
Przez całe założenie biegnie ścieżka rowerowa i piesza będąca częścią 10-kilu-
metrowej ścieżki rowerowej łączącej północną i południową część miasta8.

Plac czerwony jest wyrazem nowoczesnego życia. Miał służyć jako dodatko-
wa przestrzeń do zajęć sportowych odbywających się w pobliskim budynku hali 

– Challenges and Developmental Perspectives”, 4/2013, s. 10.
5 E. Chądzyńska, Rewitalizacja zdegradowanych..., op. cit., s. 94.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 Biking Nørrebro, Copenhagen, http://www.lets-get-lost.com/blog/2015/06/biking-norrebro-

copenhagen (dostęp: 02.04.2018).
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Nørrebrohall. Poprzez przeniesienie funkcji na zewnątrz osiągnięto możliwość in-
tegrowania się mieszkańców, a nawet przechodniów poprzez gry i zabawy. Posadz-
ka została pokryta specjalnym  materiałem, który zapewnia dobrą przyczepność 
obuwia9, umożliwia grę w piłkę, jazdę na rolkach, a zimą na łyżwach.  Niezwykle 
ciekawy efekt trójwymiarowości uzyskano poprzez przeciągnięcie nawierzchni na 
elewacje sąsiednich obiektów.  Żywe kolory nadają miejscu indywidualny charakter 
i podkreślają sportową funkcję placu. W weekendy na czerwonym skwerze  odby-
wają się różne wydarzenia, które przyciągają wiele osób z poza Kopenhagi. Orga-
nizowane są filmowe i sportowe pokazy na świeżym powietrzu. W północnej czę-
ści placu znajduje się boisko do gry w kosza i centrum fitness. Ruch samochodowy 
został znacznie ograniczony.

Czarny plac jest bardziej klasyczną i spokojną przestrzenią miejską. Pełni funk-
cję miejsca spotkań. Mieszkańcy mogą korzystać z postawionych na stałe stoli-
ków do szachów i gier planszowych. Znajdziemy tam norweski stojak rowerowy 
z ogólnie dostępną pompką, japońską ośmiornicę na placu zabaw, amerykańską 
lampę, chińskie drzewka palmowe, a drogę na Czarny Rynek wskazuje duży neon 

9 A. Orchowska, Atrakcyjna przestrzeń rekreacyjna miasta odpowiedzią na potrzeby społeczne 
mieszkańców, „Środowisko Mieszkaniowe”, Rekreacja w miejscu zamieszkania 16/2016, s. 98. 

Ryc. 3. Superkilen, Plac Czerwony.  
Źródło: http://www.greenthinking.pl/188/ (dostęp: 04.04.2018).
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z Kataru. Tak jak na Placu Czerwonym, tu również postawiono na wzajemne prze-
nikanie się kultur. Betonowa posadzka z białymi pasami tworzy graficzny wzór. 
Poszczególne przedmioty zostały jakby wrzucone na plac, co skutkowało odgię-
ciem linii, które omijają napotkane obiekty. Całość tworzy żywy i dynamiczny obraz 
miejsca. Ten niezwykle prosty zabieg jest bardzo efektowny. Na północnej części 
placu znajduje się niewielkie wzniesienie, które urozmaica krajobraz miejsca oraz 
stanowi interesujący punkt widokowy.

Zielony Park został zaprojektowany jako obszar trawiasty z krętymi ścieżkami 
i niewielkimi wzgórzami. Przeznaczony jest szczególnie dla rodzin z dziećmi, na 
pikniki, spacery z psem i sporty drużynowe. Stanowi też odpowiedź na niezado-
wolenie mieszkańców z powodu zabetonowywania dzielnicy. 

Władze miasta oczekiwały projektu innowacyjnego, wskazującego drogę rozwo-
ju innym inwestycjom i obszarom borykającym się z podobnymi problemami wyklu-
czenia i segregacji społecznej. Superkilen został wyróżniony wieloma prestiżowymi 
nagrodami. Znalazł się w finale konkursu Europejskiej Nagrody im. Miesa van der 
Rohe 2013 roku10, otrzymał nagrodę AIA Institute Honor Award for Regional & Urban 
Design, Designs of the Year 2013 przyznawaną przez Muzeum Designu w Londynie 
oraz Agha Khan dla architektury w 2016 roku11.

Działanie urbanistyczne w Nørrebro stało się dziś wizytówką najlepszych roz-
wiązań w zakresie promowania integracji międzyludzkich. Ludzie powinni być za-
chęcani do wyjścia z ich strefy bezpieczeństwa, rutynowych schematów, do innych 
form aktywności i poznania obcych. Praktyka ta zmniejsza zjawisko etykietowa-
nia odmiennych zachowań wynikających z innej kultury jako wrogich. Dzielnica 
 Nørrebro odżyła. Zmniejszył się wskaźnik przestępczości. Mieszkańcy chętnie po-
znają nowe kultury. Szanują się nawzajem. Granice pomiędzy narodowościami 
zostały przełamane, przy jednoczesnym zachowaniu odrębności każdej nacji12.  
Przestrzeń jest chętnie odwiedzana przez wszystkie grupy społeczne. Superkilen 
nie został zaprojektowanym do z góry określonego wzorca czy schematu. Jest to 
obszar, w którym na pierwszym miejscu postawiono na funkcjonalność i cierpli-
wie wysłuchiwano i analizowano wszelkie rady partycypantów.  

Kolejną realizacją, która miała znaczący wpływ społeczny, ale również eko-
nomiczny, czy kulturalny na obszar, w którym ją zaprojektowano był park High 
Line w Nowym Jorku na Manhattanie. Park znajduje się około 8 metrów nad 
ziemią13. Powstał na miejscu dawnej linii kolejowej wzdłuż zachodniego brzegu 

10 EUMiesAward, http://www.miesarch.com/work/2780 (dostęp: 02.04.2018).
11 BIG. Bjorke Ingels Group, http://www.big.dk/#projects-suk (dostęp: 02.04.2018).
12 A. Orchowska, Atrakcyjna przestrzeń…, op. cit., s. 97.
13 D. Jopek, High Line – Park Na Torach, „przestrzeń i FORMA” 20/2013, s. 1.
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Manhattanu. Ma 2,5 kilometrów długości i kilka metrów szerokości14. Powstał z ini-
cjatywy grupy „Przyjaciół High Line”15, która zajmuje się ochroną dawnych esta-
kad kolejowych przed rozbiórką. Prace rozpoczęto w 2006 roku16, w 2009 otwar-
to pierwszą część założenia17, a w 2011 drugą18. Inwestycja kosztowała około  260 
milionów dolarów19. Środki na sfinansowanie projektu uzyskano z budżetu miasta 
oraz z datków mieszkańców Nowego Yorku. 

14 D. Joshua, Reclaiming The High Line, Design Trust for Public Space with Friends of the High Line, 
Nowy Jork, 2002, s. 7.   

15 Ibidem, s. 14.
16 D. Jopek, High Line…, op. cit., s. 356.
17 M. Wilczkiewicz, Wprowadzenie zieleni komponowanej metodą na rewitalizację obszarów miej-

skich poprzemysłowych na przykładzie nowojorskich parków: High Line Park, Brooklyn Bridge Park 
i Freshkills Park, Czasopismo Techniczne, 6-A/2012, s. 225.

18 Ibidem, s. 229.
19 J. Rainey, New York’s High Line Park: An Example of Successful Economic Development, The 

Leading Edge Newsletter, jesień/zima/2014, s. 3.

Ryc. 4. Działający przejazd kolejowy na High Line.  
Źródło: http://www.greenthinking.pl/188/ (dostęp: 04.04.2018)
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Nadziemna linia kolejowa zbudowana w latach 30. XX20 wieku zostawiła wi-
doczne piętno w krajobrazie miasta. Inwestycja poprawiała bezpieczeństwo miesz-
kańców poruszających się przez (już w tamtych czasach) bardzo zatłoczoną 10. ale-
ję, ale bezkolizyjne rozwiązanie podniesienia torowiska na stalowej konstrukcji 
nośnej odcisnęło piętno na wyglądzie tego obszaru. Rozwiązanie cieszyło się uzna-
niem wśród mieszkańców, lecz z czasem ruch kolejowy na tym odcinku zamierał, 
aż w latach 80. XX wieku nie jeździły już tamtędy żadne pociągi21, a torowisko ule-
gło zniszczeniu. 

W 2003 roku grupa „Przyjaciół High Line” ogłosiła konkurs na zrewitalizowanie 
dawnej linii kolejowej22. Do realizacji wyłoniono projekt  zespołu Field Operations 
i Diller Scofidio+Renfro, który pozostawiał dawne tory kolejowe i wpisywał je do 
nowej koncepcji torowiska23. Koncepcja liniowego parku zachowywała pierwotną, 

20 D. Joshua, Reclaiming The High Line…, op. cit., s. 8.
21 Ibidem, s. 11.
22 D. Jopk, High Line…, op. cit., s.56
23 Ibidem.

Ryc. 5. High Line po zamknięciu przejazdu kolejowego, dzika roślinność.  
Źródło: http://www.greenthinking.pl/188/ (dostęp: 04.04.2018)
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komunikacyjną rolę tej przestrzeni. W związku z intensywnym rozwojem urbani-
styki  w pobliżu 10. alei nie było żadnych ogólnodostępnych terenów zielonych, 
więc nowy projekt był istotnym elementem w zaspokojeniu potrzeb mieszkańców. 

Pomysł na rewitalizację estakady obejmował stworzenie parku liniowego, pro-
menady, na której mieszkańcy i turyści mogliby znaleźć chwilę odpoczynku i relak-
su od zgiełku miasta, ale wciąż znajdując się w jego ścisłym centrum.

Geometria ciągu pieszego odwołuje się do rozjazdów kolejowych. Ma cha-
rakterystyczne skosy i promienie, co wielokrotnie zmienia kąt poruszania się pie-
szych i nakierowuje ich wzrok na różne otwarcia i kierunki widokowe na dyna-
miczny krajobraz Nowego Jorku, rzekę Hudson, czy bujną roślinność torowiska. 
W charakterystycznych punktach estakady powstały większe obszary z ławkami, 
np. w odnogach bocznic kolejowych i w podcieniach starych hal magazynowych. 
High Line zachowuje specyficzne kolory miejsca (miedzie, szarości, brązy, czernie), 
które świetnie współgrają z intensywną zielenią roślin. 

Zieleń pokrywa około 50% powierzchni High Line24. Trafnym pomysłem okaza-
ło się wykorzystanie takich samych gatunków bylin, jakie zastano na terenie inwe-
stycji. Zachowano większość roślin, które przez lata wyrosły na torowisku samoist-
nie. Zasadzono również nowe gatunki biologiczne, aby uzupełnić szatę graficzną 
miejsca. Wybrano szczepy odporne na niekorzystne warunki wzrostu: silny wiatr, 
intensywne nasłonecznienie oraz małą ilość miękkiej gleby. Udało się tak zopty-
malizować wysiew roślin i dobór rodzajów bylin, aby w chwili gdy jedne rośliny 
zamierają, inne budziły się do życia. Utworzono dynamiczny cykl wegetacji.  Na 
całej długości parku rozciągają się zachowane szyny kolejowe, które przypomina-
ją przechodniom dawną historię tego miejsca. Ławki są zintegrowane z płaszczy-
zną ruchu. Wydaje się, że wyrastają z betonowych płyt tworzących posadzkę. Za-
stosowano stal kortenowską, naturalnie patynowane drewno egzotyczne, beton, 
żelbet, żwir i łamany kamień. Tworzywa te odwzorowują dawne dominanty kolo-
rystyczne i dobrze współgrają ze sobą, tworząc spójny charakter miejsca. Przez 
surowe materiały i pozornie chaotyczny układ roślin przestrzeń nie straciła swojej 
dzikości. Do oświetlenia parku wykorzystano światła LED, które znajdują się nie 
tylko na ścieżkach ruchu, ale również wśród zieleni i przy drobnych elementach 
architektonicznych. Efekt poświaty nad parkiem został zminimalizowany poprzez 
montowanie źródeł oświetlenia przy płaszczyźnie ruchu, np. w dolnych elemen-
tach ławek. Ciągi piesze tworzą indywidualnie zaprojektowane, betonowe kształtki, 
które nawiązują do tradycyjnych elementów torów kolejowych oraz tworzą intere-
sujący efekt rozpływania się na krawędzi z zielenią. Specjalnie zastosowane spoiny 

24 W. Gadomska, W. Gadomski, Park High Line – Przestrzeń publiczna jako rezultat rewitalizacji po-
stindustrialnego dziedzictwa zachodniego Manhattanu, “przestrzeń i FORMA” 21/2014, s. 277.
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pomiędzy elementami umożliwiają wodzie szybki odpływ z powierzchni parku do 
głębszych warstw gruntu. Do nawadniania High Line prawie w całości używa się 
wody opadowej. Nawierzchnię można w stosunkowo łatwy sposób zdjąć, aby 
sprawdzać stan techniczny warstw izolacyjnych.

Park High Line przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zainsta-
lowano sześć dźwigów osobowych25. Ciągi komunikacyjne są odpowiednio sze-
rokie, a fragmenty założenia o zróżnicowanych poziomach połączono łagodnymi 
rampami, które wpisują się w kompozycję całej przestrzeni.

Projektanci ocenili, że inwestycja przyciągnie ok. 400 000 turystów rocznie 
i zwiększy wpływy z podatków o 286 milionów dolarów w ciągu 20 lat. Jednak 
park okazał się jedną z najbardziej udanych transformacji przestrzeni publicznych 
w Stanach Zjednoczonych i przyciąga 10 razy więcej osób niż zakładano, czyli 4 mi-
liony odwiedzających w ciągu roku, a także zwiększy wpływ z podatków o prawie 
1 miliard dolarów26. Rewitalizacja High Line wyraźnie oddziałuje na okoliczną prze-
strzeń. Budynki przy parku są teraz bardzo atrakcyjne. Ich wartość ciągle rośnie. 

25 The High Line, http://www.thehighline.org/visit (dostęp: 03.04.2018).
26 New Yorks High Line Park a marvel of vision, co-operation, https://www.thestar.com/busi-

ness/2014/09/08/new_yorks_high_line_park_a_marvel_of_vision_cooperation.html (dostęp: 
03.04.2018).

Ryc. 6. Park High Line.  
Źródło: http://www.greenthinking.pl/188/ (dostęp: 04.04.2018)
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Apartamenty z widokiem na estakadę osiągają cenę najmu ponad 22 000 dolarów 
za miesiąc27. Pojawiła się nowa, interesująca architektura, która nawiązuje do stylu 
parku. Nieliczne, wolne działki przy High Line zostały zabudowane. Bardzo charak-
terystyczny jest nowy apartamentowiec HL23, w którym wyeksponowano stalową 
konstrukcję i użyto metalowych płyt elewacyjnych. Dziś dzielnica jest pełna galerii, 
loftów, centrów handlowych i planowane są kolejne inwestycje.

Miasto staje się przyjazne dla ludzi dzięki przestrzeniom otwartym i parkom. 
Jednak w metropoliach istnieje ciągła walka między maksymalizacją zysków i mini-
malizacją potencjalnych strat na tereny publiczne, niezabudowane. Frederick Law 
Olmsted, architekt krajobrazu, projektant Central Park podkreślał duże znaczenie 
przestrzeni zielonych, które dają wytchnieniem od zgiełku ulic pod warunkiem od-
dzielenia ich od miasta roślinnością. Parki powinny być jednocześnie w mieście 
i poza miastem, czyli muszą być blisko największych skupisk ludzi, mieć zapewnio-
ną dogodną komunikację, przy jednoczesnym odseparowaniu od niedogodności 
miasta, jakim są np. chałas i spaliny.

Za przykładem Nowego Jorku zmierzają kolejne miasta. W Filadelfii  również 
przekształca się dawną linię kolejową w teren zielony28. W Chicago otworzono naj-
dłuższy park liniowy w Stanach Zjednoczonych o długości 4,3 km nazywany Szla-
kiem  Bloomingdale, który łączy większe parki i sieci szlaków o nazwie The 60629. 
W Seulu w 2017 roku otworzono park na podwyższonej jezdni zaprojektowany 
przez biuro MVRDV30.

Co 8 sekund rodzi się nowa osoba na świecie, co 11 sekund ktoś inny umie-
ra. Z roku na rok jest nas coraz więcej. W 2011 roku odnotowano 7 bilionów ludzi 
i szacuje się, że w 2025 roku liczba ta zwiększy się o kolejny bilion31. Biorąc pod 
uwagę fakt, że ponad 54% obywateli świata mieszka w miastach32, musimy na-
uczyć się projektować je tak, aby stworzyć miejsce przyjazne i otwarte dla każdej 
osoby ludzkiej, roślin, zwierząt. To, w jaki sposób architekci rozlokują ciagły napływ 

27 Live in Zaha Hadid’s Undulating High Line Building for $ 22,500 a-Month, https://www.bloom-
berg.com/news/articles/2017-08-22/ live-in-zaha-hadid-s-undulating-high- line-building-for-
22-500-a-month (dostęp: 03.04.2018).

28 M. Wilczkiewicz, Wprowadzenie zieleni komponowanej…, op. cit., s. 229.
29 P. Gobster, S. Sachdeva, G. Lindsey, P. H. Gobster, G. H. Lindsey, Up on The 606 Understanding 

the use of a new Elevated Pedestrian and Bicycle Trail In Chicago, Illinois, „Transportation Rese-
arch Record: Journal of the Transportation Research Board”, 2644/2017, s. 83.

30 A garden bridge that works: how Seoul succeeded where London failed, https://www.thegu-
ardian.com/cities/2017/may/19/seoul-skygarden-south-korea-london-garden-bridge (dostęp: 
03.04.2018).

31 US. and World Population Glock, https://www.census.gov/popclock/ (dostęp: 03.04.2018).
32 The World’s Cities in 2016, http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/

pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_data_booklet.pdf (dostęp: 03.04.2018).
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ludzi, będzie mieć znaczenie dla losów kolejnych pokoleń. Nie ma jednej recepty 
na projektowanie miast, ale ich istotnym elementem są przestrzenie otwarte i par-
ki, które powinniśmy projektować ze szczególną troską, ponieważ zachęcają one 
do interakcji, rozmowy, poznania innych kultur i mogą rozwiązać problem pato-
logii społecznych. Niewiedza jest główną przyczyną nietolerancji i odrzucenia dru-
giej osoby. Inwestycje architektoniczne, takie jak High Line, poprawiają komfort 
życia w zatłoczonych miastach. Przynoszą wysokie zyski. Inwestorzy przyciągnięci 
przez udaną przestrzeń publiczną budują nowe budynki, tworzą miejsca pracy co 
przyczynia się do zmniejszenia ilości ludzi bezrobotnych. 

Architektura ma wpływ na całe społeczeństwo. Większość ludzi nie zdaje so-
bie sprawy ze znaczenia odpowiedniego planowania i budowania dla rozwoju 
społecznego i gospodarczego. Dobra infrastruktura łączy ludzi, promuje dobro-
byt, ułatwia przemysł, handel. W interesie nas wszystkich jest zapewnienie wyso-
kiego poziomu estetycznego i funkcjonalnego przestrzeni, w której żyjemy. Musi-
my również myśleć przyszłościowo. To, co dziś jest odpowiednie dla nas, powinno 
służyć też przyszłym pokoleniom, aby nasza cywilizacja mogła się rozwijać w spo-
sób zrównoważony.
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Łucja Janik

TERENY POPRZEMYSŁOWE 
JAKO ZASÓB CENNYCH 

PRZESTRZENI ROZWOJOWYCH 

Przestrzeń jest wyczerpywalnym i nieodnawialnym zasobem środo-
wiska, dlatego, podobnie jak w przypadku innych zasobów tego rodza-
ju, konieczne jest jej odzyskiwanie i kreowanie tylko jednokierunkowego 
przemieszczania powierzchni przestrzeni funkcjonalnych w kierunku ob-
szarów funkcjonujących bez ingerencji człowieka, w kierunku obszarów 
funkcjonujących zgodnie z prawami przyrody.1

wprowadzenie

Tereny poprzemysłowe to silnie przekształcone tereny zurbanizowane. Rzą-
dowy program dla terenów poprzemysłowych definiuje je jako „zdegradowane, 
nieużytkowane lub nie w pełni wykorzystane tereny przeznaczone pierwotnie pod 
działalność gospodarczą, która została zakończona”2. Pierwotnie to teren prze-
mysłowy – obszar produkcyjny będący wynikiem działań człowieka, najczęściej 
prowadzącym do silnego przekształcenia terenu, a w konsekwencji do jego de-
gradacji i porzucenia czyli utworzenia obszaru poprzemysłowego. W efekcie tych 
przekształceń powstają odkształcenia struktury ziemi, wyrobiska, niejednokrotnie 
zmienia się skład gleby i wód oraz dochodzi do ich zanieczyszczeń. Tereny te od-
bierane są jako niezdrowe i oddziałujące szkodliwie. Gruntów niezabudowanych 
zostaje coraz mniej, a porzucone, rozległe zespoły przemysłowe nie spełniają od-
powiednich warunków do życia w ich sąsiedztwie.

1 R. Janikowski, Wymiary zrównoważonego rozwoju, Rozwój lokalny, gospodarka przestrzenna, zdro-
wie środowiskowe, innowacyjność, s. 67.

2 Ministerstwo Środowiska, Program rządowy dla terenów poprzemysłowych przyjęty przez 
Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 roku, s. 3.
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Należy dołożyć wszelkich starań, by w jak największym stopniu zniwelować 
szkody wyrządzone w środowisku a także ocalić cenne architektonicznie pamiąt-
ki minionych lat. Możliwości, jakimi współcześnie dysponujemy, umożliwiają nam 
wtórne spożytkowanie terenów i obiektów poprzemysłowych, przywrócenie im 
wartości przyrodniczych i użytkowych. Ponowne ożywienie tych obszarów to je-
den z warunków zrównoważonego rozwoju miast.

historia terenów poprzemysłowych

Historia tych terenów sięga rewolucji przemysłowej, która przyczyniła się do 
gwałtownej industrializacji, wynikającej z masowej migracji ludności ze wsi do 
miast, powstania zakładów przemysłowych i urbanizacji miast. Stało się to na sku-
tek mechanizacji pracy, przez co znacznie zmniejszyła się liczba osób pracujących 
w rolnictwie, a wzrosło zapotrzebowanie na osoby pracujące w produkcji. Spo-
łeczeństwo rolnicze zostało przekształcone w społeczeństwo przemysłowe. Na 
przełomie XIX oraz XX w. powstały więc liczne zakłady produkcji, które przyciąga-
ły równie licznych pracowników. Jest ich tak wiele, że tworzą oni osobną warstwę 
w strukturze społecznej. Potrzebowali miejsc zamieszkania z tego powodu fabryki 
poszerzają się o osiedla mieszkaniowe. Sytuacja ta utrzymywała się do wybuchu 
II wojny światowej, przemysł fabryczny rozwijał się dynamicznie. W trakcie II WŚ 
Polska poniosła ogromne straty, także w potencjale gospodarczym, a produkcja 
służyła głównie niemieckiemu wysiłkowi zbrojnemu3. Po tych wydarzeniach do 
granic Państwa Polskiego korzystnie powróciły jednak ziemie zachodnie oraz pół-
nocne, posiadające znaczący dla odradzającego się państwa kapitał przemysłowy. 

Okres powojenny to czas gospodarki centralnie planowanej, charakterystycz-
nej dla państw socjalistycznych. Gospodarka planowa w Polsce miała miejsce 
w latach 1947–1989, w których stawiano ogromny nacisk na uprzemysłowienie 
i eliminację sektora prywatnego. Nacisk władzy doprowadził do powstania wie-
lu nowych zakładów przemysłowych, coraz częściej lokowanych na obrzeżach 
miast w związku z przywłaszczaniem przez władze gruntów prywatnych właści-
cieli. Powstały wówczas takie ośrodki jak: Zagłębie Lubelskie, ośrodek górnictwa 
węgla brunatnego w Bełchatowie, Huta Warszawa w Warszawie, czy Huta Leni-
na w Krakowie4.

3 W walce o przetrwanie (Gospodarka polska podczas II wojny światowej), http://www.ipsb.
nina.gov.pl/a/artykul/w-walce-o-przetrwanie-gospodarka-polska-podczas-ii-wojny-swiatowej 
(dostęp: 19.07.2018).

4 Przemysł w polsce, http://www.geomatura.pl/index.php/geografia-polski-3/187-przemysl-w
-polsce (dostęp: 05.04.2018).
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Największy spadek produkcji przemysłowej w naszym kraju zanotowano na 
początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. W gospodarce rozwój ilościowy prze-
kształcał się w rozwój jakościowy, a związane to było z rozpoczęciem reform wol-
norynkowych, globalizacją i przede wszystkim gwałtownym wprowadzaniem no-
wych technologii, co diametralnie zmieniło strukturę zatrudnienia (ryc. 1). Obszary 
przemysłowe, ale także rolne, stały się zbędne5. Po roku 1989 rozpoczęła się de-
industrializacja, na szeroką skalę zauważalna w województwie śląskim, Krakowie 
oraz niektórych miastach województwa małopolskiego. Niejednokrotnie sam stan 
techniczny budynków, w świetle zmieniających się praw stawiających nacisk na 
ekologię (w ramach której likwidowano zakłady szczególnie szkodliwe dla środo-
wiska), wymuszał opuszczanie przemysłowych lokalizacji6. Wynikiem tych zmian  

5 Tereny poprzemysłowe: Definicja, geneza powstania, http://urbnews.pl/tereny-poprzemys-
lowe-definicja-geneza-powstania/ (dostęp: 05.04.2018).

6 B. Domański, Przekształcenia terenów poprzemysłowych w województwach śląskim i małopolskim 
– prawidłowości i uwarunkowania, abstrakt.

Ryc. 1. Wykres struktury zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki  
obrazujący historię przemysłu (sektor i rolnictwo, ii przemysł, iii usługi).  

Źródło: https://link.do/Qtcgr (dostęp: 05.04.2018)
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jest nadwyżka terenów poprzemysłowych, z których restrukturyzacją społeczno - 
-gospodarczą do dzisiaj zmaga się wiele miast. W Polsce około 60% miast posiada 
niewykorzystane tereny i obiekty poprzemysłowe7.

potencjał terenów przemysłowych. wybrane przykłady 
rewitalizacji
Do dnia dzisiejszego wiele obiektów i zespołów fabrycznych okresu industrial-

nego uległo znaczącemu zniszczeniu. Możliwości tego dziedzictwa są szerokie, po-
nieważ z powodzeniem tereny te mogą być adaptowane do różnych funkcji: handlo-
wych, biurowych, usługowych, kulturowych, magazynowych, rekreacyjnych, a nawet 
mieszkaniowych8. Istotnym jest, że przekształcanie terenów poprzemysłowych po-
ciąga za sobą długofalowe skutki ekonomiczne, ekologiczne i przede wszystkim 
społeczne – ich wpływ na rozwój wspólnoty lokalnej jest ogromny. Zasady trwa-
łego i zrównoważonego rozwoju sugerują, by obszary te były wtórnie użytkowa-
ne celem ochrony stref niezamieszkałych, cennych przyrodniczo. Najkorzystniej-
szymi z punktu widzenia ekonomicznego oraz ekologicznego są transformacje tych 
przestrzeni poprzez adaptacje istniejących zabudowań do nowych form użytkowa-
nia lub całkowite wyburzenie zamiarem przystosowania terenu do nowych funkcji. 

W przypadku adaptacji budynki muszą spełniać określone wymagania, dlate-
go ze względu regulujących przepisów trudniej dostosowuje się budynki do celów 
mieszkaniowych (co też ma miejsce), a swobodniej i częściej do potrzeb przemy-
słowych czy usługowych. W miejsce wyburzonych zabudowań najczęściej tworzy 
się dzielnicę mieszkaniową, kulturalno-rozrywkową, strefy biznesu czy parki tech-
nologiczne. Możliwość umieszczenia w nich nowych funkcji, aktualnie potrzebnych 
danej społeczności czy miejscu, nadanie nowej jakości bez konieczności angażo-
wania dotąd niezagospodarowanych terenów jest niewątpliwie atutem terenów 
poindustrialnych. Obszary te mogą więc służyć kierowaniu rozwoju miasta do jego 
wnętrza i zapobieganiu zjawisku niekontrolowanej suburbanizacji9. Ponowne uczy-
nienie tych przestrzeni wartościowymi elementami miasta poprawia jego zwar-
tość i operatywność.

Cenne są nowe miejsca pracy, generowane przy przekształcaniu tych obszarów. 
Powoduje to wzrost dochodów lokalnych firm, jak również ożywienie społeczno–
ekonomiczne, nadto pomaga utrzymać zwartość społeczności oraz rodzin. Krzysztof 

7 K. Gasidło, Przekształcenia terenów poprzemysłowych – efekty i perspektywy badań i działań, s. 1, 
(dane na 2008r.).

8 A. Turek, Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na cele mieszkaniowe, s. 71.
9 A. Maciejewska, A. Turek, Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych ze szczególnym uwzględnie-

niem uwarunkowań środowiska przyrodniczego – wybrane studia przypadków, s. 1.
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Gasidło pisze: Lokując nowe, atrakcyjne funkcje w opuszczonych przez przemysł obiek-
tach położonych zwykle w obszarach śródmiejskich osiągamy kilka celów: poprzez zacho-
wanie i wyeksponowanie wartości historycznych, estetycznych czy emocjonalnych sprzy-
jamy utrzymaniu silniejszej tożsamości lokalnej mającej znaczenie przy podejmowaniu 
przez ludzi decyzji o opuszczeniu bądź nie własnego miasta10. Depopulacja, starzenie 
się mieszkańców, ubóstwo, przestępczość czy zły stan środowiska tych miejsc może 
być zniwelowane przez aktywne działania na rzecz rozwoju i transformacji porzuco-
nych przestrzeni poindustrialnych. Zjawisko ubożenia społecznego i patologii spo-
łecznych w KSRR („Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020”) tłumaczo-
ne jest głównie utratą dotychczasowych funkcji ekonomicznych tych obszarów11. 

Działanie na rzecz rozwoju lokalnego i miejsc partycypacji społecznej powodu-
je podniesienie więc jakości życia mieszkańców. Modelowymi rozwiązaniami jest 
tworzenie punktów koncentrujących się na rozwoju lokalnych społeczności, jak ga-
lerie, kluby dyskusyjne, restauracje umożliwiające rozwój społeczny. Przykładem 

10 K. Gasidło, Przekształcenia..., op. cit., s. 3.
11 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, s. 29-36.

Ryc. 2 i 3. Centrum Hewelianum. Źródło: http://www.hewelianum.pl/ (dostęp: 05.04.2018) 

Ryc. 4 i 5. Muzeum Powstania Warszawskiego. Źródło: http://warsawtour.pl/zabytki-i-inne-atrak-
cje/muzeum-powstania-warszawskiego-1840.html (dostęp: 05.04.2018)
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jest strefa edukacyjno-rekreacyjna w Gdańsku Centrum Hewelianum, gdzie rewi-
talizacji uległ kompleks fortyfikacji (ryc. 2), w rezultacie przystosowując je do wy-
magań interaktywnych prezentacji (ryc. 3).

Umieszczanie w dawnych fabrykach funkcji nie związanych z ich pierwotnym 
przeznaczeniem dodaje tym miejscom niepowtarzalnej atmosfery, cenionej przez 
odbiorców i jest ambitnym wyzwaniem dla projektantów. Przykładem, podob-
nym do Centrum Hewelianum, gdzie nową funkcję wpisano w industrialny cha-
rakter, jest Muzeum Powstania Warszawskiego ulokowane w dawnej elektrowni 
tramwajowej (ryc. 4, ryc. 5).

Korzyścią płynącą z ożywiania terenów poprzemysłowych jest poprawa wize-
runku miast, z których znikają zaniedbane czy zniszczone relikty ubiegłych lat. Usu-
nięcie sfer wpływających negatywnie na wizerunek miasta poprawia jego reprezen-
tatywność, przyczynia się do wzrostu zainteresowania miastem i zwiększa szanse 
na pozyskanie nowych osadników i turystów. Obszary przemysłowe ponadto lo-
kowane były blisko centrów miast i głównych traktów komunikacyjnych, co czyni 
je terenami atrakcyjnymi dla inwestorów. Dla przykładu dzielnica przyszłości, która 

Ryc. 6 i 7. Dzielnica przyszłości Gdańsk. Źródło: www.trójmiasto.pl (dostęp: 05.04.2018)

Ryc. 8. Centrum Handlowe Manufaktura. Źródło: http://www.4wymiar.com (dostęp: 20.07.2018) 
Ryc. 9. Hotel Focus. Źródło: https://www.booking.com/hotel/pl/focuslodz.pl.html  

(dostęp: 20.07.2018)



Łucja Janik     49

ma powstać w Gdańsku, zakłada połączenie dawnej stoczni z miastem za pomocą 
terenów zieleni, rekreacji i przestrzeni publicznych, odrzucając tym samym podej-
ście jedynie ekonomiczne (ryc. 6, ryc. 7). Wprowadzenie na nowo tych przestrzeni 
w zwartą tkankę miasta jest zadaniem trudnym lecz pożytecznym, które spowodu-
je wzbogacenie miasta o nowe, integrujące funkcje. Ograniczana jest w ten sposób 
niekontrolowana suburbanizacja, zwiększa się spójność terytorialna, zagęszcza się 
struktura miasta oraz odzyskiwane są tereny zdegradowane. 

Bardzo często porzucone zabudowy to prawdziwe zabytki architektury, o zna-
czeniu historycznym i estetycznym, świadczące o pewnym etapie w historii miasta, 
kiedy to dynamicznie rozwijała się jego gospodarka. Zachowanie zastałych walorów 
architektonicznych kreuje niepowtarzalny klimat miejsca przyciągający klientów. 

Przykładem są Zakłady Poznańskiego w Łodzi (adaptowane na centrum han-
dlowe Manufaktura z funkcjami rozrywkowymi, a także hotelowymi), gdzie za-
chowano cenną industrialną architekturę, a sama adaptacja stała się sposobem 
konserwacji i ochrony zabytku (ryc. 8). Obecnie jest to jedno z miejsc najchętniej 
odwiedzanych w Łodzi. Innym obiektem tego miasta, w którym zdecydowano się 
na zachowanie industrialnej architektury jest hotel FOCUS (ryc. 9), gdzie w dawnej 
fabryce Kindermana zlokalizowano 179 miejsc noclegowych12. Odnowione obiekty 
przemysłowe wykorzystano do kreowania prestiżu miasta, a nawiązanie do trady-
cji włókienniczych Łodzi tworzy spójną i oryginalną ofertę turystyczną.

przekształcanie obiektów poprzemysłowych na cele 
mieszkaniowe 

Kolejną możliwością dla terenów poprzemysłowych jest wdrażanie funkcji 
mieszkaniowych. Te z obiektów, które korelują z współczesnymi przepisami prze-
mieniane są na klimatyczne lofty, zindywidualizowane przestrzenie mieszkalne, 
w których często pozostawia się dawne elementy wyposażenia, dodające im ory-
ginalnej estetyki i charakteru. Argumentem ku ponownemu wykorzystaniu obiek-
tów poprzemysłowych jest niejednokrotnie ich masywna konstrukcja, dzięki któ-
rej zachowują się w dobrym stanie technicznym a jakościowo są często lepsze niż 
współczesne realizacje mieszkaniowe13. Nie zawsze jednak, ze względu na wymaga-
jące przepisy mieszkaniowe czy problemy techniczne, obiekt może zostać przy-
stosowany do tych celów. Przeszkodą jest także stan środowiska, bowiem obszary 
wcześniej przeznaczone pod przemysł ciężki mimo upływu czasu charakteryzują 

12 J. Pośpiech, M. Maruszewska, Obszary poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe w województwie 
zachodniopomorskim, s. 53.

13 A. Turek, Rewitalizacja..., op. cit., s. 72. 
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się szkodliwym oddziaływaniem czy skażeniami uniemożliwiającymi rozwój miesz-
kalnictwa. W miarę możliwości stara się je adaptować na centra handlowe, prze-
strzenie komercyjne nie nastawione na długotrwały pobyt ludzi14. 

Przykładem umiejscowienia funkcji mieszkalnej w przestrzeni postindustrialnej 
są Lofty de Girarda zrealizowane z budynku Starej Przędzalni lnu w Żyrardowie (ryc. 
10), osiedle Tytoniówka w Białymstoku czy budynek Drukarni Narodowej w Krako-
wie. Loft to pojęcie deweloperskie oznaczające mieszkanie o wysokim standardzie 
i niepowtarzalnym klimacie15. Obecnie są to pożądane miejsca do zamieszkania, 
przemawiające za rosnącym zainteresowaniem pamiątkami ubiegłych lat. Fenomen 
popularności loftów na całym świecie polega na tym, że ludzie chcą mieszkać w bu-
dynkach, które mają swoją historię i żyć w przestrzeni, która coś nam przekazuje, ma 
osobowość i charakter mówi Dennis Klein, prezes RED Real Estate Development16. 

W każdym z tych mieszkaniowych projektów w miarę możliwości starano już 
zachować zewnętrzny wygląd budynków, a charakterystyczne elementy wyposa-
żenia wnętrz (ryc. 11), przypominające o dawnym przeznaczeniu, potraktowano 
jako atut i dobrano im praktyczne zastosowanie.

tereny poprzemysłowe w województwie śląskim 

Wiodącym przykładem poprawy wizerunku miasta przez zagospodarowanie 
terenów poprzemysłowych w Polsce jest województwo śląskie, które stara się roz-
ległe przestrzenie poindustrialne przeobrazić w swój atut. Do dnia dzisiejszego 

14 J. Pośpiech, M. Maruszewska, Obszary poprzemysłowe…, op. cit., s. 73.
15 Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych, http://www.urbanistyka.info/content/rewitalizacja

-obiekt%C3%B3w-przemys%C5%82owych (dostęp: 05.04.2018).
16 W industrialnym klimacie, http://sztuka-architektury.pl/article/4148/w-industrialnym-klimacie 

(dostęp: 20.07.2018).

Ryc. 10 i 11, Lofty de Girarda. Źródło: http://loftydegirarda.pl/ (dostęp: 05.04.2018)
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udało się zrealizować kilka ważnych inwestycji na terenie tego województwa. Po-
zyskane funkcje dostosowane są do dzisiejszych potrzeb miasta i turystów, a prze-
kształcone tereny służą kolejnym projektantom jako punkt wyjścia i inspiracja. 

Tereny poprzemysłowe Aglomeracji Górnośląskiej, które jeszcze niedawno były pro-
blemem dla władz regionu, okazują się być obecnie ważną kartą w grze o inwestora 
– mówi Marek Wollnik, wiceprezes Metropolis Nieruchomości Komercyjne. – Ich 
niewątpliwą zaletą jest wkomponowanie w istniejącą tkankę urbanistyczną, a zatem 
bliskość zasobów ludzkich oraz dostęp do sieci infrastruktury. W przypadku inwestycji 
mieszkaniowych i handlowych pojawia się jeszcze jeden atut - unikalna architektura, 
której renowacja przynosi prestiż i wymierne zyski17. 

Przykładów wykorzystania terenów poprzemysłowych w województwie ślą-
skim jest wiele, ale najbardziej znanym stała się rewitalizacja dawnej kopalni Ka-
towice o powierzchni 2,7 ha i utworzenie w jej obrębie nowego Muzeum Śląskie-
go (ryc. 12, ryc. 13). Pokopalniana przestrzeń została przywrócona mieszkańcom, 
wzbogacona o nowatorską i nawiązująca do industrialnej przeszłości architektu-
rę. Podjęte działania powodują postrzeganie miasta Katowice już nie tylko jako 
ośrodka przemysłu, ale dynamicznie rozwijającego się miasta kultury i biznesu. 

trudności występujące przy przeobrażaniu terenów 
poprzemysłowych 

Głównym problemem ożywiania przestrzeni poprzemysłowych jest bariera fi-
nansowa. Funduszy często brak już przy próbach zbadania i dokładnego opra-
cowania planów terenu. Miasta małe, dysponujące mniejszym potencjałem mają 
niskie możliwości przekształcenia obiektów poprzemysłowych. Obszary te nie są 
postrzegane w kategoriach szansy, lecz traktuje się je jako zagrożenie lub uciążliwy 

17 Tereny poprzemysłowe atutem Śląska, https://www.muratorplus.pl/biznes/raporty-i-progno-
zy/tereny-poprzemysowe-atutem-slaskaaa5mPaMok3RPrC.html (dostęp: 05.04.2018).

Ryc. 12 i 13. Nowe Muzeum Śląskie. Źródło: https://muzeumslaskie.pl/pl/architektura-i-przestrzen/ 
(dostęp: 05.04.2018)
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problem, co powoduje pogłębianie się degradacji. Ważna jest w tym aspekcie umie-
jętność pozyskiwania funduszy z różnego rodzaju programów (jak program JES-
SICA Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas), środków 
unijnych czy partnerstw publiczno-prywatnych w celu uzyskania wystarczającego 
budżetu. Przykładem aktywnego działania jest województwo śląskie. Jako pierwsze 
uruchomiło system informacji o możliwościach inwestycyjnych w regionie tzw. Sys-
tem Invent In Silesia, którego celem jest pozyskanie potencjalnych inwestorów18.

Nieodłącznym działaniem przy transformacjach poindustrialnych obszarów jest 
konieczność poprawy jakości środowiska, nierzadko zmniejszenie wysokiego stęże-
nia substancji toksycznych. W Warszawie w dawnym budynku Zakładów Wytwór-
czych Lamp Elektrycznych ściany przesiąknięte były rtęcią używaną do produkcji 
i przebudowa została wstrzymana ze względu na konieczność usunięcia szkodliwe-
go pierwiastka. Opłacalność inwestycji stała się zagrożona za sprawą strachu poten-
cjalnych nabywców co w konsekwencji doprowadziło do całkowitej rozbiórki fabryki19. 
Naprawy zniszczeń środowiskowych są bardzo kosztowne, trudne i czasochłonne. 
Stanowią znaczną przeszkodę w ponownym ożywianiu terenów poprzemysłowych.

Niezbędne dla skutecznej odnowy jest przeprowadzenie diagnoz i działań 
planistycznych, których najczęściej brak. Deficyt wiedzy na temat obszarów po-
przemysłowych stanowi blokujący działania problem, a większość miast i gmin 
w Polsce nie dysponuje rzetelnymi danymi na ich temat20, co generuje dodatkowe 
koszty badań. Problemy pojawiają się także w nieuregulowanych sprawach wła-
snościowych. Zdarza się, że właściciele prywatni odmawiają współpracy lub roz-
legły teren posiada ich kilku. W konsekwencji samorządy mają ograniczone moż-
liwości działania i prace zostają wstrzymane już w początkowej fazie21.

podsumowanie 

Zrealizowane w poprzednich latach projekty przekształceń obszarów poprze-
mysłowych stanowią przykład racjonalnego wykorzystania przestrzeni i budowania 
nowego wizerunku miasta. Wynikają z tych przemian korzyści ekonomiczne (zwią-
zane z dodatkowymi miejscami pracy, zyskiem z nowych inwestycji, generowany 
jest popyt na podobne rozwiązania), kulturowe (ochrona dziedzictwa związanego 

18 E. Zagórska, Działania podejmowane w województwie śląskim w dziedzinie rewitalizacji terenów 
poprzemysłowych, s. 5-8.

19 J. Pośpiech, M. Maruszewska, Obszary poprzemysłowe…, op. cit., s. 81.
20 E. Zagórska, Wojewódzkie bazy danych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych jako przykład 

podejmowanych działań w dziedzinie rewitalizacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych, s. 1.
21 J. Pośpiech, M. Maruszewska, Obszary poprzemysłowe…, op. cit., s. 75.
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z przemysłem, restauracja cennych architektonicznie budynków), ekologiczne (po-
prawa warunków środowiskowych, niwelowanie miejsc szkodliwych) i najbardziej 
istotne czynniki społeczne (pozytywne oddziaływanie na jakość życia miejskie-
go i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie kształtowania przestrzeni).

W Polsce miejsc wymagających rewitalizacji jest wiele. Nie są to tylko obszary 
poprzemysłowe, ale także rozległe tereny powojskowe (poligony, dawne koszary, 
budynki administracji wojskowej), pokolejowe (elementy infrastruktury kolejowej, 
nieczynne stacje i dworce), a także osiedla pracownicze. Przebudowa i adaptacja 
obiektów poprzemysłowych czy rewitalizacja całych zespołów jest dużym wyzwa-
niem architektonicznym i finansowym. Wszystkie te grunty dysponują ogromnym 
potencjałem i szerokimi możliwościami transformacji. Wykonane dotąd projekty 
są dowodem na to, że warto inwestować w te obszary, a dzięki temu możliwe bę-
dzie przywrócenie do życia i umożliwienie dalszego wykorzystania terenów nazna-
czonych działalnością przemysłową.
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Katarzyna Przybyło

Modernizacje dworców 
kolejowych i ich wpływ  

na tranSForMację  
przeStrzeni MiejSkiej

ludzie w przestrzeni

Jakość przestrzeni publicznych definiuje jakość przestrzeni miasta. Ludzie i ich 
wzajemne interakcje to główna siła napędowa ruchów miastotwórczych. Człowiek 
czuje się dobrze w przestrzeniach zdefiniowanych jako otwarte, wspólne, dostęp-
ne dla wszystkich. Miejsca, w których spotyka innych, ma kontakt z innymi (nie 
chodzi nawet o kontakt bezpośredni) sprawiają, że czuje się on bezpieczny. Ota-
czający go ludzie kreują w jego tożsamości, często bardzo podświadomie, uczu-
cie przynależności do pewnej, określonej społeczności. Człowiek lubi żyć z innymi, 
a co za tym idzie potrzebuje miejsc, w których będzie mógł stanowić część pewnej, 
większej grupy. Miejsca demokratyczne, ogólnodostępne, w których nikt nikogo 
„nie przegania”, buzują życiem i inspirują do różnorodnych działań. 

Obecnie coraz częściej zaobserwować można tworzenie nowych czy też rewi-
talizowanie zdegradowanych już przestrzeni, które mają za zadanie w przyszłości 
przyciągać różnych użytkowników. Ogromny wpływ na to, jacy to będą użytkow-
nicy i ilu ich będzie, ma przede wszystkim rodzaj oferowanych przez dane miej-
sce atrakcji. Łatwo zaobserwować można, że najbardziej zaludnione są place czy 
parki znajdujące się bezpośrednio przy ogromnej galerii handlowej czy przy zna-
nym muzeum sztuki współczesnej. Ważne, aby takie miejsca lokalizowane były jak 
najbliżej centrów miast bądź były łatwo dostępne za pomocą transportu miejskie-
go. Zauważalna staje się bowiem ogromna rola komunikacji, gdyż bardzo często 
główne węzły przesiadkowe zyskują postać jednych z najbardziej zatłoczonych 
przestrzeni w mieście. I jest to oczywiście zjawisko naturalne. Użytkownicy muszą 
przejść przez plac, który znajduje się pomiędzy dwoma różnymi przystankami. 
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Powoduje to naturalny rozwój tych miejsc, które między innymi bardzo szybko 
zapełniają się różnymi usługami. 

Ilość pustych przestrzeni w miastach kurczy się, a co za tym idzie, zaczyna bra-
kować terenów pod nowe inwestycje (w szczególności w ścisłych centrach). To wła-
śnie skłania władze miast do uatrakcyjniania już istniejących, często niedocenianych, 
bądź zupełnie zapomnianych obszarów. Najbardziej popularne działania rewitaliza-
cji wiążą się z terenami powojskowymi, poprzemysłowymi czy też pokolejowymi i to 
one bardzo często wykonywane są na wielką skalę. W wielu miastach europejskich, 
także polskich, zaobserwować można liczne realizacje tego typu projektów. Odbywa 
się to zarówno na bazie dużych zespołów poprzemysłowych, takich jak np. łódzka 
„Manufaktura”, katowickie „Muzeum Śląskie” czy krakowski „Browar przy Lubiczu”, 
jak i pojedynczych obiektów między innymi dworcowych, które coraz częściej rewi-
talizowane zyskują niejako drugie życie. Bez wątpienia można stwierdzić, że kolej 
i należąca do niej infrastruktura przeżywają ponownie okres świetności. I właśnie 
obiekty dworcowe stanowią punkt wyjścia do moich dalszych rozważań.

początki kolei

Wiek XIX to chyba jeden z najbardziej rozwojowych okresów w dziejach techni-
ki i szerokorozumianego rozwoju związanego z myślą techniczną. To właśnie wte-
dy, w 1825 roku w Anglii, zbudowano pierwszą na świecie linię kolejową o trakcji 
parowej1. Wydarzenie to raz na zawsze zmieniło obraz współczesnych miast, które 
od tamtej pory zaczęły się gwałtownie rozwijać. Kolej rozprzestrzeniała się po ca-
łym świecie i bezsprzecznie zaczęła zmieniać życie ówczesnych ludzi. Istniały dwa 
sposoby organizacji stacji kolejowych względem już istniejących jednostek osadni-
czych. O wyborze decydowały przede wszystkim wielkość i ważność ośrodka miej-
skiego czy też wiejskiego. W znaczących, dużych miastach, dworce starano się loka-
lizować możliwie najbliżej ścisłych centrów (tak jak np. w Krakowie), a w ośrodkach, 
które nie stanowiły szczególnej, jak na tamte czasy, wartości, często decydowano 
się na umieszczenie ich w oddaleniu od centrów, bądź też w miejscach zupełnie 
oddalonych od nich. Niejednokrotnie stacje pośrednie powstawały na obszarach 
zupełnie pustych, stając się tym samym zalążkiem czegoś nowego. Budowano tam 
często nowe osiedla, które w późniejszych czasach rozrastały się, dając początek 
nowym miastom. Czasem zdarzało się też, że w późniejszym okresie włączano je 
w obręb już istniejących, większych jednostek, powiększając tym samym ich za-
kres terytorialny. Im większy obszar zajmowało miasto, tym bardziej znaczące się 

1 A. Romanowicz, Dworce i przystanki kolejowe, Wyd. Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1970, s. 7.
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stawało. Pojawienie się kolei stanowiło wyraźny motor napędowy urbanizacji. Jak 
pisze Marta Rymar: dworzec, jak z resztą i cała kolej, był – oprócz wojska i przemysłu 
– najistotniejszym czynnikiem miastotwórczym2. Tereny wokół stacji kolejowej stawały 
się bowiem bardzo atrakcyjne, działki drożały, powstawały tam ważne, reprezen-
tacyjne obiekty, które podnosiły jakość danej przestrzeni. Puste do tej pory areały 
ziemskie wypełniały się nowoczesną, monumentalną architekturą. Nowe miasta 
zaczęły rozwijać się odśrodkowo, gęsto okalając tereny kolejowe. Ponownie cytując 
autorkę: obecność stacji poza obrębem miasta mobilizowała władze lokalne do podję-
cia starań zmierzających do włączenia terenu w granice administracyjne3, gdyż miasta, 
przez które nie przebiegała linia kolejowa, traciły na znaczeniu.

dworzec i dwór

Etymologia słowa „dworzec” świadczy o tym, jak ważnym elementem miasta 
i życia ówczesnych ludzi miał być rozwój kolejnictwa. Słowo wywodzi się od znane-
go już wówczas określenia „dwór”, a więc kojarzyć się ma z czymś pięknym, wyjąt-
kowo reprezentacyjnym i podnoszącym standard miasta. Ponownie przywołując 
słowa Marty Rymar: dworzec miał być okazały, niemal wszystkie były monumentalne4. 
Wokół zabudowań kolejowych powstawały zespoły parkowe i ogrodowe z pieczo-
łowicie pielęgnowanymi oraz specjalnie dobieranymi gatunkami roślin, a samym 
obiektom nadawano formę wyjętą niczym z pałacowej epoki baroku. Miasta zy-
skiwały wysokiej jakości przestrzenie publiczne. Dworce miały z założenia stano-
wić wizytówki nowych ośrodków miejskich, miały zachęcić podróżujących koleją 
do zatrzymania się i zaprosić do odwiedzenia danego miasta. Niewątpliwie obszar 
stacyjny, łącznie ze swoim bezpośrednim otoczeniem, stawał się niejako nowym 
centrum, wokół którego skupiało się całe życie towarzyskie mieszkańców. W miej-
scowościach, w których powstawały dworce kolejowe zauważa się ponadto gwał-
towny wzrost liczby ludności. Dobrym przykładem mogą być tutaj Gorce, znajdu-
jące się od końca XIX wieku na trasie linii kolejowej Wałbrzych–Jelenia Góra. Liczba 
mieszkańców w latach 1871-1910 wzrosła tu z 416 do 4951, a więc blisko dwuna-
stokrotnie!5 Jest to więc dowód na to, jak ogromny wpływ miała i ma do tej pory 
kolej w procesie urbanizacji.

2 M. Rymar, Architektura dworców Kolei Karola Ludwika w Galicji w latach 1855-1910, Wyd. Wy-
dawnictwo Neriton, Warszawa, 2009, s. 14.

3 Ibidem, s.14.
4 Ibidem, s. 11.
5 J. Kościk, Urbanizacja przy torach, https://www.bazakolejowa.pl/_fervojoj/BIBLIO/OGOLNE/

URBANIZA.HTM (dostęp: 1.04.2018).
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po upadku kolej znowu ważna

Po okresie świetności kolejnictwa i szeroko rozumianej architektury dworcowej 
nastąpiło stopniowe wypieranie transportu kolejowego poprzez stające się głównym, 
wygodniejszym i bardziej elastycznym środkiem transportu, samochody. Rozwój mo-
toryzacji przyczynił się do upadku i degradacji kolei, która stopniowo traciła na warto-
ści. Podróżujący woleli przemieszczać się własnymi samochodami zamiast wspólnie 
z innymi podróżować pociągami. Obiekty kolejowe traciły na atrakcyjności, niszczały 
ze względu na brak środków na modernizację. Stosunkowo niedawno społeczeństwo 
zaczęło nobilitować jednak transport publiczny, między innymi ze względu na inicjo-
wanie wszelkiego rodzaju ruchów proekologicznych i proekonomicznych. Zaczyna się 
ponownie doceniać wartość tego środka transportu. Miasta europejskie wprowadzają 
różnego rodzaju ograniczenia dla podróżujących samochodami, starają się moderni-
zować linie kolejowe, aby umożliwić szybkie i bezpiecznie podróżowanie. W Europie 
powstają nowe linie pociągów, którymi możliwe jest podróżowanie z prędkością na-
wet ponad 300 km/h. Doskonałym przykładem może być tutaj nowoczesna kolej fran-
cuska. Licząca 350 km podróż z Paryża do Rennes zajmuje obecnie tylko 1h 25 min6, 
a rekord prędkości pojazdu szynowego, wynoszący 574,8 km/h, został ustanowiony 
2007 roku właśnie we Francji7. Można przypuszczać, że wraz z rosnącą popularnością 
kolei, modernizacja linii pozwoli na wprowadzenie tak szybkich pociągów również 
w innych państwach, np. w Polsce. W naszym kraju obecnie również zauważalne staje 
się stopniowe powracanie do korzystania z usług PKP. Coraz więcej ludzi wybiera ko-
lej jako główny środek transportu podczas dłuższych podróży. Modernizuje się wiele 
linii, zarówno krajowych, jak i regionalnych i aglomeracyjnych. Tak samo jak w innych 
krajach europejskich, również u nas, budynki dworców wraz ze swoim bezpośrednim 
otoczeniem, zyskują drugie życie. Stają się coraz częściej przedmiotem zaintereso-
wania władz miejskich i samego PKP, które podejmują się ich rewitalizacji, chcąc tym 
samym w jeszcze większym stopniu zachęcić Polaków do korzystania z usług kolei.

wrocław

Jednym z najdoskonalszych, moim zdaniem, przykładów udanej rewitalizacji 
obszaru związanego z koleją jest Dworzec Główny we Wrocławiu. Potężny i oka-
zały gmach neogotycki stanowi centrum całego założenia. Jego elewacje zosta-
ły odświeżone, zyskując tym samym drugie życie. Historia wrocławskiego dworca 

6 Połączenia krajowe Paryż-Remes, https://www.virail.pl/paryz-rennes/dzisiaj (dostęp: 
31.03.2018).

7 TGV, https://pl.wikipedia.org/wiki/TGV (dostęp: 31.03.2018).
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sięga lat 1855-1857, decydując tym samym o jego wyjątkowości. Jest bowiem jedną 
z najstarszych i największych tego typu budowli w Polsce8. Projektantem budynku 
był niemiecki architekt Wilhelm Grapow. W późniejszych latach kilkukrotnie prze-
budowywano obiekt i dodawano nowe elementy. Podczas II wojny światowej roz-
winięto np. podziemia dworca, budując liczne schrony betonowe, składy amuni-
cji i żywności oraz sieć tuneli, którą transportowano broń9. Obecnie większą część 
podziemi zaadaptowano na parking podziemny dla 400 samochodów oraz część 
magazynową PKP. Pierwotnie przed budynkiem znajdowało się, jak przystało na 
obiekt kolejowego „dworu”, założenie parkowe z piękną, ozdobną fontanną w cen-
trum, które dziś zastąpione zostało okazałym placem dworcowym, stanowiącym 
o randze miejsca i mieszczącym w swoim zakresie wiele funkcji, które przyciągają 
sporą liczbę odwiedzających. Plac urozmaicono ciągiem zielonych wysepek, które 
nawiązują do XIX-wiecznych zieleńców. Lokalizacja dworca, dość nietypowo jak na 
miasto o tak dużym znaczeniu i strategicznym usytuowaniu, jest stosunkowo od-
dalona od ścisłego centrum miasta. Sprawia to, że plac dworcowy i cała otaczająca 
go infrastruktura stanowią niejako drugie serce Wrocławia, przyciągając nie mniej 
niż Rynek Główny, turystów i samych mieszkańców. Plac ożywa, zwłaszcza w ciepłe 
dni, kiedy jak opowiadają w wywiadzie architekci: podróżni leżą na górkach i czekają 
na pociąg, a nie siedzą w jakiejś ciemnej poczekalni i dzieci kąpią się w fontannach10.

W 2012 roku ukończono, trwającą około 2 lata rewitalizację obiektu wraz 
z otoczeniem. Stacja główna kolei stała się ważnym, strategicznym węzłem ko-
munikacji. Zabytkowy budynek odnowiono i dostosowano do współczesnych wy-
mogów. Nieużywane do tej pory wyższe kondygnacje, zostały przeznaczone pod 
różnego rodzaju funkcje usługowe, które mogą stanowić stały dochód dla PKP. 
Ponadto w jednej części, tej znajdującej się od ulicy Piłsudskiego, obiekt stał się 
galerią handlową. Uzupełnienie innymi niż kolejowe funkcjami ma na celu stwo-
rzenie z dworca przede wszystkim przystani dla mieszkańców, gdzie będą się oni 
wybierać się na zakupy, obiady oraz organizować imprezy okolicznościowe. Spon-
sor konkursu tak uzasadnienia wybór pierwszej nagrody, dla projektu Grupy 5: 
Projektanci odtworzyli charakter wnętrza sprzed ponad stu lat, dostosowując obiekt 
do współczesnych wymogów funkcjonalnych11. Architekci zdecydowali nie ingerować 
zbytnio w historyczną tkankę. Rafał Zelent, jeden z projektantów nagrodzonego 

8 Historia Dworca Gównego we Wrocławiu, http://pkp.wroclaw.pl/historia-dworca-glownego
-we-wroclawiu.html (dostęp: 30.03.2018).

9 Ibidem (dostęp: 30.03.2108).
10 Księga przestrzeni. Drugie wcielenia, https://vod.tvp.pl/video/ksiega-przestrzeni,drugie-wcie-

lenia,19228048 (dostęp: 1.04.2018).
11 Plac przed dworcem Wrocław Główny, http://architektura.muratorplus.pl/zycie-w-architektu-

rze/2012/plac-przed-dworcem-wroclaw-glowny/240/ (dostęp: 31.03.2018).
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Ryc. 1. Budynek dworca głównego we Wrocławiu wraz z przylegającą częścią parkową.  
Źródło: http://pkp.wroclaw.pl/ (dostęp: 2.04.2018)

Ryc. 2. Budynek zrewitalizowanego Dworca Głównego we Wrocławiu wraz z przylegającym placem 
dworcowym. Źródło: http://architektura.muratorplus.pl/zycie-w-architekturze/2012/odtworzenie

-zabytkowego-kompleksu-dworca-wroclaw-glowny/239/ (dostęp: 2.04.2018)
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Ryc. 3. Unikalna stalowa konstrukcja hali peronowej. Źródło: http://architektura.muratorplus.pl/
zycie-w-architekturze/2012/odtworzenie-zabytkowego-kompleksu-dworca-wroclaw-glowny/239/ 

(dostęp: 2.04.2018)

Ryc. 4. Tętniąca życiem, nowa przestrzeń publiczna dla mieszkańców.  
Źródło: http://architektura.muratorplus.pl/zycie-w-architekturze/2012/plac-przed-dworcem

-wroclaw-glowny/240/ (dostęp: 2.04.2018)
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biura, tak wypowiada się o pracach rewitalizacyjnych: finalnie postanowiliśmy uwy-
puklić zderzenie przeważającej monumentalnej neogotyckiej architektury pałacowej 
z pierwszej fazy realizacji budynku dworca z nowoczesnością secesji z trzeciej jego 
przebudowy12. Dzięki takiemu kierunkowi prac możemy dzisiaj podziwiać nie tyl-
ko wyjątkową neogotycką szatę, ale też wspaniałe elementy, unikalnej, secesyjnej 
konstrukcji stalowej nitowanej, którą odrestaurowaną zobaczymy między innymi 
na ogromnej hali peronowej. Wrocławski dworzec, tak jak przystało na obiekty 
swojej kategorii, dobrze spisuje się w roli współczesnej bramy miasta. 

wągrowiec 

Kolejnym godnym uwagi przykładem modernizacji dworca jest Dworzec Głów-
ny w Wągrowcu. To obiekt znajdujący się w małej, oddalonej godzinę drogi od Po-
znania, miejscowości. W 2015 roku ukończono modernizację terenów kolejowych, 
nadając im tym samym nową rolę. Decyzję podjęcia działań remontowych podję-
to, ponieważ ceglany budynek PKP podupadał. Jak większość przykładów tego typu 
obiektów zamiast przyciągać podróżnych, odstraszał ich swoim wyglądem. Przycho-
dzili tu tylko ci, którzy byli do tego zmuszeni. Rewitalizacja zabytkowego obiektu wią-
zała się również z rozszerzeniem jego funkcji. Architekci zaproponowali rozbudowę 
istniejącej kubatury, doklejając do historycznej tkanki nowoczesny pawilon bufetu. 

Projekt dworca powstał dzięki współpracy dwóch poznańskich pracowni: Con-
sultor Architekci (Joanna Kapturczak i Michał Kapturczak) oraz Ahor Anita Horow-
ska (arch. Anita Horowska).13 Architekci stworzyli tu centrum przesiadkowe, łączą-
ce cztery różne środki transportu. Na dworzec można dojechać wyremontowaną 
ścieżką rowerową bądź transportem zbiorowym, ponieważ znajdują się tutaj rów-
nież przystanki autobusów miejskich. W obrębie centrum komunikacji Wągrow-
ca znalazły się również stanowiska dla taksówek oraz miejsca parkingowe dla sa-
mochodów osobowych. Wszystkie dodane przez projektantów elementy, zyskały 
kontrastujące z ceglaną elewacją pierwotnej zabudowy wykończenie, wyróżniają-
ce się surowością szarego betonu. Zmodernizowany dworzec przybliżył się do ja-
kości, jaką powinny reprezentować współczesne przestrzenie publiczne, a przede 
wszystkim stał się teraz nowym miejscem dla ludzi, takim, które chętniej odwie-
dzają i w którym chętniej spędzają czas. 

12 Wrocław Główny: Inspiracją dla rewitalizacji dworce zagraniczne, http://www.transport-publicz-
ny.pl/wiadomosci/wroclaw-glowny-inspiracja-dla-rewitalizacji-dworce-zagraniczne-158.html  
(dostęp: 31.03.2018).

13 Rewitalizacja budynku dworca w Wągrowcu, http://poznan.wyborcza.pl/poznan/56, 
36001,21358324,rewitalizacja-budynku-dworca-w-wagrowcu,,4.html (dostęp: 1.04.2018).
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Ryc. 5. Stan dworca przed rewitalizacją.  
Źródło: http://fotopolska.eu/244039,foto.html?o=b51823 (dostęp: 2.04.2018)

Ryc. 6. Widok ogólny dworca po rewitalizacji.  
Na pierwszym planie widoczny, dodany do historycznej bryły aneks bufetu.  

Źródło: http://fotopolska.eu/244039,foto.html?o=b51823 (dostęp: 2.04.2018)
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rumia

Modernizacja dworca kolejowego w zlokalizowanej 11 km od Gdyni Rumi to 
kolejny przykład transformacji miejskiej przestrzeni. Za duży jak na obecne po-
trzeby komunikacyjne budynek PKP trzeba było dostosować do obecnych realiów. 
Współczesny system transportu i ilość przejeżdżających przez stację pociągów 
nie wymagał bowiem aż tak rozbudowanej infrastruktury jaką zastano w Rumii. 
Modernistyczny budynek stacji niszczał od wielu lat, pełniąc jedynie funkcję sta-
cji przesiadkowej. Poddany rewitalizacji obiekt zyskał zatem nową funkcję. Teraz 
oprócz miejsca związanego z komunikacją, stał się miejscem kulturotwórczym. 
Część „dworcowa” zajmuje obecnie tylko 20 procent całości kubatury. O wcześniej-
szym gabarycie stacji wypowiada się dyrektor regionalny ds. eksploatacji nieru-
chomości PKP, Krzysztof Piekarski: Wcześniej obiekt był przeskalowany. To nie jest 
dworzec, na którym obsługiwani są – w bardzo dużej liczbie – pasażerowie pociągów 
dalekobieżnych. Jego głównym zadaniem jest obsługa pasażerów SKM14. Stąd też po-
mysł utworzenia we wnętrzu dodatkowej, nieoczywistej funkcji.

Forma zewnętrza nie zmieniła się zbyt dużo, elewacje zostały odświeżone, 
co tchnęło w odrzucający do tej pory obiekt drugie życie. Najważniejsza część 

14 E. Karendys, Dworzec w Rumi zmienił się nie do poznania, http://trojmiasto.wyborcza.pl/troj-
miasto/1,35612,16632389,Dworzec_w_Rumi_zmienil_sie_nie_do_poznania__ZDJECIA_.html 
(dostęp: 2.04.2018).

Ryc. 7. Nowe oblicze przylegającego do budynku dworca autobusowego.  
Stanowiska w całości wykonane z surowego betonu.  

Źródło: http://fotopolska.eu/244039,foto.html?o=b51823 (dostęp: 2.04.2018)
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Ryc. 8. Stan dworca przed rewitalizacją.  
Źródło: https://www.google.pl/maps/@54.5692485,18.3874166,3a, 60y,264.37h,92.66t/da-

ta=!3m6!1e1!3m4!1s4fomQiboK8OzK69pb0VMzA!2e0!7i13312!8i6656 (dostęp: 2.04.2018)

Ryc. 9. Widok odświeżonej elewacji dworca, która zyskała neutralną kolorystykę  
i została oczyszczona ze szpecących ją wcześniej reklam.  

Źródło: http://www.bryla.pl/bryla/51,85301,16692253.html?i=19 (dostęp: 2.04.2018)
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modernizacji związana była bowiem z dostosowaniem przestrzeni do współcze-
snych realiów, tak aby mogli z niego korzystać wszyscy, także osoby o ograniczonej 
zdolności poruszania się. Dworzec zyskał nową nazwę, to teraz Stacja Kultura. Archi-
tekt wnętrz, Jan Sikora zaproponował zagospodarowanie nadwyżki przestrzeni, nie-
wykorzystanej do celów kolejowych, w przestrzeń biblioteki miejskiej. Przeznaczył 
na nią aż 80 procent dotychczasowej przestrzeni stacji. Dawna hala kas została prze-
kształcona na zbiór książek, w którym odwiedzający mogą zanurzyć się w lekturę 
ulubionej pozycji. Cytując architekta: W bibliotece powstało wiele miejsc, gdzie można 
przysiąść lub zaszyć się w kącie15. To bardzo zaciszne i przyjazne człowiekowi miejsce, 
które przyciąga teraz nie tylko podróżujących koleją. Użyte przez projektantów ma-
teriały wykończeniowe, zwłaszcza akcenty stalowe, mają kojarzyć się z kolejowym 
klimatem miejsca. Dodatkowo w budynku zagospodarowano miejsce również na 
mniejsze pomieszczenia, takie jak liczne pracownie czy sale spotkań, co sprawia, że 
Dworzec Główny w Rumii można nazwać pełnoprawnym domem kultury.

15 Ibidem.

Ryc. 10. Nowe oblicze wnętrza dworca. Widok z antresoli na przestrzeń biblioteczną.  
Źródło: http://www.bryla.pl/bryla/51,85 301,16692253.html?i=19 (dostęp: 2.04.2018)
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podsumowanie

Dworce, podobnie jak w XIX wieku, współcześnie zaczynają nabierać ogromne-
go znaczenia w tkankach miast. Zarówno te znajdujące się w dużych jednostkach, 
jak i te zlokalizowane w niewielkich miejscowościach, stają się ważnymi punkta-
mi w przestrzeni. Pozytywnym zjawiskiem, które można zaobserwować jest roz-
szerzanie ich funkcji, bowiem budynki stacji to obecnie nie tylko obiekty związane 
z komunikacją kolejową, to bardzo często miejsca uzupełnione o całkowicie nowe 
i przyciągające rzesze zainteresowanych atrakcje.

Powstające przestrzenie publiczne wprowadzają nową jakość do tkanki miej-
skiej. To miejsca łączące w sobie zarówno funkcje transportowe, jak i społeczno 
--kulturalne. Można by powiedzieć, że obserwujemy powrót do historii. Zaczyna 
się bowiem dostrzegać na nowo, jak ważnym elementem w życiu miasta i jego 
mieszkańców jest dworzec, wraz z całą swoją infrastrukturą. Polskie dworce stają 
się obecnie bardzo tłocznymi, żyjącymi tak naprawdę przez całą dobę, przestrze-
niami publicznymi. Stacja główna to nie tylko wizytówka miejsca, która ma ogrom-
ny wpływ na pierwsze wrażenie osoby przybywającej do danej miejscowości, ale 
przede wszystkim to bardzo ważny punkt, ukorzeniony w tożsamości miasta już 
bardzo długo. Zdewastowane, często wpisane do rejestru zabytków obiekty, stra-
szą przybywających turystów, dlatego coraz częściej podejmuje się decyzje o re-
witalizacji obszarów kolejowych w celu nadania im wyglądu na miarę naszych cza-
sów. Dworzec, zamiast odpychać, zaczyna przyciągać. Powtarzając za Katarzyną 
Plutą: niezbędne jest pogodzenie dwóch celów: zachowania cennych istniejących wa-
lorów oraz tworzenie nowych wartości16, i to właśnie chyba najpopularniejszy spo-
sób na modernizację obiektów kolejowych. Oprócz pełnienia funkcji komunika-
cyjnej, czyli stanowienia głównego punktu związanego z transportem publicznym, 
jak i miejskim, to bardzo często miejsce dla lokalnej ludności, oferujące również 
wiele innych, związanych np. z kulturą, funkcji. Współczesne dworce stają się tak 
naprawdę nowymi centrami miast. Od nich przybywający z całego świata ludzie 
zaczynają poznawać nowe miejsca. Z jednej strony ważne jest zatem, aby każdy 
z dworców rozwiązany został przez projektantów w sposób indywidualny, dzięki 
czemu możliwe będzie podkreślenie odrębności danego miejsca, ale z drugiej, po-
winien on być rozwiązany na tyle intuicyjnie oraz uniwersalnie, aby przybywający 
z różnych stron świata podróżujący mogli bez problemu korzystać z jego usług. 

Zmodernizowany dworzec wraz z przylegającym przedpolem tworzy nowe 
centrum miasta, przyciągając nie tylko podróżnych, korzystających z usług PKP, 

16 K. Pluta, Przestrzenie publiczne miast europejskich. Projektowanie urbanistyczne, Wyd. Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2012, s. 9.
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którzy zmuszeni są przebywać w jego przestrzeni, ale także zupełnie niezwiązanych 
z komunikacją użytkowników. Dzięki takiemu kierunkowi rozwoju ludzie zyskują 
nowe przestrzenie wspólne a więc takie, w których najbardziej lubią przebywać.
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wSpółczeSne Funkcje parków 
jako eleMent aktywizacji 

przesTrzeni pUBlicznej

Jako początek parków miejskich możemy wskazać połowę XVII wieku, kiedy 
w miastach niemieckich i francuskich zaczęto tworzyć promenady dostępne dla 
publiczności. W kolejnym wieku stały się one integralnym elementem każdego 
większego założenia miejskiego. Po Wielkiej Rewolucji Francuskiej ogrody należą-
ce do kościołów i arystokracji zaczęto zamieniać na przestrzeń publiczną. Za naj-
starszy park miejski w Polsce uznawany jest Park Miejski w Kaliszu. 

Kolejnym etapem ogrodów miejskich były powstające w XIX wieku, przede 
wszystkim w Niemczech, tak zwane Parki Ludowe. Według tej idei ogrody miej-
skie miały być miejscem spotkań różnych klas społecznych, a w otoczeniu natury 
lokowano pomniki, monumenty oraz budynki upamiętniające historię ludu i jego 
czynów. Z czasem zyskiwały one coraz bardziej rozległe funkcje, takie jak sport 
czy kultura fizyczna. W parkach zaczęto również wydzielać przestrzenie dostępne 
przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, ze względu na wprowadzenie na ich te-
ren funkcji placów zabaw i boisk. 

Idea współczesnego parku publicznego narodziła się w Wielkiej Brytanii. Jego 
koncepcją miał być dostęp do świeżego powietrza i pozbawiona zanieczyszczeń 
przestrzeń. Za pierwszy park publiczny uznaje się Park Birkenhead w Liverpoolu 
autorstwa Josepha Paxtona. Park miał propagować kulturę, poszanowanie dla 
piękna przyrody oraz edukację w jej zakresie. Integralnymi elementami parków 
stały się ogrody botaniczne, muszle koncertowe oraz restauracje. Zaskakującym 
unowocześnieniem było umiejscowienie na terenach parków toalet publicznych1.

Parki kojarzymy zazwyczaj z zielonymi terenami rekreacyjnymi. W dzisiejszych 
czasach jednak, zielone przestrzenie w miastach pełnią nie tylko rolę estetyczną 
i rekreacyjną. Parki stają się dopełnieniem miast i swojego rodzaju dziełem sztu-
ki. Dodatkowo tereny zielone mają ważny wpływ na klimat: oczyszczają powietrze, 

1 Park miejski, https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_miejski (dostęp: 28.03.2018).
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regulują wilgotność i temperaturę, zapewniają przewietrzanie miasta, stanowią 
osłonę od wiatru, tłumią hałas, chronią przed erozją, stanowią siedlisko roślin 
i zwierząt, których obecność wpływa na bioróżnorodność, zapewniają bliskość śro-
dowiska naturalnego oraz sprzyjają tworzeniu równowagi biologicznej2. 

Współczesne parki przybierają najróżniejsze formy, kształty i funkcje. Dzięki 
osiągnięciom w zakresie ogrodnictwa, rozwoju technik budowlanych i nowocze-
snych technologii projektanci zmagają się z coraz mniejszą ilością ograniczeń tech-
nicznych. Mieszkańcy miast poszukują możliwości dostępu do zróżnicowanych 
form rozrywki, poznania i wypoczynku, które postaramy się przybliżyć za pomocą 
przykładów w dalszej części artykułu. 

parc de la Villette, paryż

Parc de la Villette to projekt, który można uznać za wyznacznik i kierunek roz-
woju parków XXI wieku. La Villette to park, w którym tradycja rus in urb została od-
rzucona. Odrzucenie to za podstawę bierze przekonanie, że nowoczesne miasto nie 
uznaje dawnego wzorca parku jako wyobrażenia natury w mieście. Daje „produkt” 
przetworzony o przeważającym wątku kulturowym3. 

Pierwotnie, w miejscu obecnego parku znajdowała się rzeźnia i targ zwierząt. 
W wyniku konkursu, ogłoszonego przez władze Paryża w 1979 roku, wyłoniony 
został zwycięski projekt na park kultury miejskiej, którego autorem jest Szwajcar 
Bernard Tschumi. Na powierzchni pięćdziesięciu pięciu hektarów, architekt zapro-
ponował koncepcję oazy wypoczynku, sztuki i kultury4. Zauważalne jest tutaj dekon-
struktywistyczne podejście architekta do projektu parku. Odrzucił on modernistycz-
ną formułę projektowania, która podkreślała znaczenie funkcji, a zajął się wyłącznie 
formą, ponieważ jak twierdził „funkcja podąża za formą”. Wykorzystanie czerwonej 
kolorystyki pawilonów sugeruje wpływ konstruktywizmu radzieckiego na architekta.

Park ma służyć nie tylko relaksowi, ale również aktywnemu spędzaniu czasu wol-
nego, dlatego to nie zieleń gra w nim główną rolę. Oprócz wspaniałej roślinności, na 
terenie parku znajduje się aż 35 obiektów architektonicznych o nietypowych kształ-
tach i oryginalnych formach5. Struktura przestrzenna parku składa się z trzech nało-
żonych na siebie warstw geometrycznych kompozycji: linii, punktów i powierzchni. 

2 A. Zachariasz, Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli 
parków publicznych, Kraków 2006, s. 86.

3 Ibidem, s.126.
4 Nowoczesne parki Paryża cz. 1, http://architekturakrajobrazu.info/ogrody-i-parki/44-ogrody

-wiata/3477-przestrze-miejska-xxi-wieku-park-la-vilette (dostęp: 28.03.2018).
5 Parc de la Villette w Paryżu, https://www.podrozepoeuropie.pl/parc-de-la-villette-paryz/ (do-

stęp: 28.03.2018).
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Czerwone pawilony ustawione zostały na regularnej siatce o odstępach 120 x 120 
metrów. Każdy z nich jest inny zarówno pod względem funkcji, jak i formy. Niektó-
re z nich nie mają przypisanej funkcji i stanowią jedynie rodzaj rzeźby plenerowej.

W parku mieści się jedno z największych Muzeów Techniki w Europie. Przed 
budynkiem znajduje się kula o średnicy 36 metrów ze stali nierdzewnej, pełniąca 
funkcję przede wszystkim kina z hemisferycznym ekranem, mieszczącego około 
400 widzów. Oprócz tego kula pełni również funkcję zegara słonecznego. Obiekt 
umieszczony został w basenie, w który wbite zostały paliki odpowiadające konkret-
nym godzinom. Promienie słoneczne odbijające się od kuli na tafli wody wskazują 
turystom aktualną godzinę. Oprócz muzeum nauki i przemysłu, na terenie parku 
znajduje się sala koncertowa, pawilon wystawowy, centrum muzyczne, Paryskie 
Konserwatorium Muzyczne, centrum wystawienniczo-handlowe, okręt podwodny 
oraz obszerny plac zabaw dla dzieci6.

W parku znajduje się dziesięć ogrodów tematycznych. Zaprojektowane zosta-
ły przez różnych architektów krajobrazu, dzięki czemu każdy z nich wywołuje inne 
emocje. Ogrody pobudzają zmysły i wyobraźnię. Jest tutaj Ogród Luster, Wydm, 
Ogród Mgieł, w którym rozpylana jest „prawdziwa” mgła, Ogród Trejaży, Wysp, Rów-
nowagi, Akrobacji, Ogród Dziecinnych Strachów. Pomiędzy ogrodami biegnie niebie-
ska ścieżka, która symbolizuje taśmę filmową i łączy ze sobą poszczególne ogrody7.

6 Parc de la Villette w Paryżu, https://pl.wikipedia.org/wiki/Parc_de_la_Villette_w_Pary%C5%B-
Cu (dostęp: 28.03.2018).

7 Nowoczesne parki..., op. cit., http://architekturakrajobrazu.info/ogrody-i-parki/44-ogrody-wia-
ta/3477-przestrze-miejska-xxi-wieku-park-la-vilette (dostęp: 28.03.2018).

Ryc. 1. Parc de la Villette.  
Źródło: https://www.podrozepoeuropie.pl/parc-de-la-villette-paryz/ (dostęp: 28.03.2018)



72    ARCH-ECO Transformacje przestrzeni - przestrzeń dla zmian

promenade plantee, paryż

Poważną barierą dla rozwoju terenów zielonych w miastach, jest brak wol-
nych, niezabudowanych przestrzeni oraz wysokie ceny gruntów. Alternatywę sta-
nowią zdegradowane tereny, na których wcześniej znajdowały się zakłady prze-
mysłowe, magazyny lub biegły towarowe linie kolejowe. Właśnie w takim miejscu 
powstał pierwszy na świecie park nad ziemią. Nietypowy, linearny park o długo-
ści 4,6 kilometra, założony został na dawnej drodze kolejowej Paryż-Strasburg 
zamkniętej w 1969 roku. Autorami projektu jest dwóch architektów krajobrazu: 
Jacques Vergely oraz Philippe Mathieux. Ruch pieszy poprowadzony jest tutaj daw-
nymi nasypami i wiaduktami kolejowymi oraz ponad komercyjnymi budynkami 
usługowymi tak, aby zachować ciągłość ścieżki spacerowej. W celu uatrakcyjnie-
nia trasy, poszczególne odcinki promenady mają zróżnicowaną formę i funkcję8.

Esplanada zaczyna się w miejscu starego wiaduktu zwanego Viaduc des Arts. Naj-
dłuższa część promenady biegnie 7 metrów nad poziomem ulic. Pod sklepieniem wia-
duktu utworzono galerie artystyczne, tworzące silny charakter nowego miejsca. W ar-
kadach działają bary, restauracje oraz warsztaty rzemieślników i artystów. Galerie 
wykończone zostały drewnem, metalem oraz szkłem. Drugi odcinek promenady roz-
poczyna się rozległym trawnikiem ze ścieżką biegnącą poniżej poziomu ulicy. Ten frag-
ment parku ma bardziej spontaniczny układ. Sprawia wrażenie braku myśli architekto-
nicznej, ustępując miejsca swobodnej roślinności, bujnym drzewom, krzewom i bylinom.

Rewitalizacja promenady zapoczątkowała również renowację osiemdziesięciu 
pobliskich budynków, które zyskały współczesny typ zabudowy. Przechadzając się 
wiaduktem, możemy wybrać jedno z wielu zejść w kierunku centrum lub dotrzeć 
do czterech nowych ogrodów przy promenadzie. Na trasie znajdują się dwa taraso-
we ogrody o regularnej kompozycji i roślinności. Drewnianym mostem schodzącym 
do poziomu ulicy dojdziemy do Jardin de Reuilly. Jest tu również dawny tunel prze-
kształcony w jaskinię o naturalnym charakterze. Ostatnim fragmentem promena-
dy jest ogród Jardin Charles Peguy z basenami, fontannami i okazałymi drzewami9.

Park pozwala spojrzeć na miasto z innej perspektywy oraz zapomnieć na chwi-
lę o zgiełku miasta. Stał się inspiracją między innymi dla High Line w Nowym Jorku, 
Reading Viaduct Project w Filadelfii oraz Bloomingdale Trail w Chicago10.

8 J. Botwina, Parki na dobrych torach, Zieleń Miejska nr 11/2011, http://e-czytelnia.abrys.pl/
zielen-miejska/2011-11-574/parki-i-ogrody-6361/parki-na-dobrych-torach-13670 (dostęp: 
28.03.2018).

9 J.M. Pracka, Miejska rewitalizacja w Paryżu, http://sztuka-krajobrazu.pl/1566/artykul/miejska
-rewitalizacja-w-paryzu (dostęp: 28.03.2018).

10 Paryskie Promenade Plantée było pierwszym parkiem nad ziemią, http://miastamaniak.pl/2012/11/18/
paryskie-promenade-plantee-bylo-pierwszym-parkiem-nad-ziemia/ (dostęp: 28.03.2018).
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ogród doświadczeń imienia Stanisława lema, kraków

Projekt sensorycznego parku edukacyjnego utworzony w 2007 roku zajmuje 
powierzchnię sześciu hektarów w południowo-wschodniej części Parku Lotników. 
Zaprojektowany został przez biuro architektoniczne Ingarden&Ewy. Jest to pierw-
sze tego typu przedsięwzięcie w Polsce, wzorowane na opisywanym wyżej Parku 
Nauki i Techniki de La Villette w Paryżu11. W ogrodzie prezentowane są zjawiska 
z zakresu mechaniki, akustyki, optyki, magnetyzmu i hydrostatyki. 

Pierwszym stanowiskiem w ogrodzie jest zbudowany z pleksi z gliceryną 
w środku pryzmat, który rozszczepia światło białe, dzięki czemu po przejściu pro-
mieni słonecznych przez przeźroczysty ostrosłup możemy zaobserwować tęczę. 
Dalej znajduje się tarcza Newtona, która gwarantuje odwrotny efekt. Kolorowa, 
nieruchoma tarcza staje się biała przy prędkości 1800 obrotów na minutę. Kalej-
doskop to układ luster ustawionych względem siebie pod kątem sześćdziesięciu 
stopni. Znajdująca się w jego wnętrzu osoba, tak jak kolorowe szkiełka w zwykłym 
kalejdoskopie, podlega wielokrotnym odbiciom12.

W ogrodzie znajdują się również przestrzenie nazwane Geo-gródek, Zapacho-
wo i Lem-birynt. Pierwszy z nich, to ogródek geologiczny, w którym znajduje się 

11 Ogród doświadczeń w Krakowie, https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogr%C3%B3d_Do%C5%9Bwiad-
cze%C5%84_w_Krakowie (dostęp: 28.03.2018).

12 Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema, https://www.krakow.pl/odwiedz_krakow/1712,ar-
tykul,ogrod_doswiadczen_im__stanislawa_lema.html (dostęp: 28.03.2018).

Ryc. 2. Promenade Plantee. 
Źródło: https://pl.pinterest.com/pin/314196511487513178/ (dostęp: 28.03.2018)
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siedemnaście kilkutonowych skał obecnych w architekturze Krakowa. Ekspozycji 
tej towarzyszą warsztaty, które pozwalają na odkrycie właściwości skał oraz me-
tod ich badania. Zapachowo to ekspozycja sensoryczna składająca się z kwiatów 
i ziół, które pobudzają zmysł węchu, który odgrywa bardzo ważną rolę w trwało-
ści gatunku- niektóre z nich zwabiają, inne zaś odstraszają owady. Lem-birynt na-
tomiast to zielony labirynt, w którym ukryte zostały cytaty z twórczości patrona 
ogrodu – Stanisława Lema.

Krakowski Ogród Doświadczeń oferuje także program edukacyjny realizowany 
po zmroku. Uczestnicy zajęć „Ścieżki nocnej” przeprowadzają doświadczenia z wy-
korzystaniem kamery na podczerwień, świetlówki UV, noktowizorów, światłowo-
dów i odczynników chemicznych. W czasie trwania takich warsztatów uczestnicy 
mogą nocować pod namiotami na terenie Ogrodu13.

Samej architektury w parku jest niewiele. Znajdują się tam dwa pawilony: wej-
ściowy z kasami i salami warsztatowymi oraz położony nad półhektarowym, płyt-
kim stawem pawilon kawiarniano-administracyjny. Dodatkowo planowana jest wy-
soka na piętnaście metrów wieża, z której widać byłoby cały park, jak również Stare 
Miasto Krakowa. W widoku z góry układ alejek i ścieżek tworzy kształt drzewa, 
z którego gałęzi wyrastają platformy z zabawkami edukacyjnymi w formie zgeome-
tryzowanych liści. Platformy zróżnicowane zostały pod względem materiału, koloru 
i wzoru. Do ich wykonania użytych zostało kilka rodzajów kamienia, betonowe kost-
ki, drewniane klocki, bambus oraz drobny żwirek. Architektura jednak to nie tylko 
budynki. Na terenie ogrodu znajdują się również nowoczesne meble miejskie. Wy-
konane z naturalnych materiałów, niezwykle efektowne oraz łatwe w utrzymaniu. 
Każdy fragment krakowskiego Ogrodu Doświadczeń tworzy precyzyjnie przemyśla-
ną kompozycję, która przywodzi na myśl harmonijne ogrody Dalekiego Wschodu14.

13 Muzeum Inżynierii Miejskiej. Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, http://www.ogrod-
doswiadczen.pl/malopolski-regionalny-program-operacyjny-na-lata-2007-2013 (dostęp: 
28.03.2018).

14 Krakowskie eksperymenty, http://sztuka-architektury.pl/article/3527/krakowskie-eksperymenty 
(dostęp: 09.10.2018).

Ryc. 3. Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema. Źródło: http://www.fajneogrody.pl/2015/05/
ogrod-doswiadczen-im-stanislawa-lema-w-krakowie.html (dostęp: 28.03.2018)
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Park Milenijny – Chicago

Park Milenijny może służyć jako przykład adaptacji istniejącej części obiektu, 
ponieważ został on zlokalizowany na dachu dworca kolejowego oraz parkingu. 
Dodatkowo jest symbolem przemiany miasta przemysłowego w miasto-ogród. 
Planowanie budowy rozpoczęto w 1997 roku, natomiast rok później przystąpiono 
do prac. Początkowo zakładano, iż park będzie oddany do użytku w 2000 roku – 
natomiast prace przeciągnęły się o cztery lata i otwarto go dopiero 16 lipca 2004 
roku15. Całość ma powierzchnię 10 ha i składa się z 4 głównych części: Cloud Gate, 
Pawilonu Jaya Pritzkera, fontanny Crown Fountain oraz Ogrodu Lurie.

Cloud Gate czyli Wrota Niebios projektu Anish Kapor stała się istnym symbo-
lem Chicago. Potocznie znana „fasolką” jest 110-tonową rzeźbą z wypolerowanej 
stali nierdzewnej, w której odbijają się zniekształcone postacie ludzkie oraz otacza-
jący krajobraz. Wysoka na 10 i wysoka na 20 metrów bryła wpisała się na stałe na 
mapę miejsc wartych do zwiedzenia przez turystów. Autor inspirował się płynną 
formą rtęci, dzięki czemu dzieło zyskało swój ostateczny kształt. 

Pawilon Jaya Pritzkera to zaprojektowana przez Franka Gehrego sala koncer-
towa wraz z audytorium koncertowym gdzie odbywają się koncerty, występy, spo-
tkania artystyczne. Dekonstruktywistyczna bryła budynku przylega do rozległego 
trawnika przykrytego charakterystyczną ażurową pergolą. Projekt poprzez kontrast 
zestawienia z kontekstem buduje napięcie owocujące elementem zaskoczenia16.

Crown Fountain projektu Jaume’a Plensa jest interaktywną formą fontanny 
wykorzystującej historyczny motyw rzygaczy, przez co udało się pogodzić historię 
z nowoczesnymi rozwiązaniami. Dwie wysokie na 15,2 m wieże o identycznym wy-
glądzie, ze szklanych pustaków ustawione są na przeciw siebie i posiadają ekrany, 
na których wyświetlane są poprzez wielokolorowe diody twarze tysiąca mieszkań-
ców, a z ich ust tryska woda. Efekt możliwy był do uzyskania poprzez wykorzysta-
nie nowoczesnej technologii wykonania dysz, które wypluwają ciecz. Dzięki czar-
nemu granitowi użytemu w posadzce mamy wrażenie stąpania po wodzie17.

Ogród Lurie został zaprojektowany przez Kathryn Gustafson, Piet’a Oudolfa 
oraz Robetra Izraela, w którym inspiracją stało się motto miasta Urbs in Horto czyli 
Miasto Ogród i miał on zwrócić miastu kawałek przyrody. Ucywilizowany ogród mie-
ści się bezpośrednio na dachu parkingu i jest odwzorowaniem dzikiego krajobrazu 

15 Park milenijny w Chicago, https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Milenijny_w_Chicago (dostęp: 
27.03.2018).

16 M. Gyurkovich, Nowe formy muzeów w tkance miejskiej, Czasopismo Techniczne, 6-A/2007, 
s. 258.

17 A. Zachariasz, Nowoczesna Architektura Krajobrazu – Współczesne parki i place, Czasopismo 
Techniczne, 4-A/2007, s. 210.
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w centrum miasta. Zieleń w przypadku tego założenia pokrywa około połowy pię-
cioakrowej powierzchni. Park jest formą ulegającą ciągłym zmianom poprzez cykl 
przemian naturalnych w przyrodzie, w zależności od pory roku poszczególne ga-
tunki roślin budzą się do życia. W ogrodzie autorom zależało na zaprezentowaniu 
roślinności typowej dla ameryki, stąd też możemy tu znaleźć kilkadziesiąt tysięcy 
rodzajów bylin, drzew oraz krzewów. Między roślinność dziką zostały wplecione 
okazy uprawne, co dodaje elementu zaskoczenia oraz spontaniczności całej kom-
pozycji. Dodatkowo możemy wyróżnić dwie strefy „ciemną” oraz „jasną”. Pierwsza 
z nich składa się z wysokich drzew, które zacieniają niższe partie roślinności, na-
tomiast duga przypomina łąkę na prerii, która często skąpana jest w promieniach 
słońca. W ogrodzie ważnym aspektem jest nie tylko estetyka, lecz przede wszyst-
kim ekologia. Rośliny nigdy nie miały bowiem styczności ze środkami przeciwko 
chwastom czy owadobójczymi, żyją one natomiast w symbiozie. W ogrodzie można 
nawet spotkać ule, które dają dom licznym pszczołą nawiedzającym florę18. 

Dzięki bogactwu form oraz oryginalności przestrzeń działa niczym magnes za-
równo na turystów, jak i mieszkańców. Park spełnia swoje zadanie, którym była 
interakcja międzyludzka oraz stworzenie przestrzeni do spotkań i wydarzeń kul-
turalnych. Poprzez zapewnienie funkcjonalnie różnorodnego środowiska, zaczy-
nając od jednego z największych ogrodów na dachu na świecie, o bogatej florze 
i faunie, poprzez przestrzenie interaktywnej zabawy po życie tętniące wydarzenia-
mi kulturalnymi, osiągnięto elastyczny obszar.

18 K. Usakiewicz, Tajemniczy Lurie Garden, http://www.swiatrezydencji.pl/ogrody/architektura
-ogrodowa/tajemniczy-lurie-garden (dostęp: 29.03.2018).

Ryc. 4. Millenium Park, Jay Pritzker Pawilon, Chicago.  
Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Millennium_Park
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Fountain plaza, dallas

Projekt pochodzi z 1986 roku, został on zrealizowany w Dallas w Teksasie i jest 
projektem modernistycznego twórcy Dana Kileya, który mawiał:

Ważnym elementem sztuki jest zarówno projekt, jak i proces tworzenia. Projekt jest 
tylko opisem procesu, w którym pomagasz komuś lub sobie znaleźć miejsce do życia 
w przestrzeni. Jesteśmy jednością z wszechświatem. Człowiek jest naturą19.

Całość założenia opiera się na siatce modularnej o wymiarach 5 na 5 metrów, 
na przecięciach linii znalazły się okrągłe donice, w których posadzono cyprysy. 
Dwieście drzew jest wkomponowane między wodne strumienie oraz wodospady. 
Granitowa posadzka tworzy ciągi komunikacyjne pomiędzy kaskadami wód, na-
tomiast plac główny składa się z dziewięciu modułów, z czego centralne moduły 
posiadają ponad 200 fontann. Siatka o doskonałych proporcjach jest rozwiąza-
niem inspirowanym klasycyzmem oraz geometryczną ogrodową sztuką francuską.

Jak na owe czasy zaskakującym rozwiązaniem było zaprogramowanie tryska-
czy w taki sposób, aby powstała kompozycja wodnego baletu. Dodatkowe oświe-
tlenie po zmroku dodaje widowiskowości całemu przedstawieniu20.

Projekt zawiera również w swojej koncepcji rozwiązanie ekologiczne, jakim jest 
zastosowanie szarej wody, czyli ścieku o niskim stopniu zanieczyszczenia, podda-
nej oczyszczaniu. Ponieważ w XX wieku rezerwy wód gruntowych uległy zmniej-
szeniu, większą wagę zaczęto przykładać do oszczędzania oraz odzyskiwania moż-
liwie największej ilości wody21.

Ponieważ park sąsiaduje bezpośrednio z sześćdziesięciopiętrowym budyn-
kiem Allied Banku jest często odwiedzany przez jego pracowników. Jest to również 
spora atrakcja zarówno dla mieszkańców miasta, jak i dla odwiedzających miasto 
turystów. Okazjonalnie w tej jakże nietypowej i malowniczej scenerii odbywają się 
ceremonie ślubne, najczęściej ma to miejsce po zmroku, gdy woda jest podświe-
tlona i staje się niezapomnianym tłem dla tego jakże ważnego wydarzenia. 

Projekt pełni funkcję miejsca gdzie społeczność może odpocząć od otaczające-
go zgiełku i natłoku codziennych spraw, sprzyja kontemplacji, relaksacji oraz wy-
ciszeniu. Dodatkowo dzięki elementom multimedialnym stanowi elastyczną prze-
strzeń rekreacyjną, umożliwiającą zmiany nastroju panującego w danym parku. 
Gra wodą, dźwiękiem oraz światłem wpływa na uatrakcyjnienie przestrzeni.

19 P. Walker, M. Simo, Invisible Gardens, Cambridge, Massachusetts 1994, s. 225.
20 A. Zachariasz, Nowoczesna Architektura Krajobrazu..., op. cit., s. 211.
21 Szara woda, https://pl.wikipedia.org/wiki/Szara_woda (dostęp: 30.03.2018).
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Museé du Quai branly 

We Francji w Paryżu 23 czerwca 2006 roku miało miejsce otwarcie Museé du 
Quai Branly. Jest to obiekt, gdzie znajdują się zbiory kultur pochodzących z Oce-
anii, Afryki oraz Ameryki Południowej i Północnej. Drogą konkursu architektem, 
którego projekt wybrano stał się Jean Nouvel. Muzeum znajduje się w bardzo 
atrakcyjnej, turystycznej części miasta, przy brzegu Sekwany, nieopodal wieży Eif-
fla oraz innych znanych muzeów - Luwru i Musee d’Orsay. Obiekt został zbudo-
wany z różnych materiałów, ze szkła, stali, drewna oraz cementu.

Park ma powierzchnię 1,8 hektara, a jego projektantem jest Gilles Clément. 
Na jego obszarze znajduje się trzydzieści gatunków roślin oraz 200 drzew. Najbar-
dziej rozpoznawalnym elementem budynku stała się zielona ściana zaprojektowa-
na przez botanika Patrica Blanca. Ten wertykalny ogród ma powierzchnię 800 m², 
w jego skład wchodzi 150 gatunków roślin z całego globu co przekłada się na 15 
tysięcy roślin. Aby zapewnić odpowiednią izolację oraz miejsce na ukorzenienie 
roślin, zaprojektowano specjalną ścianę. Składa się ona z dwóch warstw poliami-
du, który jest przymocowany do płyt z rozszerzalnego PCV, te z kolei do metalowej 
konstrukcji. W ten sposób powstała poduszka powietrzna pełniąca funkcję izola-
cyjną i stabilizującą rośliny. 

Ryc. 5. Fountain Plaza - Texas - Dallas. 
Źródło: https://www.flickr.com/photos/helens_sets/2542727190 
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Obiekt uzyskał dzięki powyżej opisanemu projektowi certyfikat wysokiej jako-
ści środowiskowej – HQE (Haute Qualité Environmentale). Tożsamy projekt po-
wstał trzy lata wcześniej – w 2003 roku w Tokio. Pracownicy Klein Dycham Archi-
tects zaprojektowali 274 metrowy ekran nazwany Green Screen. Jest on rodzajem 
przegrody strefującej drogę od zabudowy mieszkaniowej. W tym projekcie użyto 
nieco innej technologii wykonania zielonej ściany, bowiem na metalowych ramach 
zostały zamocowany trójwarstwowy filc, w którym znalazły się specjalne kieszenie 
z ziemią, gdzie możliwe stało się zasadzenie roślin. Wykorzystano gatunki o funkcji 
aromaterapeutycznej takie jak wonne zioła i kwiaty22.

W przypadku tego obiektu park jest formą przedłużenia wystaw muzealnych, 
przybliżając jednak sztukę, czyniąc ją bardziej przystępną i oswajając ją. Rośli-
ny znajdujące się na elewacji przybliżają nam to, czego możemy spodziewać się 
w środku, jednocześnie zachowując pewną dozę tajemnicy. 

podsumowanie

Współcześnie parki pełnią funkcję aktywizacji przestrzeni publicznej, są to 
miejsca gdzie społeczeństwo ma możliwość interakcji oraz relaksacji. Obecnie 
definicja parku nie opiera się tylko na zieleni, ale także na osiągnięciach cywiliza-
cyjnych. Niejednokrotnie we współczesnych projektach możemy zaobserwować 
inspirację historycznymi rozwiązaniami, choć najczęściej w takich wypadkach wy-
korzystuje się technologię najnowszej generacji. 

22 A. Zachariasz, Nowoczesna Architektura Krajobrazu..., op. cit., s. 214.

Ryc. 6. Museé du Quai Branly, Francja- Paryż. 
Źródło: https://www.dreamstime.com/editorial-stock-photo-museum-du-quai-branly-paris-s-ne-

west-major-museums-green-wall-building-made-up-living-image49826563
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Funkcje parku możemy podzielić na dwie najważniejsze: ekologiczną oraz spo-
łeczną. Jest to bez wątpienia przestrzeń wpływająca na optymalizacje zachowania 
równowagi środowiskowej. Pod tym aspektem kryją się funkcje takie jak: hydrolo-
giczna, klimatyczna, biotyczna i najbardziej popularna polegająca na pochłanianiu 
zanieczyszczeń. Dzięki tym czynnikom parki czynnie wpływają na zrównoważony 
rozwój miast poprzez ochronę środowiska, rozwój społeczny oraz wzrost gospo-
darczy23. Można zauważyć płynne przenikanie się aspektów ekologicznych z funk-
cjonalnymi - przykładem może być element klimatyczny. Poprzez wysoki udział 
zieleni czy elementów małej architektury związanych z wodą możemy mówić za-
równo o podniesieniu walorów wypoczynkowych, rekreacyjnych, jak i funkcji kli-
matycznej miejsca. Analizując funkcję biotyczną roślinności wysokiej oraz niskiej, 
nie sposób nie zauważyć, iż poprzez ograniczenie hałasu można w znaczny sposób 
wpłynąć na komfort danej przestrzeni. Dodatkowo pochłanianie zanieczyszczeń 
z powietrza, przemiana dwutlenku węgla na tlen oraz wytwarzanie fitoncydów ma 
wpływ na efektywniejszą regenerację.

W dobie XXI wieku, gdzie życie pędzi w szalonym tempie, niezbędne są prze-
strzenie gdzie interakcje międzyludzkie będą miały szanse funkcjonować nieza-
leżnie od tego, jak kolorowe i zróżnicowane będą budynki, jeśli nie będą one w stanie 
zaoferować możliwości kontaktów międzyludzkich, to pozostaną nudne i monotonne24 
.Parki są idealnym miejscem do tego typu inicjatyw, mogą stać sie one elastyczny-
mi, aktywnymi formami przestrzeni publicznych25.
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Aleksandra Wlazło 

poSzukiwanie nowych przeStrzeni 
na przykładzie nowego jorku 

JAKiCH ZMiAN POTRZEBUJE WSPóŁCZESNE MiASTO ? 

Przestrzeń publiczna jest istotnym elementem życia miejskiego. To główny 
punkt komunikacyjny mieszkańców, najistotniejsze miejsce na mapie aglomeracji. 
Przestrzeń rekreacyjna, usługowa, handlowa, przestrzeń placu, parku, wszystkie 
wchodzą w jej skład i są niezbędne do funkcjonowania miasta. O ile jest to moż-
liwe, władze wraz z architektami i urbanistami starają się zapewnić jak najwięcej 
miejsc, które stałyby się integralną przestrzenią publiczną, służącą ludziom i uła-
twiającą funkcjonowanie. Elementami wymaganymi są dostęp do zieleni, świeżego 
powietrza oraz naturalnego światła miejskiego. Często spotykamy sytuację, gdy 
takiej przestrzeni jest niewiele, a mieszkańcy spędzają długie godziny, by dotrzeć 
do punktu destynacji. 

Dzieje się tak szczególnie w miastach wysoko zaludnionych. Hongkong, Tokyo, 
czy Nowy Jork, reprezentują tę grupę, gdzie na jednego mieszkańca, przypada sto-
sunkowo mała powierzchnia zabudowy. To miasta wysokościowców, aglomeracje, 
w których każdy cm2 jest wykorzystywany w najmniejszym kawałku, miasta, w któ-
rych otwarta przestrzeń znika w błyskawicznym tempie, a deweloperzy szybko li-
czą zyski z kolejnych sprzedaży nowoczesnych mieszkań. 

Myśląc o kreacji przestrzeni należy odpowiedzieć sobie na dwa podstawowe 
pytania. Jak będzie wyglądał świat za kilkadziesiąt lat? Do czego zmierza ludzkość? 
Chongqing (Czongczing) to wielka metropolia położona w środkowych Chinach 
rozwijająca się w nieprawdopodobnie szybkim tempie, to miasto powstałe w prze-
ciągu kilkudziesięciu lat, obecnie posiada ponad 30 mln liczbę mieszkańców. Aglo-
meracja, położona między rzekami, a górami, nie ma możliwości rozrostu granic, 
to miasto buduje się wertykalnie1. Przestrzeń dokładnie zaplanowana, przemyśla-
na, tworzona na nowo. Miasto innowacji, któremu chiński rząd wraz z architektami 

1 Takie rzeczy tylko w Chinach. Tak wygląda najszybciej rozwijające się miasto świata, http://
biztok.money.pl/lifestyle/artykul/takie-rzeczy-tylko-w-chinach-tak-wyglada,2,0,2201090.html 
(dostęp: 01.04.2018).
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opracował taktykę. Czy w tak samo szybkim tempie urośnie reszta słabo rozwinię-
tych obszarów naszej planety? Czy postęp cywilizacyjny idzie w dobrym kierunku? 
Niewątpliwie multum zakątków świata, nadal będzie ewoluować, a zadaniem osób 
nimi zarządzających, jest jak najrozsądniejsze gospodarowanie przestrzenią oraz 
rewitalizacja terenów zapomnianych i zaniedbanych. Prześledźmy zatem problem 
na przykładzie Nowego Jorku – miasta, które zna chyba każdy mieszkaniec Ziemi.

rozwiązania nowojorskie 

W Stanach Zjednoczonych już na początku XX w. zaczęto wprowadzać pomysł 
udoskonalenia zabudowy. Tak jak w Chongqing, powstawały tam kolejne wieżow-
ce, włączając się w tkankę miasta. Władze Nowego Jorku konsekwentnie wdraża-
ją coraz nowsze udogodnienia, które mogą być pozytywnie odbierane zarówno 
przez przedsiębiorców, jak i mieszkańców, krążących wokół tamtejszych przestrze-
ni. Zbyt mała ilość funduszy miasta skłoniła władze do wymyślenia alternatywnego 
tworzenia miejsc otwarto dostępnych, miejsc odpoczynku, relaksu, miejsc spotkań 
znajomych, rodzin, różnych grup społecznych, stowarzyszeń. Miasto, które przy-
ciąga tak wielu turystów, borykało się z deficytem tych sfer, dlatego postanowio-
no podjąć próby ich kreacji. Włączenie w plan prywatnych środków finansowych 
było pionierskim rozwiązaniem na utworzenie zasobu publicznego bez ingerowa-
nia w dobrobyt kasy miasta. Rezultatem było wprowadzenie rozporządzenia do-
tyczącego planu zagospodarowania w latach 70 ubiegłego wieku. Konsekwencją 
tego było narodzenie się programu POPS – Privately Owned Public Space. Projekt 
miał na celu zachęcić inwestorów do tworzenia przestrzeni publicznych w strefie 
zewnętrznej lub wewnętrznej budynku, poprzez pozwolenie na utworzenie do-
datkowych kondygnacji powyżej gruntu. Dla przedsiębiorców propozycja warta 
przemyślenia przez wzgląd na aspekt finansowy przedsięwzięcia. Dodatkowa po-
wierzchnia zabudowy na bardzo drogiej działce metropolii dała możliwość wyge-
nerowania większych dochodów, dlatego tak chętnie zaczęto sięgać po tę dogod-
ność, umożliwioną dzięki systemowi regulacji strefowania2. 

Sprytne posunięcie władz metropolii znacząco zmieniło przestrzeń aglo-
meracji. Od początku zainicjowania pomysłu, do czasu rzeczywistego, powsta-
ło ponad 500 wysokościowców, mających spełniać wymagania Miejskiej Komisji 
Planistycznej, wydającej zezwolenie wybudowania POPS. Pozwolenie wymaga oka-
zania planów zagospodarowania przestrzeni publicznej, spełniających wszystkie 
wymagania określone prawnie. Przez lata program ewoluował, dążąc do coraz 

2 L. Polyak, Pakiet praw i obowiązków. Prywatne przestrzenie publiczne w Nowym Jorku, Autopor-
tret, „Formy Własności”, 3[58]2017, s.10.
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skuteczniejszego funkcjonowania uformowanych miejsc. Periodycznie aktualizo-
wano reguły tworzenia POPS, anulowano wytyczne nieużyteczne, dodawano nowe 
doktryny mające poprawić jakość otoczenia i regularnie kontrolowano i analizo-
wano obiekty już istniejące. 

konflikt interesów

Wraz z rozwojem program POPS zyskiwał zarówno zwolenników, jak i przeciw-
ników, był oskarżany o niezdolność do stworzenia dogodnej przestrzeni publicz-
nej. Zarzucano, że strefa taka nie prosperuje prawidłowo, a w interesie właścicieli 
budynków nie leży finansowanie infrastruktury ogólnodostępnej. Konfliktowym 
przykładem budynku, biorącego udział w programie, jest Trump Tower, zarzą-
dzany przez Trump Organization i stanowiący jego siedzibę. Wieżowiec, mierzą-
cy 202 metów wysokości, mieści się przy 5. alei w dzielnicy Midtown Manhattan. 
Jego zygzakowata bryła, często podziwiana przez turystów, jest charakterystycz-
nym elementem krajobrazu miasta3. Donald Trump jednak przez wiele lat stronił 
od wypełnienia obowiązku i utworzenia użytkowej przestrzeni publicznej. Levente 
Polyák4, urbanista, badacz, krytyk oraz nadzorca pracujący dla Wydziału Planowa-
nia Miejskiego Nowego Jorku, wspomina swoje wizyty w Trump Tower, porównu-
jąc je do pobytu na placu budowy. Przestrzeń, która powinna być otwarta, dostęp-
na, nie zachęcała do odwiedzenia, a Donald Trump nigdy nie dopełnił obowiązków 
w stosunku do miasta. Wykorzystując udogodnienia, płynące z rozporządzenia, 
nie utworzył dobrze prosperującej przestrzeni, spełniającej wszystkie wymagania 
oraz służącej całemu społeczeństwu5.

Amanda Burden, pełniąca niegdyś obowiązki dyrektora Departamentu Plano-
wania miasta Nowy Jork, zaznacza, że przestrzeń publiczna zawsze będzie w kon-
flikcie z interesami prywatnych inwestorów. Przedsiębiorcy są nastawieni na zysk, 
a tworzenie miejsc publicznych, budowanie placów zabaw dla dzieci, opieka nad 
zielenią, generują dodatkowe koszty, których inwestorzy niekiedy próbują unik-
nąć. Jednak czy na pewno interes wspólny musi pozostawać w opozycji do dzia-
łalności prywatnej? Czy nie mogą współdziałać i czerpać obustronne korzyści? 
Przestrzeń publiczna może przyczyniać się do rozwoju lokalnego handlu i usług. 
Kiedyś była głównym punktem komunikacyjnym, miejscem spotkań, w którym 

3 Trump Tower, https://pl.wikipedia.org/wiki/Trump_Tower_(Nowy_Jork) (dostęp: 01.04.2018).
4 Eutropian. Team, http://eutropian.org/team/ (dostęp: 01.04.2018), Levente Polyak pracował 

również nad rozwojem Rzymu, Paryża, Wenecji czy Budapesztu.
5 L. Polyak, op. cit., s. 15.
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ludzie wymieniali się towarami, zdobywali potrzebne informacje, czy świadczyli 
różnego rodzaju usługi. Tak może być również w czasach obecnych, przynosząc 
paradoksalnie większe korzyści. Taka strefa może znacząco zwiększyć jakość prze-
strzeni i podnieść wartość sąsiednich nieruchomości6.

Przestrzeń POPSu może zatem również pozytywnie zaskoczyć. Park Zuccotti 
to obiekt założony w 1968 roku, będący obszarem, uważanym przez wiele osób 
za lepiej prosperujący od niejednego, zamykanego zawsze po zmierzchu, parku 
miejskiego. Otwarty całodobowo, umożliwia korzystanie o każdej porze dnia, dając 
większą swobodę użytkownikom. Spekulacje na temat parku i jego rozgłos poja-
wiło się w momencie protestu ruchu Occupy Wall Street na jego terenie. Zajmując 
przestrzeń parku dwa miesiące, uczestnicy protestowali przede wszystkim prze-
ciwko różnicom w traktowaniu społeczeństwa, nadmiernemu wpływowi pracow-
ników banku, menedżerów potężnych korporacji i różnych przedstawicieli grup 
społecznych na rząd oraz przeciw chciwości sieci korporacji i banków. Ogromną 
swobodę korzystania z prywatnych przestrzeni publicznych potwierdza niepodję-
cie przez właściciela parku żadnych kroków przeciwko okupującym, przez pierw-
sze miesiące trwania protestu7.

niewykorzystany potencjał

POPS nie są jednak dostatecznie znane społeczeństwu Nowego Jorku. An-
kieta przeprowadzona wśród mieszkańców w 2014 roku potwierdza nieduży za-
sięg oddziaływania tych miejsc, część obywateli nie wiedziała nawet o ich istnie-
niu. Niektóre zostały ochrzczone przez użytkowników tajemnym miejscem przez 
wzgląd na ich lokalizację. To „ukryte diamenty”, na które nikt nie zwraca szczegól-
nej uwagi. Twórcy materiału twierdzą, że przestrzenie mają ogromny potencjał, 
wystarczy by były odwiedzane przez społeczność. Celem POPS było utworzenie 
znaczącej, wartościowej, otwartej przestrzeni, co udało się w części przypadków, 
natomiast pozostałe dalej wymagają pracy. Są one niewykorzystywane, ponie-
waż ludzie nie zdają sobie sprawy z ich istnienia. Inicjatorzy wywiadu lokalnego 
sądzą, że słusznym rozwiązaniem byłaby rozmowa ze wszystkimi zainteresowany-
mi sprawą: właścicielami budynków, władzami miasta, użytkownikami przestrzeni 
i zwolennikami, poznanie ich sposobu myślenia i wizji na przyszłość. Przestrzeń 
otwarta w zatłoczonych częściach miast jest niesamowicie ważna i cenna, dlatego 

6 P. Śmiłek, Ludzie kontra sklepy, czyli wojna o przestrzeń publiczną, http://krytyka.org/ludzie
-kontra-sklepy-czyli-wojna-o-przestrzen-publiczna/#_ftn2 (dostęp: 02.04.2018).

7 Okupuj Wall Street, https://pl.wikipedia.org/wiki/Okupuj_Wall_Street (dostęp: 04.04.2018);  
L. Polyak, op. cit., s. 14,15.
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należy dyskutować, cały czas udoskonalać, zmieniać tą nieużytkowaną i pomijaną, 
tak aby cieszyła swoim funkcjonalizmem, była komfortowa i przyjemna w użyciu. 
Obecnie na stronie internetowej organizacji, znajduje się mapa wszystkich pry-
watnych przestrzeni publicznych Nowego Jorku, z których każdy może skorzystać8. 

Daniel Libeskind, znany architekt współczesny, porusza ważną kwestię świa-
domości ludzi, którzy coraz bardziej interesują się inwestycjami planowanymi 
w obrębie ich lokacji. Teraz bowiem nie tylko w Nowym Jorku i Ameryce, ale prawie 
wszędzie nawet niewielkich projektów nie można realizować bez udziału społeczeń-
stwa. Ludzie chcą wiedzieć, co się buduje. Dlaczego tak, a nie inaczej? Co znaczy to lub 
owo? Kto jest wykonawcą? Czy projekt nie stwarza zagrożenia dla środowiska? Ludzie 
interesują się nie tylko techniczną, ale też kulturalną stroną projektów. Nie chcą już po-
legać na decyzjach podejmowanych w salach konferencyjnych. Społeczeństwo pragnie 
dziś uczestniczyć w procesie kształtowania naszego otoczenia9. Ludzie coraz częściej 
zadają pytania, które często pozostają bez odpowiedzi. Należy więc dostarczać im 
wszystkich koniecznych informacji, przede wszystkim jeśli chodzi o wspólną war-
tość użytkową, po którą mają prawo sięgnąć. 

niewielkie zmiany, duży efekt

Przykładem budynku z prywatną, nowojorską przestrzenią publiczną, w której 
zmiany uzyskały pozytywny odzew ze strony społeczeństwa, jest Pennsylvania Pla-
za. POPS tworzą niewielkie połacie przylegające do państwowego chodnika komu-
nikacyjnego. Najcenniejsze i najprzestronniejsze strefy placu znajdują się niedaleko 
8. alei. Na środku widnieje unikatowa fontanna, która latem emituje mgłę, a zimą 
parę, natomiast pozostała część placu ma charakter funkcjonalny. Znajdują się tam 
przestrzenie wypoczynkowe z możliwością wyboru różnych punktów gastronomicz-
nych. Cały obszar został dobrowolnie zmodernizowany przez właściciela, który pla-
nował złożyć wniosek do urzędu miasta o możliwość zamykania strefy na noc. Po-
danie nigdy nie zostało wniesione, a strefa znacznie zyskała na odwiedzających. 
Pozytywne wyniki zostały potwierdzone przez większe wykorzystanie publiczne10. 
Pennsylvania Plaza pokazuje, jak ważne jest dbanie o jakość przekazywanej społe-
czeństwu przestrzeni. Musi być to teren, który zachęca, do którego chętnie przyj-
dziemy, a nie miejsce ogólnodostępne, odstraszające wyglądem i brakiem funkcjo-
nalizmu. Nie wystarczy spełnić podstawowych norm, a należy zwracać uwagę na 

8 Privately Owned public Space, https://apops.mas.org/ (dostęp: 2.04.2018).
9 Najsłyniejsze budynki autorstwa Daniela Libeskinda, http://www.bryla.pl/bryla/56,85301, 

21520109,kontekst-i-symbol-top-10-daniela-libeskinda.html (dostęp: 03.04.2018).
10 Privately Owned public Space, https://apops.mas.org/pops/564/ (dostęp: 03.04.2018).
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to, co jest oferowane. Gdy POPS nie spełnia swojej roli, inspektor Miejskiej Komisji 
Planistycznej, może przedsięwziąć odpowiednie kroki i doprowadzić do wymierze-
nia surowej kary, bądź wyegzekwować naprawienie błędu.

warto rewitalizować

Kolokacje między strefą prywatną i publiczną perfekcyjnie ukazuje również hi-
storia High Line Park, utworzonego na opuszczonych terenach dawnej estakady, 
wzdłuż zachodniego brzegu Manhatanu. Obiekt nieużytkowany przez bardzo dłu-
gi okres, stał się przedmiotem rozważań różnych grup społecznych. Deweloperzy 
orędowali za jego rozbiórką, licząc na przeznaczenie gruntu pod zabudowę, nato-
miast mieszkańcy stanęli w obronie linii kolejowej, próbując uchronić konstrukcję 
przed destrukcją. Teren podległ rewitalizacji, zmieniając się w tętniący życiem, zie-
lony park z bujną roślinnością, strefami do siedzenia i małą architekturą, a także 
ciągami komunikacyjnymi z zachowanymi fragmentami torów linii kolejowej, leża-
kami i ławkami zawieszonymi 10 metrów nad ziemią. To obiekt, który uległ odro-
dzeniu. Z zaniedbanego i opuszczonego miejsca stał się oazą, rajem, do którego 

Ryc. 1. Fragment odnowionej prywatnej przestrzeni publicznej obiektu Pennsylvania Plaza.
Autor: APOPS@MAS, 2012. Źródło: https://apops.mas.org/pops/564/ (dostęp: 7.04.2018)
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można dostać się z centrum zatłoczonego miasta. High Line Park przeistoczył się 
w inwestycję, która znacząco podniosła wartość sąsiadujących obiektów, a dewe-
loperzy, którzy głosowali za zniszczeniem kolei, byli zadowoleni z płynących ko-
rzyści. Przedsięwzięcie wygenerowało ogromne profity, codziennie odwiedzają je 
tysiące turystów i lokalnych mieszkańców, a my śmiało możemy powiedzieć, że 
jest jedną z najpopularniejszych atrakcji w mieście11. Projekt zagospodarowania 
obszaru zaniedbanego ukazuje, że warto podejmować zabieg rewitalizacji. Warto 
tworzyć przestrzenie publiczne w miejscach zdegradowanych, nadawać im dru-
gie, lepsze życie, przywracać utracone walory. Rewitalizacja może przyczynić się do 
ożywienia gospodarczego i społecznego miast, rozwiązania problemów, konflik-
tów społecznych w danym punkcie (estakada w czasach nieeksploatacyjnych stała 
się siedliskiem lokalnych patologii), wzrostu komfortu życia mieszkańców (miejsce 
relaksu w centrum aglomeracji, możliwość ucieczki od zgiełku ulicy).

11 The Hihg Line, http://www.thehighline.org/ (dostęp: 03.04.2018); High Line. Ostatni odcinek 
podniebnego parku w Nowym Jorku został oddany do użytku, http://podroze.onet.pl/aktual-
nosci/high-line-ostatni-odcinek-podniebnego-parku-w-nowym-jorku-zostal-oddany-do-uzyt-
ku/eh3xk (dostęp: 04.04.2018); L. Polyak, op. cit., s.13.

Ryc. 2. „Obrośnięta ogrodami ścieżka High Line Nowego Jorku”. Obiekt zrewitalizowany.
Źródło: https://www.curbed.com/2017/6/22/15847062/high-line-urban-linear-park  

(dostęp: 7.04.2018)
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zamiana funkcji

Władze „miasta, które nigdy nie śpi”12, podejmują świadome decyzje. Mo-
dernizacja przestrzeni zmierza w dobrym kierunku, aglomeracja tętni życiem, 
rośnie, przekształca się. Powstała koncepcja13, która pozytywnie wpłynęła na 
odbiór Nowego Jorku. Jest nią program związany z polityką zrównoważonego 
transportu, dotyczący przekształcania dedykowanych pojazdom, nieużytkowa-
nych sfer ulic, w piesze przestrzenie publiczne. Wraz z upływem lat, pogrążeni 
w świecie nowych technologii, super nowoczesnego transportu, szybkich pojaz-
dów, zdajemy sobie sprawę, że te nowoczesne maszyny wcale nie są najważniej-
szymi użytkownikami ruchu drogowego. Nowy Jork – miasto zbudowane z myślą 
o kierowcach, przekształca się w bezpieczniejszą, przyjazną pieszym metropo-
lię, w której nieużytkowane przestrzenie, dedykowane pojazdom, zamieniane 
są w skwery i place dla pieszych. Programowi podlegał między innymi Times 

12 Nowy Jork – miasto, które nigdy nie śpi, https://turystyka.wp.pl/nowy-jork-miasto-ktore-ni-
gdy-nie-spi-6043970804490881g (dostęp: 05.04.2018), Inne określenie Nowego Jorku, użyte 
w przeboju Franka Sinatry.

13 M. Żukowska, Walka o ulice – wstęp, http://magazynmiasta.pl/2017/08/07/da-sie/ (dostęp: 
07.04.2018).

Ryc. 3. Times Square przed całkowitym wprowadzeniem ruchu pieszego. 
Autor fotografii: Luciano Mortula, 25 marca 2012
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Square14, który przed innowacją był ruchliwym miejscem, po którym toczyły się 
samochody, skrzyżowaniem dwóch głównych, zatłoczonych ulic. Przestrzeń ulicy 
była ograniczana etapami, a centrum miasta odmieniło się o 180 stopni. Nazy-
wane „centrum galaktyki”15, świecące milionem neonowych bilbordów, obecnie 
jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc turystycznych. Uzyskano kolejną, 
wartościową przestrzeń, która zrzesza tłumy ludzi, gromadzi poprzez przeróżne 
wydarzenia kulturalne, jest wizytówką Nowego Jorku. Pomyślmy, co gdyby pozo-
stało wciąż jedynie środkiem komunikacji?

najnowsze rozwiązania

Stany Zjednoczone wychodzą z inicjatywą coraz odważniejszych pomysłów. 
Po przejściu huraganu Sandy, siejącego pogrom przy wybrzeżu Nowego Jorku, 
poszukują rozwiązań pozwalających powstrzymać siły natury, kontrolować je. Po-
stanowiono utworzyć barierę ochronną, zabezpieczenie przed niebezpiecznym 
żywiołem. Miejsce, stanowiące jednocześnie przestrzeń publiczną; świadczącą 
różnorodne usługi i będącą miejscem spotkań, rozrywki. Miejsce, które nie tyl-
ko stanowi tarczę, ale gwarantuje korzyści społeczne. Mówimy o projekcie BIG U, 
który swoją nazwę zawdzięcza przede wszystkim specyficznemu kształtowi przed-
sięwzięcia, ale również poważanemu biuru architektonicznemu, BIG, tworzącemu 
idee we współpracy z One Architecture. Instalacja ma za zadanie chronić pasmo 
wybrzeża wysoko zaludnionego, zabudowanego gęstą, nowoczesną, tętniącą ży-
ciem architekturą. Całe wybrzeże zostało podzielone na mniejsze odcinki, będą-
ce jednocześnie oddzielnymi strefami pożarowymi. W każdym segmencie ma po-
wstać osobna koncepcja zagospodarowania, jednak wspólnie mają przeciwdziałać 
powodziom i burzom. The „Dryline” to korytarz, spajający aglomerację z nabrze-
żem. Po raz kolejny w naszym zestawieniu projekt wymaga ograniczeń powierzch-
niowych sieci transportu drogowego, przekształcając je w pierzeje piesze. Pod 
wiaduktami zostanie utworzona strefa sportowo-rekreacyjna, a parkingi zmienią 
się w część usługową – powstaną tam sklepy i miejsca rozrywki. Wał przeciwpo-
wodziowy chroni miasto przed podnoszącym się poziomem mórz, podczas gdy 
szerokie ciągi piesze, utworzone w parku, zapewniają widok na roślinność i rzekę. 
Nasypy ziemne obsadzone są gamą wysokoodpornych na sól drzew i krzewów. 
Projekt przewiduje zamontowanie zintegrowanych paneli oświetlających okolicę. 

14 BRYŁA w wielkim mieście: Times Square, http://www.bryla.pl/bryla/1,85302,7240606,BRYLA_w_
wielkim_miescie__Times_Square.html dostęp: 06.04.2018,skrzyżowanie Broadwayu z 7. aleją. 

15 Miasto nazywane tak ze względu na dużą ilość kolorowych bilbordów umiejscowionych przy 
głównych ulicach (przyp. aut).
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Niektóre części terenu przeznaczone są do uprawiania ziemi oraz bogatych ogro-
dów. Zostało wyznaczone również miejsce na zaprojektowane muzeum morskie, 
bądź centrum edukacji ekologicznej, z widokiem na wodę16. 

Nowy Jork już od wielu lat przechodzi majestatyczną przemianę. Poprzez dzia-
łania władz, doświadcza ogromnej metamorfozy. Aglomeracja owocuje nowymi 
miejscami publicznymi, nadaje nowe życie terenom zapomnianym, opuszczonym. 
Rozwija się w błyskawicznym tempie. Bez człowieka miasto nie istnieje, bo „Mia-
sta są największą kreacją ludzkości”. Fraza używana przez Daniela Libeskinda, jest 
warta głębokich przemyśleń, rozważań i dyskusji. Warto planować nasze miasta 
tak, aby żyły z nami w symbiozie, zapewniały łatwy i szybki dostęp do wszystkich 
potrzebnych funkcji. Metropolie, które się kocha, które zapewniają komfortową 
egzystencję, są wymarzone do życia. Tak jak Nowy Jork, którego władze podjęły 
działania modernizujące przestrzeń i podnoszące jej jakość. Tworząc idee nabrze-
ża, zarząd miasta wyszedł naprzeciw potrzebom obywateli. Razem z architektami 
stworzyli funkcjonalny projekt, spełniający oczekiwania odnośnie bezpieczeństwa. 
Wykreowali wartościową przestrzeń publiczną, służącą społeczności.

Architekt musi być prorokiem, prorokiem w prawdziwym znaczeniu tego słowa. 
Jeżeli nie widzi co najmniej 10 lat do przodu nie nazywaj go architektem17. Mimo że 
słowa Franka Lloyda Wrighta, światowej sławy projektanta na miarę XX w., od-
noszą się bezpośrednio do zawodu, architektami w dzisiejszym świecie i w ubie-
głych stuleciach byli i są wszyscy ludzie, całe społeczeństwo, władza. To oni kreują 
przestrzeń, tworzą całość. Wszyscy powinniśmy dbać o dobro ogółu, myśleć z wy-
przedzeniem, zarówno pod względem architektury, urbanistyki, jak i środowiska. 
Wszyscy jesteśmy za nie odpowiedzialni. Starajmy się zmieniać oraz planować 
miasta tak, aby przyszłe pokolenia mogły się cieszyć z naszego działania, wdrażaj-
my nowe technologie, myślmy przyszłościowo. Rewitalizujmy opuszczone tereny, 
strefy poprzemysłowe, dbajmy o wodę, obszary zielone i strefy publiczne, tak aby 
w przyszłości, kiedy już cała planeta zakwitnie wyszukaną architekturą, tych istot-
nych elementów nie zabrakło.

16 The BIG U, http://www.rebuildbydesign.org/our-work/all-proposals/big-u (dostęp: 07.04.2018).
17 Zawód: architekt, http://www.studia.net/zawody/7516-architekt (dostęp: 8.04.2018).
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Wiktoria Stępczyńska-Motyl

kreowanie przyjaznych 
przeStrzeni w Mieście

Czy współczesne budowle zmieniają dotychczasowe przestrzenie publiczne 
istniejące w zabytkowej tkance miasta w dobry sposób? Jak powinniśmy projek-
tować przestrzeń, aby czyniła ludzi szczęśliwymi? I czy nowe potrzeby ludzi gene-
rują potrzebę zmiany głównych zasad i wytycznych projektowania znanych od lat?

Miasto według definicji zawartej w słowniku Polskiego Wydawnictwa Nauko-
wego charakteryzuje się zagęszczoną zabudową oraz skupiskiem ludzi utrzymują-
cych się w większości z zajęć nierolniczych o różnorodnej strukturze społecznej1. 
Pierwsze miasta powstawały już w czasach starożytnych, a najsłynniejszymi były 
greckie państwa-miasta polis. Ludzkość dążyła do stworzenia jakiegoś uporząd-
kowanego systemu, w którym mogłaby swobodnie funkcjonować, zaspokajając 
swoje potrzeby z poszanowaniem praw innych obywateli. Na przykładzie greckich 
miast możemy zauważyć ideę tworzenia ich w oparciu o podstawowe elementy 
potrzebne do życia ludziom. I tak, w greckim polis, poza domami mieszkalnymi 
powstawały obiekty sportowe – gimnazjony i stadiony, budynki użyteczności pu-
blicznej, takie jak buleuterion, a także teatry na otwartym powietrzu, które wysta-
wiały sztuki przez cały dzień i gromadziły liczną publiczność, która przychodziła na 
spektakle, aby osiągnąć stan katharsis. Jednak najważniejszym punktem w mie-
ście była agora, czyli rynek. Odbywały się na niej targi, mieszkańcy przychodzili 
tu się spotkać i dyskutować. Otaczały ją najważniejsze budynki oferujące ciekawe 
atrakcje m.in. łaźnie, stoa2. Tam właśnie toczyło się życie publicznie. Stąd też wie-
my, jak duże znaczenie miały te przestrzenie dla rozwoju społecznego. Większość 
ludzi potrzebuje towarzystwa, lubi obserwować innych, dobrze czuje się w grupie, 
a nie samotnie. Przestrzeń publiczna w mieście to nie tylko rynek czy plac, to tak-
że ulice, parki, promenady, place zabaw, podwórka itd. 

Jan Gehl, duński architekt, przez lata prowadził badania przestrzeni pu-
blicznych, na podstawie których stworzył nowe normy do projektowania miast. 

1 Miasto, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/miasto;3940400.html (dostęp: 04.04.2018).
2 Architektura starożytnej Grecji,  https://archirama.muratorplus.pl/encyklopedia-architektury/

architektura-starozynej-grecji,62_3337.html?cat=62 (dostęp: 05.04.2018).
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Badania wykazały, co najczęściej robią ludzie znajdujący się pośród przestrze-
ni publicznej, czego potrzebują i czego oczekują. Architekt sprawdził też, ja-
kie parametry powinna mieć przestrzeń, abyśmy w niej prawidłowo funkcjo-
nowali3 .Okazało się, że punktem wyjścia w projektowaniu powinien być ludzki 
wymiar, który jest uniwersalny dla różnych regionów. Najważniejszy w proce-
sie tworzenia powinien być człowiek, a architekt w swoich dziełach jest zobo-
wiązany zachowywać dla niego szacunek4. Należy zawsze dostosowywać skalę 
przedsięwzięcia, a także otoczenie do człowieka. Projektując przestrzeń publicz-
ną, powinniśmy trzymać się 5 zasad Ghela, które mówią jak gromadzić ludzi 
i jak rozpraszać. Podaje on, iż wiele zasad urbanistycznych powstało w oparciu 
o ludzki wymiar, jednak zwykle mówią, one o parametrach i wskaźnikach ma-
jących na celu przyciągnięcie człowieka i zatrzymanie, ale rzadko mówią o ja-
kości przestrzeni, jaką powinna ona reprezentować, żeby wnosić coś pozytyw-
nego do naszego życia. Pierwsza zasada głosi, aby uważnie rozmieścić funkcje, 
tak by zapewnić nieduże odległości pomiędzy nimi a ludźmi. Kolejna wskazuje 
na potrzebę integrowania wielu funkcji w danym miejscu, żeby była różnorod-
ność kreująca nowe doświadczenia. Przestrzeń publiczna musi być bezpieczna 
dla jej użytkowników, a także zachęcająca. Czwarta mówi o przenikaniu się ży-
cia między przestrzeniami dzięki otwarciu krawędzi. Mało ludzi w danym miej-
scu spędzających dużo czasu sprawia takie samo wrażenie jak dużo ludzi będą-
cych tam chwilę. Warto zatroszczyć się o zaproszenie przechodnia do spędzenia 
w tym miejscu dłuższego czasu5. Z kolei na jakość przestrzeni wpływają kolej-
ne kryteria tworzenia jej, a są nimi szeroko pojęta ochrona przed wypadkami, 
przemocą, a także warunkami klimatycznymi, komfort poruszania się, stania, 
komunikowania i obserwacji oraz odpoczynku aktywnego i biernego. Ważna też 
jest przyjemność, na którą wpływa skala, wykorzystanie atutów miejsca oraz cie-
kawy i zachęcający projekt zagospodarowania6.

Jan Ghel jest współczesnym badaczem obserwującym zachowania i potrzeby 
obecnego pokolenia, jednak nie on pierwszy zauważył niektóre z powyżej przyto-
czonych zależności. Le Cobusier, również oparł swoje projekty o skalę człowieka, 
którą w jego przypadku prezentował modulor. Zauważał też potrzebę kreowa-
nia wspólnych przestrzeni, dlatego też chciał uwolnić ich jak najwięcej poprzez 
stawianie wyższych, a nie rozleglejszych budowli. W Polsce natomiast słynnym 

3 J. Gehl, In The Last 50 Years, Architects Have Forgotten What a Good Human Scale Is, https://
www.archdaily.com/tag/jan-gehl (dostęp: 05.04.2018).

4 J. Gehl, Miasta dla ludzi, Kraków 2014, s. 229.
5 J. Gehl, Życie między budynkami, Kraków 2009.
6 J. Gehl, Nowe życie miasta, 2009.
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architektem, który opracował podstawy urbanistyki był Kazimierz Wejchert. Na-
pisał on książkę pod tytułem Elementy kompozycji urbanistycznej, gdzie zawarł spis 
wytycznych do projektowania, między innymi to, jak wysokie powinny być budyn-
ki wokół placu i jaki kąt z nim tworzyć7.

Obecnie miasta borykają się z wieloma problemami, wśród których warto wy-
mienić urban sprawl, które oznacza rozlewanie się miasta, a co za tym idzie rosną-
ce koszty budowy i dociągnięcie przyłączy oraz zapewnienie infrastruktury. Kolej-
nym zjawiskiem jest wyludnianie się centrów miast na rzecz przedmieść z powodu 
zbyt wysokich kosztów napraw i utrzymania starych budynków. Władze podejmu-
ją szereg działań mających na celu uporządkowanie strefy mieszkaniowej. Muszą 
reagować na zmieniający się krajobraz oraz potrzeby rynku. Ważna jest współ-
praca w zakresie uregulowań prawnych, ułatwianie dostępu do dofinansowań na 
remonty, a także rozmowy z konserwatorem i ustalenie porozumienia w zakresie 
zachowania zabytkowej tkanki budynku. Rewitalizacja miast musi przebiegać ca-
łościowo na płaszczyznach ekonomicznej, urbanistycznej i społecznej, a jednym 
z jej celów powinno być przekształcanie przestrzeni miejskiej w bardziej przyjazną 
i zachęcającą do odwiedzenia. Częstym krokiem jest przekształcanie budynków za-
bytkowych na użyteczność publiczną m.in. muzea, hotele, centra handlowe. Zwy-
kle można na nie przeznaczyć znacznie większe fundusze, dzięki którym powstaje 
również dobra przestrzeń wokół nich.

Ciekawymi przykładami przekształceń przestrzeni miejskiej w centrum miast 
są wkomponowywane nowoczesne budynki pośród zabytkowych, które czasem 
budzą podziw i są elementem „odświeżającym” wizerunek miejsca. Innym razem 
spotykają się z falą krytyki i niezrozumienia, a wręcz mówi się, że „psują” krajobraz 
i powinny być wyburzone.

Pierwszym przykładem jest rozbudowa Muzeum Brytyjskiego w Londynie, na 
którą wygrał projekt sir Norman Foster z partnerami. Plac, który istniał między 
budynkami, gdzie mieściło się muzeum, znany był jako Wielki Dziedziniec Kró-
lowej Elżbiety. Pierwotnie w projekcie Roberta Smirke’a miał być ogrodem. Już 
w 1852 roku wzniesiono w jego centrum rotundę, która posłużyła jako bibliote-
ka. Przeniesiono ją w 1997 roku i od tamtego czasu dziedziniec znów był wolną 
przestrzenią publiczną8. Kiedy postanowiono znowu przenieść bibliotekę do dzie-
dzińca, potrzebowała ona znacznie większej przestrzeni, Norman Foster zapropo-
nował w swoim projekcie zadaszenie placu ogromnym szklanym dachem, który 
luźno nawiązuje do nowoczesnej kopuły berlińskiego Reichstagu, której też jest 

7 Wejhert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2008.
8 Architektura w Londynie. Top 10 - przewodnik po 10 budynkach, http://www.bryla.pl/bry-

la/51,85298,8056372.html?i=14 (dostęp: 06.04.2018).
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autorem. Spaja ono wszystkie budynki dokoła i czyni dziedziniec największym pla-
cem pod jednym dachem w Europie9. Po przebudowie dziedziniec zyskał nową ja-
kość. Stał się jednym z najczęściej uczęszczanych placów w Londynie, zaraz po sta-
cjach metra Waterloo i Victoria. Nowa biblioteka uzyskała świetną czytelnię, która 
obecnie jest sercem muzeum. Wcześniej drogi zwiedzania były linearne, a teraz 
mogą krzyżować się swobodnie w centrum dziedzińca, który staje się idealnym 
przystankiem na krótki odpoczynek. 

Należy przyznać, że projekt świetnie wpisał się w założenia konkursowe, które 
nakazywały odnowić stary plac między budynkami muzeum, nadać nową funkcję 
i wartość ukrytym miejscom oraz utworzyć interesującą nową przestrzeń. Dach 
skonstruowano z 3312 różnych od siebie paneli szklanych. Stanowi to intrygują-
cy element muzeum i zwiększa znacząco zainteresowanie turystów. Odnowione 
zostały otaczające dziedziniec sale wystaw, z których jedna stała się nowym cen-
trum edukacyjnym. Zostały także utworzone nowe sale, dzięki którym muzeum 
stało się współczesnym hybrydowym budynkiem mogącym zapewniać różnego ro-
dzaju możliwości aktywności, takie jak wystawy, spektakle, konferencje, wykłady, 

9 J. Glancey, A feast for the eyes, Guardian, Nov 2000, https://www.theguardian.com/artanddesi-
gn/2000/nov/27/architecture.artsfeatures (dostęp: 06.04.2018).

Ryc. 1. Wnętrze dziedzińca projektu sir Normana Fostera.
Źródło: http://www.bryla.pl/bryla/51,85298,8056372.html?i=14 (dostęp: 06.04.12018)
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warsztaty i wiele innych. Projekt kosztował 100 milionów funtów brytyjskich i zo-
stał uroczyście otwarty przez królową 6 grudnia 2000 roku.

Kolejnym przykładem jest budynek muzeum Ara Pacis w Rzymie. Jest to pierw-
sza nowoczesna budowla w obrębie starożytnego miasta Rzym, w którym od 
stuleci nie powstawał żaden nowy obiekt ze względu na protesty mieszkańców 
oraz poglądy, że niekorzystnie wpływałyby one na odbiór zabytkowej tkanki mia-
sta. Konkurs wygrał z kontrowersyjnym projektem znany amerykański architekt 
 Richard Meier. Znany jest on z tworzenia białych budowli oraz nawiązywania ma-
teriałem do miejsca, gdzie projektuje. Prace nad obiektem trwały 5 lat10. 

Ołtarz Pokoju, który mieści, pochodzi z 9 roku p.n.e. z czasów cesarza Oktawia-
na Augusta. Oryginalnie Ołtarz znajdował się na polu Marsowym, niestety nie było 
to najkorzystniejsze położenie. Z powodu bliskości rzeki, narażony był na zalewa-
nie i podmakanie. Jest to monument ozdobiony fryzami i płaskorzeźbami przed-
stawiającymi cesarza w różnych sytuacjach. Jego część pochodząca z Egiptu jest 
zegarem słonecznym rzucającym cień na ołtarz w dniu urodzin cesarza. Budowla 

10 Pierwsza nowoczesna budowla w centrum Rzymu, https://wiadomosci.wp.pl/pierwsza-nowo-
czesna-budowla-w-historycznym-centrum-rzymu-6037789027148417a (dostęp: 06.04.2018).

Ryc. 2. Biblioteka po środku dziedzińca.
Źródło: https://www.pinterest.co.uk/pin/69524387967548398/ (dostęp: 07.04.2018)
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na planie prostokąta ma wymiary 11,6x10,6 metrów, a wysokość 6,35 metra11. Wy-
konana została z marmuru. Mimo iż już w momencie wybudowania była ważnym 
symbolem dla mieszkańców, to przez wieki została zapomniana. Fragmenty mo-
numentu znajdowały się w różnych miejscach starożytnego miasta. W czasach no-
wożytnych pozbierano elementy zabytkowego ołtarza i postawiono go w nowym 
miejscu, rekonstruując przy pomocy piaskowca. Został on wtedy zabezpieczony 
słabej jakości budynkiem, który w obecnym czasie należało zastąpić. Już sam kon-
kurs na nowoczesną budowlę w centrum Rzymu wywołał ogromną dyskusję. Wła-
dze miasta, które wydały na niego pozwolenie i publiczne pieniądze, miały swój 
obóz poparcia, który przez długi czas polemizował z przeciwnikami inwestycji. 
Ostateczny projekt Richarda Meiera po powstaniu wielokrotnie był krytykowany 
i wzbudzał oburzenie ogromnej rzeszy przeciwników koncepcji12. Jednak to tylko 
wzbudziło większe zainteresowanie budynkiem i obecnie jest jednym z najczęściej 
odwiedzanych muzeów w Rzymie.

11 Ara pacis, https://www.imperiumromanum.edu.pl/kultura/architektura-rzymska/budowle
-rzymskie/ara-pacis/ (dostęp: 06.04.2018).

12 Dziesięć lat wojny o Ołtarz Pokoju, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,11 
4873,3388478.html (dostęp: 06.04.2018).

Ryc. 3. Muzeum Ara Pacis projektu Richarda Meiera. 
Źródło:https://www.archdaily.com/104187/ara-pacis-museum-richard-meier-partners/50070d 
3f28ba0d4148000ca2-ara-pacis-museum-richard-meier-partners-image (dostęp: 06.04.2018)
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Richard Meier zmierzył się z dość trudnym terenem nie tylko z powodu prote-
stów, ale też lokalizacji przy ruchliwej ulicy oraz otoczenia świątyniami, których nie 
mógł zasłonić. Dodatkowo działka jest bardzo wąska. Architekt świetnie poradził 
sobie z tym problemem i zaproponował wąski długi pawilon, dzieląc go na 3 czę-
ści, wejściową z dużym holem ozdobionym rzeźbami, główną z ołtarzem pokoju 
oraz tylną z salą konferencyjną i toaletami. 

Budynek został zainspirowany Akropolem w Atenach i w tej nowoczesnej bu-
dowli można odnaleźć nawiązania do sztuki ze starożytnej Grecji. Struktura bu-
dynku składa się z żelbetowej konstrukcji słupowej, kasetonowego stropu oraz 
dużych przeszklonych ścian. Elementy kamienne wykonane zostały z piaskowca, 
a inne zostały pomalowane na biało. Wszystkie detale wzajemnie się uzupełniają 
i tworzą harmonijny projekt. Oprócz sal wystawienniczych muzeum posiada ka-
wiarnię z widokiem na Mauzoleum Augusta13. 

Należy przyznać, że dzięki dobremu projektowi, który wpisuje się w miejsce, 
podkreśla inne obiekty znajdujące się w najbliższym otoczeniu i bardzo ładnie 

13 Ara Pacis Museum/Richard Meier & Parteners, https://www.archdaily.com/104187/ara-pacis
-museum-richard-meier-partners (dostęp 07.04.2018).

Ryc. 4. Rzut budynku przedstawiający otoczenie.
Źródło:https://www.archdaily.com/104187/ara-pacis-museum-richard-meier-partners/50070d 
3f28ba0d4148000ca2-ara-pacis-museum-richard-meier-partners-image (dostęp: 06.04.2018)
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oddziela strefę ruchu kołowego od pieszego, muzeum to stanowi pewien prze-
łomowy krok w projektowaniu współczesnych budowli w Rzymie. Bowiem, aby 
przestrzeń była przyjazna, musi cały czas żyć, musi być uzupełniana w kolejnych 
wiekach charakterystycznymi dla nich budynkami. Dzięki temu zabiegowi doku-
mentuje historię i jest dla nas przyjazna. Zachowując place miejskie bez zmian, 
bardzo szybko stałyby się dla nas nie praktyczne, ponieważ mimo podobień-
stwa do naszych przodków, nie jesteśmy tacy sami korzystamy z ich doświadczeń 
i zmieniamy się, tak samo nasze otoczenie musi być kreowane dla nas. Dobrze 
jak projektowane jest z dużym poszanowaniem miejsca i na podstawie ogromnej 
wiedzy zdobytej przez lata badań i doświadczeń. Muzeum Ara Pacis można na-
zwać budynkiem przełomowym dla pewnych uprzedzeń współczesnego społe-
czeństwa do zmian.

Kolejnym interesującym przykładem jest plomba wybudowana w  Rapperswil- 
-Jona w Szwajcarii. Została ona dosłownie wciśnięta pomiędzy ściany otaczają-
cych ją obiektów będących częścią zabytkowego miasteczka. Małe ufortyfikowane 

Ryc. 5. Ołtarz Ara Pacis we wnętrzu muzeum.
Źródło: https://www.archdaily.com/104187/ara-pacis-museum-richard-meier-partners/50070 

d3f28ba0d4148000ca2-ara-pacis-museum-richard-meier-partners-image (dostęp: 06.04.2018)
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miasto wybudowane zostało w XIII wieku z wieżą i rezydencją w środku14. Nieru-
chomość powszechnie w mieście znana jako „Berny” potrzebowała gruntownej 
renowacji, ponieważ była w fatalnym stanie. Dodatkowo układ starych budyn-
ków nie spełniał współczesnych wymogów bezpieczeństwa. W tym samym czasie 
przebiegał też proces łączenia 2 miast Rapperswil i Jona w 2007 roku, a renowa-
cja muzeum była pierwszym wspólnym projektem. W konkursie zwyciężyła praca 
„Janus”, która nadaje muzeum nowy wygląd oraz istotę w stosunku do jego obec-
nego znaczenia publicznego. Dzięki zintegrowaniu projektu z przestrzenią histo-
ryczną, nowej sytuacji terenowej i gustownej fasadzie z brązu, budynek dyskretnie 
mieści się w tle historycznego obrazu, ale też przyciąga uwagę i zainteresowane 
przechodniów i turystów.

Nowy budynek sprawił, że stare: Berny House i Berny Tower uzyskały do-
stęp dla niepełnosprawnych oraz uzasadnienie ich istnienia jako świadków hi-
storii. Nowa budowla spełnia wszelkie wymogi techniczne. Projekt zakładał rów-
nież pełen szacunek dla otaczających go budynków, gdzie zadbano, aby nie były 

14  Janus Mizd, https://www.archdaily.com/206908/janus-mlzd (dostęp: 07.04.2018).

Ryc. 6. Budynek muzeum w Rapperswil-Jona
Źródło: https://www.archdaily.com/206908/janus-mlzd/5005a21d28ba0d0779000ece-janus-mlzd

-image (dostęp: 07.04.2018)
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przecinane okna i drzwi. Utworzono znacznie większe przestrzenie, które mogą 
pełnić funkcje hybrydowe. Patrząc na model miasta oraz centralne położenie, jest 
to idealny punkt gromadzenia się wycieczek. Budynek jest oświetlony przez dach, 
a światło przenoszone jest z połogi na podłogę, celowo tworzy to surowy we-
wnętrzny kontrast ze starszymi budynkami. Ułatwia to poruszanie się po budynku. 
Dzięki przestrzennym odniesieniom, rozpala on ciekawość wśród przechodniów, 
stwarza chęć poruszania się po muzeum oraz po wystawach.

Jest to przykład bardzo udanej próby przekształcenia przestrzeni dzięki posta-
wieniu nowej budowli. Dodała ona miejscu nowego prestiżu i podniosła jakość. 
Podobnie jak poprzednie projekty z dużych miast, które ingerowały w tkankę hi-
storyczną, ukazuje współczesny styl architektury i wnosi wartość dodaną do za-
bytkowej tkanki miasta. Pozwala mu żyć, nie tworząc w nim skansenu. Otwiera się 
na nowe potrzeby mieszkańców przez utworzenie wartościowej przestrzeni, która 
wpisuje się w wytyczne tworzone na podstawie wieloletnich badań i obserwacji.

Podsumowując, od lat zmagamy się z ciągłymi transformacjami centrów miast. 
Potrzeby mieszkańców ciągle rosną i nabierają innego wyrazu. Zmienia się także 
charakter pracy oraz formy spędzania wolnego czasu. Wszystko to ma wpływ na 
otoczenie, które stale powinno dostosowywać się do użytkowników, aby być dla 

Ryc. 7. Budynek muzeum w Rapperswil-Jona. Rzut sytuacyjny.
Źródło: https://www.archdaily.com/206908/janus-mlzd/5005a21d28ba0d0779000ece-janus-mlzd

-image (dostęp: 08.04.2018)
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nich przyjemne w odbiorze, naturalne i sprzyjające spędzaniu czasu. Przestrze-
nie publiczne o dobrej jakości są niezwykle potrzebne w każdym z miast, ale także 
i wsi. To one są miejscem spotkań, wymiany poglądów, obserwacji, komunikacji. 
Najczęściej za tworzenie przestrzeni publicznych odpowiadają władze miasta przy 
projektach związanych z budową ważnych obiektów muzealnych lub kulturowych. 
Niezwykle cenne jest wybieranie projektu w ramach konkursu architektonicznego, 
ponieważ daje to możliwość w miarę obiektywnego spojrzenia i znalezienie naj-
bardziej wartościowej pracy. Kosztowne inwestycje spłacają się poprzez pozytywny 
odbiór ze strony użytkowników, którzy generują ruch i życie w obrębie projekto-
wanej przestrzeni, a dobrze zaprojektowana przestrzeń to bardzo ważna sprawa. 

Należy sobie jednak zadać pytanie, czym jest dobra przestrzeń i czy wyznacz-
niki zawarte w podręcznikach sprzed paru lat dotyczące projektowania przyjaznej 
przestrzeni są nadal aktualne? A jeśli tak, to dlaczego są aktualne, skoro ludzie 
i ich życie ciągle ulegają przemianom. Można tu się zgodzić z Charlsem Montgo-
mery’m, kanadyjskim dziennikarzem i aktywistą miejskim, który zajmuje się współ-
czesną urbanistyką, historią i rozwojem miast. Zauważa na podstawie badań róż-
nych osób, że za ogromną ilość naszych działań odpowiadają odruchy związane 
z naszym ciałem, przeżyciami, a także psychiką. Od jednego z neurobiologów do-
wiedział się, iż mózg ludzki posiada zdolność adaptacji i ciągle dostraja się do otocze-
nia, w jakim się znajduje15. Ludzi ciągnie do ludzi, jednak nie ma takich gwarancji 
zapewnionych przez naszą psychikę, kulturę czy biologię, że będziemy nawzajem 
dobrze ze sobą żyć. Wręcz przeciwnie te same mechanizmy biologiczne, które od-
powiadają za sympatię, mogą sprawiać, że jednych będziemy lepiej traktować niż 
innych. Szereg badań udowadnia również, że dobrze zaprojektowane przestrzenie 
są w stanie doprowadzić człowieka do zupełnej zmiany nastawienia16. Odbywa się 
to przez dostosowywanie projektu do tego, by wymuszał pewne czynności i zacho-
wania na jego użytkownikach, a to wpływa z kolei na tworzenie się pożądanych 
mechanizmów biologicznych i psychicznych, a co za tym idzie wpływamy na kon-
kretne zachowania przechodniów. Są to bardzo interesujące badania, które mogą 
pomóc przy projektowaniu. Konkretne elementy ukierunkowują nas na ufność 
i empatię, dzięki którym obdarzamy kolejnych ludzi szacunkiem i troską17. Dzien-
nikarz daje tu przykład swojej wizyty z jednym z badaczy w Disneylandzie. Wykre-
owany sztucznie świat jest piękny, a ludzie przychodzą tam, by poczuć się szczę-
śliwi. Dlatego też obdarzają się wzajemnym szacunkiem, empatią i życzliwością. 

15 Montgomery Ch., Miasto szczęśliwe, Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta, Kraków 
2015.

16 Ibidem.
17 Ibidem.
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Jednak wpływ na te zachowania ma nie tylko fakt, iż kupiliśmy bilet, a bardziej to, 
że kupiliśmy go po to, by przenieść się do innego bajkowego świata, który znamy 
z dzieciństwa i filmów. Wydaje nam się on bezpieczny. Kolejnym czynnikiem są 
dopracowane detale architektoniczne budynków, które odnajdujemy w Disney-
landzie. Wszystkie szczegóły fasad, liczba pięter i skala, nie przytłaczają człowieka, 
wzbudzają zainteresowanie i zachęcają do spędzania tam czasu. 

Punktem zwrotnym w tym rozważaniu staje się porównanie wszystkich spo-
strzeżeń zebranych w tym artykule. Nie bez powodu już na przełomie naszej ery, 
Witruwiusz, rzymski architekt i inżynier wojenny, stwierdzał że architekt powinien 
opanować sztukę pisania, być dobrym rysownikiem, znać geometrię, mieć dużo wiado-
mości historycznych. Powinien pilnie słuchać filozofów, znać muzykę; nie powinny być 
mu obce medycyna i orzeczenia prawnicze; powinien znać astronomię i prawa ciał nie-
bieskich18. W XVI wieku, z kolei Philbert Delorme powiedział, że Dobry architekt ma 
mieć troje oczu, cztery ręce i czworo uszu, to dlatego, że musi dobrze komunikować się 
z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością19. Czy te stwierdzenia są tylko objawem 
ogromnej megalomanii, jaka towarzyszy zawodowi architekta?20 Zawód architekta 
wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Ludzie z innych grup zawodowych patrzą 
na świat z perspektywy przeszłości, a architekci muszą patrzeć z perspektywy przy-
szłości. Projekty nie mogą nie brać pod uwagę zmian, jakie zostaną wprowadzane 
w terenie poprzez wybudowanie nowego budynku, jednak muszą też skupić się na 
tym, jak te budowle wpłyną na zachowanie i życie ludzi użytkujących go. Nie bez 
znaczenia pozostaje przestrzeń, którą zmieni nowy budynek. Architekt powinien 
myśleć kompleksowo oraz tworzyć projekty ściśle związane z miejscem, w którym 
tworzy. Konieczne jest branie pod uwagę skali i dopasowanie jej do człowieka. Za-
sady zebrane przez wieki przez naszych poprzedników stanowią cenne wskazówki 
i stają się ważnymi wytycznymi w procesie projektowania. Cennymi radami stają 
się badania przeprowadzane również przez inne grupy zawodowe, które rozważa-
ją, co wpływa na odczuwanie szczęścia i komfortu przez człowieka. Dobry architekt 
powinien być skromny i pokorny. Powinien korzystać z dostępnej wiedzy i działać 
w służbie ludzkości, kreując przestrzeń, w której każdy chciałby żyć i funkcjonować. 
Architektura powinna być zaskakująca i piękna, współczesna i dopasowana do po-
trzeb społeczeństwa użytkującego ją. Jakkolwiek nie zmieniałyby się czasy, ludzie 
i ich potrzeby, ogólne wytyczne dotyczące projektowania są niezmienne. Zmienia 
się tylko ilość i jakość wiedzy, jaką możemy zastosować w kolejnych projektach.

18 Marcus Vitruvius Pollio, I w. p. n. e.
19 Philbert Delorme 1512/1570.
20 P. Gajewski, Obowiązki architekta wobec społeczeństwa, czyli dlaczego nie wiemy jak pięknie bu-

dować, a jak pięknie burzyć, wykład 04.04.2018.
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Aleksandra Wdowik 

doM jako przeStrzeń 
Transformacji

Od najmłodszych lat każdy z nas uczy się historii. Jesteśmy w stanie wymienić 
epoki i zjawiska zachodzące w siedliskach ludzkich. Na początku prahistoria – ja-
skinie i ziemianki, pierwsze gliniane domki. Potem charakterystyczne domy greckie 
i rzymskie, rozwijanie się średniowiecznych miast. Coraz to wystawniejsze kamie-
nice w renesansie i pałace barokowe. Kolejna transformacja w dworki szlacheckie, 
a następnie zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną z czasów współczesnych. 
Jednak pojęcie domu to coś więcej niż budynek. Nie można rozpatrywać tego za-
gadnienia jedynie pod względem: jego wielkości, materiału czy stylu architektonicz-
nego. Dom w pojęciu przestrzeni to płaszczyzna dużo bardziej rozległa, wielowymia-
rowa. Dom stanowi fenomen, jako szczególnie istotna wartość w ludzkim życiu. 
Aby lepiej zrozumieć tą złożoność znaczeń, posłużę się definicją ze słownika PWN,

dom
1. «budynek przeznaczony na mieszkania lub zakłady pracy»
2. «mieszkanie lub pomieszczenie, w którym się mieszka»
3. «rodzina, domownicy; też: mieszkanie wraz z jego mieszkańcami»
4. «ogół spraw związanych z rodziną i gospodarstwem»
5. «ród, rodzina, dynastia»
6. «miejsce, z którego ktoś pochodzi»
7. «instytucja społeczna lub usługowa, mieszcząca się zwykle w oddzielnym lokalu 

lub budynku; też: budynek, w którym się ona znajduje»1

Każdy z nas inaczej odbiera istotę powyższej definicji. Dla małych dzieci dom 
to po prostu miejsce, gdzie czują się bezpiecznie, gdzie mieszkają rodzice. Ran-
ga, jaką ma dla nich to słowo jest ogromna. Obrazuje to fragment wiersza Józefa 
Barana: Przez jego Wielką Izbę przebiegały wszystkie równoleżniki i południki... do-
okoła niego krążyło słońce... nad domem wisiało niebo pod domem zakopane było 

1  Słownik PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/dom;2453213.html, 13.04.2019.
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piekło...2. Wraz z dorastaniem określenie to nabiera nowych znaczeń. Z material-
nego miejsca, przeobraża się w opis relacji, postaw, zwyczajów, tradycji oraz wiary 
jego mieszkańców. Cytowany wcześniej wiersz kończy się wersami ... dziś dom to 
już tylko mała szkatułka dzieciństwa z zabytkowymi rodzicami. Odnajduję ją w każde 
wakacje ukrytą między drzewami ogrodu3. Niezmiennie dom stanowi jednak nasze 
dziedzictwo. U progu dorosłości, człowiek zwyczajowo zaczyna od działań związa-
nych z stworzeniem własnego kąta. Potwierdzeniem, może być chociażby motyw 
dojrzewania i budowania, powtarzający się w wielu publikacjach i ekranizacjach 
dokumentalnych. Jak wyjaśnia to Janusz Włodarczyk, profesor Wydziału Architek-
tury Politechniki Białostockiej, W pewnym sensie możemy mówić o archetypie dzia-
łania na przykładzie amerykańskiego westernu, traktująco o zagospodarowaniu No-
wego Świata: po poniewierce, po trudach podróży, wybierając wreszcie miejsce dla 
siebie i rodziny, najpierw budowało się dom, później troszczyło o obiekty użyteczności 
publicznej: sklep, szkołę, kościół, bank i miejsce rozrywki – „saloon”. I tak architektu-
ra daje oprawę dla życia w rodzinie4. Z drugiej strony, architekt modernistyczny, Le 
Corbusier uważa, iż budynkowi temu nie należy przypisywać nadmiernych warto-
ści. Jest on jedynie budowlą i ma spełniać konkretne funkcje. W jednym ze swoich 
postulatów wypowiada się słowami Dom to tylko maszyna do mieszkania […]. Fotel 
to maszyna do siedzenia5. Czym jest więc dom?

transformacje pojęcia domu w europie na przestrzeni lat

Średniowiecze 
Już w najstarszych zachowanych opracowaniach tekstowych wiemy, że dom 

był jedną z najważniejszych wartości w społeczeństwie. Autor książki Dom. Krótka 
historia idei Witold Rybczyński definiuje wykształcenie się pojęcia domowości w Eu-
ropie ok. V w. Pierwszą kwestią dotyczącą średniowiecza, o której należy wspo-
mnieć, jest ogromna ilość kontrastów społecznych. Doskonale opisuje to cytat, 
z wcześniej wspomnianej publikacji, który w prostych słowach, ukazuje różnice 
pomiędzy poszczególnymi warstwami społeczeństwa. Arystokraci mieszkali wtedy 
w warownych zamkach, księża i mnisi w klasztorach, chłopi pańszczyźniani w ruderach, 
natomiast mieszczanie w domach6. Ludność uboga żyła wtedy w spartańskich warun-
kach, brakowało wody, a wszystkim doskwierała ciasnota. Częstym zjawiskiem było 

2  J. Baran, Dom rodzinny, 2002 Kraków, s. 68-69.
3  Ibidem.
4  J.A. Włodarczyk, Żyć znaczy mieszkać, s. 11.
5  M. Adamkiewicz, Maszyna do mieszkania?, Sztuka i Filozofia 15, 1998, s. 165-169.
6  W. Rybczyński, Dom. Krótka historia idei, Kraków 2015, s. 44-45.
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rozstanie z rodziną, już w bardzo młodym wieku. Dzieci wysyłane były na służbę lub 
praktyki, aby zdobyć zawód i doświadczenie. W związku z czym, ciężko zakładać, 
iż były w jakikolwiek sposób związane z miejscem narodzin. Nie doświadczyły bo-
wiem ciepła ogniska domowego, a co za tym idzie – idei domu lub rodziny. Zupełnie 
inaczej przedstawiała się sytuacja w uprzywilejowanych warstwach społecznych. 
Domy mieszczańskie były jednocześnie miejscem pracy i zamieszkania. Na parte-
rze mieścił się zazwyczaj sklep, natomiast pierwszą kondygnację zajmowała prze-
strzeń mieszkalna. Nie mamy tu jednak do czynienia ze znanymi nam wydzielonymi 
pomieszczeniami. Izba, bo takiej terminologii używano do określenia lokalu – była 
jedną, wielką przestrzenią służąca zarówno do spania, zabaw oraz gotowania. Kie-
dy oglądamy stare obrazy ukazujące życie codzienne wieków średnich, wnętrza 
domów sprawiają często wrażenie bardzo opustoszałych. Na umeblowanie skła-
dało się wówczas zaledwie parę skrzyń i palenisko z ławą. Wynikało to bezpośred-
nio z użytkowania tych pomieszczeń. Mieszkańcy zazwyczaj nie spędzali tam wiele 
czasu. Bardziej majętne osoby posiadały wiele apartamentów i dzieliły czas na każ-
dy z nich, dlatego ceniły sobie łatwość w składaniu czy przenoszeniu mebli. Tkani-
ny zdejmowano ze ścian, skrzynie przenoszono na wozy, dzięki czemu sprawnie 
można było podróżować z całym dobytkiem. Mieszczanie mniej migrowali, jednak 
owa mobilność była im potrzebna ze względu na charakter wnętrza. Dom średnio-
wieczny pełnił funkcje przestrzeni publicznej - tam przyjmowano gości, przeprowa-
dzano transakcje handlowe, gotowano, a w nocy spano. Taka różnorodność dzia-
łań na jednej przestrzeni była możliwa tylko i wyłącznie dzięki niestacjonarnemu 
charakterowi umeblowania. Wnętrza cechował także ciągły zgiełk i ścisk. Było to 
spowodowane brakiem restauracji, barów czy hoteli. Życie towarzyskie odbywało 
się więc w środku. Dodatkowo należy wspomnieć, iż w typowym domu mieszkało 
często ok. 25 osób – właściwa rodzina, służba, przyjaciele, terminatorzy (uczniowie 
odbywający dawniej naukę rzemiosła u majstra7. 

Nowożytność
„Od końca średniowiecza aż do XVII w warunki domowego życia zmieniały się 

bardzo powoli”8. Domy stawały się coraz większe i mniej toporne. Nadbudowy-
wano często 4 – 5 pięter (co wskazuje na podaż wartości ziemi w miastach). Za-
częto wydzielać oddzielne pomieszczenia. Zapachy z kuchni zostały uznane przez 
ogół społeczeństwa za niemiłe, z tego powodu nie gotowało się już przy głównym 

7 Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/sjp/terminator;2577974.html (dostęp: 
14.04.2019).

8 F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek struktury codzienności, War-
szawa 1992, s. 55.
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palenisku, ale w oddzielnym pomieszczeniu. Życie towarzyskie nadal skupiało się 
w jednym pomieszczeniu, jednak chęć większej prywatności spowodowała, że wła-
ściwa rodzina odseparowała się od służby, której przyznano oddzielne pokoje. Ko-
lejną różnicą w stosunku do średniowiecza stało się wynajmowanie pomieszczeń. 
Pokazuje to, że ludzie przestali utożsamiać dom z miejscem pracy. Przykładem 
może być po raz kolejny, fragment książki Dom. Krótka historia idei. Opisuje on 
zabudowę Francuskiej stolicy, Typowy paryski dom zajmowała zazwyczaj więcej niż 
jedna rodzina – przypominał on kamienice czynszowe9. Jest to odpowiedź na zmie-
niające się warunki życia. Dom zaczęto identyfikować wyłącznie z życiem rodzin-
nym. Na początku nastąpiło to w Paryżu i Londynie, niedługo potem w Oslo. Kra-
jem wyłamującym się z powyższego schematu jest Holandia, która jako państwo 
powstała dość późno, bo w 1609 r. Wyróżniała się jednak sposobem osiedlania 
mieszkańców. Miały na to wpływ cechy, jakimi charakteryzowało się tamtejsze 
społeczeństwo. Była to oszczędność, nie tolerowanie rozrzutności i pielęgnowa-
nie dobrych obyczajów. Ta sama prostota i zapobiegliwość widoczna jest w ho-
lenderskich domach, budowanych głównie z cegły i czerwonej dachówki. Pier-
wotnie stawiano parterowe wysokie budynki a z czasem dobudowywano kolejne 
kondygnacje. Wnętrze dzieliło się na pokój frontowy, gdzie skupiało się życie towa-
rzyskie, a także pokój tylny, do spania, jedzenia i gotowania. Były to „małe domy” 
zarówno dosłownie, jak i w przenośni. Budynki miały niewielki metraż, gdyż nie 
było potrzeby budowania większych. Średnio zamieszkiwało je 5–6 osób właści-
wej rodziny (małżeństwo wraz z dziećmi). W Holandii nie było popularne prakty-
kowanie lokatorstwa ani zatrudnianie służby. Przypomina to model znany nam 
z czasów dzisiejszych. Witold Rybczyński, architekt i wykładowca, pisze, Dla ho-
lendrów najbardziej liczyły się 3 wartości: własne dzieci, własne domy i własne ogro-
dy10. Prywatne ogródki działkowe były więc kolejną oznaką przemiany wspólnego 
domostwa w bardziej osobisty dom rodzinny . W typowej europejskiej kamienicy 
w mieści, podwórze dostępne było bowiem dla wszystkich mieszkańców. Holen-
drzy kochali swoje domy11. Miłość do tej idei jest wyraźnie widoczna w starym ho-
lenderskim zwyczaju, jakim jest budowanie miniaturek (precyzyjnie wykonanych 
kopii) własnych domostw do dekoracji wnętrza. Kolejną różnicą, mającą wpływ na 
wygląd holenderskiego domu jest rola kobiety. Ze względu na rezygnację z pomo-
cy służby to ona zmuszona była wykonywać większość obowiązków domowych. 
Tak więc, gdy np. w paryskich domach kuchnia znajdowała się w zabudowaniach 
za podwórzem, nie mając połączenia z pokojami, w angielskich szeregówkach, 

9  W. Rybczyński Dom..., op. cit., s. 84.
10  Ibidem, s. 92.
11  Ibidem, s. 96.
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Ryc. 2. Vermeer Szklanka wina (ok. 1660–61).
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Vermeer#/media/Fi-

le:Jan_Vermeer_van_Delft_018.jpg

Ryc. 1. Pieter de Hooch, Kobieta przy kołysce sznurująca stanik. 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Vermeer#/media/Fi-

le:Pieter_de_Hooch_016.jpg
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kuchnia mieściła się w podziemiach aż do XIX w. Tak w holenderskim domostwie 
było to najważniejsze pomieszczenie w budynku. Została ona wywindowana do po-
zycji niezwykłej godności i stała się czymś pomiędzy świątynia a muzeum12. Owa idea 
holenderskiej „domowości” kojarząca nam się z rodziną, oddaniem jest widoczna 
w obrazach de Witte`a i Vermeera.

 Prywatność i domowość, dwa wielkie odkrycia ery mieszczańskiej pojawiły się 
w sposób naturalny w Holandii i stopniowo przeniknęły pozostałe społeczeństwa 
Europy – państwa niemieckie, Francje czy Anglię. Gospodarstwa domowe zmieni-
ły się pod względem fizycznym i odbiorem emocjonalnym. Przestały już być miej-
scem pracy, stały się mniejsze, niedostępne dla obcych. Miejsce zamieszkania za-
częło kojarzyć się z zwartą komórką społeczną – rodziną.

W kolejnych epokach arystokraci Zachodniej Europy prześcigali się w upięk-
szaniu swoich budynków. Miały być one wytworne, ozdobne i funkcyjne. Służba 
w XVIII wieku została ściśle odseparowana od rodziny, oczekiwano aby w trakcie 
pracy pozostawała ona niewidoczna. Elegancja, zachwyt, przyjemność – takimi 
przymiotnikami najlepiej opisać życie codzienne osób majętnych w tamtych cza-
sach. W Anglii okresu gregoriańskiego uprzywilejowane warstwy społeczne dyspo-
nowały dużą ilością czasu wolnego i swobody, który spędzano głównie na rozryw-
kach wewnątrz budynku. Dom stawał się miejscem publicznym, ale w szczególny, 
dość prywatny sposób. Nie był to dom, do którego ludzie wchodzili i wychodzili 
bez zbytniego skrępowania. Szczegółowa etykieta nakazywała, by wpuszczano je-
dynie gości dobrze widzianych. Sąsiedzi wymieniali liściki, aby uniknąć niezapowie-
dzianych wizyt. W podziale wnętrza wyznaczono oddzielne pokoje dla wszystkich 
członków rodziny. Czynności domowe zostały podzielone pionowo - wspólne na 
parterze, natomiast prywatne na piętrach. Stwierdzenie: pójść na górę czy zejść na 
dół było więc równoznaczne z dołączeniem lub odłączeniem się od rodziny. Każdy 
z prywatnych pokoi miał swoją indywidualną funkcje, np. sypialnie dzieci stanowiły 
oddzielny kompleks z pokojem do zabaw i pomieszczeniem do nauki. Każdy z do-
mowników miał swoje zacisze – ustronie. Fizycznie i emocjonalnie odseparowane 
od innych – swój mały dom. Bohaterka powieści Jane Austen – Fanny Price miała 
swój pokój gdzie mogła się schronić, gdy coś przykrego zdarzyło się na dole i znaleźć 
zaraz pociechę w jakimś zajęciu albo rozmyślaniach. Jej kwiaty, książki, które skrzęt-
nie gromadziła […] każda rzecz, na którą spojrzała, wiązała się z jakimś interesującym 
wspomnieniem13. Nie utożsamia ona domu z całym budynkiem, bliska jej sercu jest 
jedynie prywatna jego część. 

12 W. Rybczyński, Dom..., op. cit.
13 J. Austen, Mansfield Park, Warszawa 2000, s. 153.
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Z opisów życia codziennego społeczeństwa końca XVII wieku, zauważalny był 
stopniowy rozwój techniki domowej. Wnętrze zostaje coraz bardziej zmechanizo-
wane, zmieniają się trendy w architekturze. Powoli zaczyna się odchodzić od za-
trudniania służby, a domowników stanowi właściwa rodzina. W podziale wnętrza 
nadal panuje podział na strefy. Każdy z krajów wykształca swoje własne zwyczaje, 
a w samej sytuacji mieszkaniowej trudno szukać podobieństw, gdyż państwa bo-
rykają się z innymi problemami natury gospodarczej. 

Współczesność (na przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej)
Rozważania kontynuuję na przykładzie naszej ojczyzny. Przemiany w polskiej 

ideologii domowości, najlepiej zacząć od przełomowej daty 11 listopada 1918 r. 
Tego dnia w „Kurierze Warszawskiem” można było przeczytać Nareszcie jesteśmy 
gospodarzami w znacznej części własnego kraju, nareszcie po stu dwudziestu kilku la-
tach nadeszła godzina, że nie ma tu już obcego najazdu. Jesteśmy wolni. I tylko tygodnie 
oddzielają nas od błogosławionej chwili, kiedy wszyscy znajdziemy się pod jednym da-
chem14. Po odzyskaniu niepodległości, Polska była krajem zrujnowanym, bez odpo-
wiedniej infrastruktury, środków ani mocy prawnych. Do dużych miast lawinowo 
napływali ludzie. Brakowało dla nich izb, miejsca w schroniskach i przytułkach dla 
bezdomnych. Dodatkowo nowe ustawy niekorzystnie wpływały na warunki życia 
najuboższych. W kwietniu 1924 roku w życie wchodzi pierwsza w wolnej Polsce uchwa-
ła umożliwiająca eksmisje lokatorów. W Warszawie mieszka około pięciuset bezdom-
nych – głównie powojenne sieroty, zdemobilizowani żołnierze i repatrianci ze wschodu. 
Teraz dołączają do nich eksmitowani i wciąż ich przybywa. Już po roku problem stanie 
się poważny, po dziesięciu latach bezdomnych będzie czterdzieści dwa razy więcej15. 
Podane statystyki mają na celu zobrazowanie kryzysu mieszkaniowego w owym 
okresie, podkreślenie, jaką rzadkością był wówczas dom (zarówno w sensie fizycz-
nym i w odczuciu metaforycznym). Ludzie byli przerażeni, brakowało im stabiliza-
cji, swojego miejsca na ziemi. Nieco lepiej przedstawiała się sytuacja pracowników 
fabryk. Po jakimś czasie byli oni w stanie zaoszczędzić wystarczająco, aby posta-
wić swój własny dom. Zazwyczaj na tańszym gruncie, oddalonym od miejsca pra-
cy, co oznacza kilkugodzinne wędrówki z miejsca pracy do domu. Niejednorodnie 
do budynku wprowadzała się jedynie rodzina a pan domu zasilał rzeszę pensjona-
riuszy noclegowni, z bliskimi kontaktując się jedynie raz w tygodniu. Posiadali oni 
jednak własne gniazdko, które mogli nazwać domem. Filip Springer w swojej książ-
ce 13 pięter wyjaśnia iż, zabudowa miejska tamtego okresu była w fatalnym stanie 

14 Kurier Warszawski, 12 listopada 1918.
15 F. Springer, 13 pięter, Wydawnictwo czarne, Wołowiec 2015, s. 17.
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technicznym, przeludnienie stanowiło realne zagrożenie dla mieszkańców. Dwa po-
koje, kuchnia i przedpokój – 18 osób. Pięć lokali – czterdzieści osób, cztery – czterdzieści 
cztery16. Cytuje on liczne raporty z popularnego wówczas, czasopisma „Robotnik”. 
Ludność uboga żyła bardzo ciasno, ciężko utożsamiać tu dom z izba, którą zamiesz-
kiwali. Jeden niewielki pokój często dzielony na kilka właściwych rodzin, dodatkowo 
wielu lokatorów. Domy na osiedlach rolniczych służyły w zasadzie tylko i wyłącznie 
do spania. Metraż przysługujący każdej z osób nie pozwalał na wykonywanie więk-
szej liczby czynności. Dodatkowo zaduch, pleśń, brud i pasożyty skłaniały mieszkań-
ców do przebywania większość czasu poza nim. Życie toczyło się gdzie indziej, jak 
opisuje to czasopismo tamtych czasów – jedna jest cecha charakterystyczna dzielnic 
robotniczych przedmieść. Przyjrzyjcie się temu. Oto w śródmieściu okna albo są wysta-
wami, albo zasłonięte są kotarą, firankami. Tutaj okna żyją, patrzą na ulicę, wszyscy 
siedzą w nich, wyglądają17. Na zewnątrz biegały dzieci, ludzie stali w bramach, sie-
dzieli na ulicach prowadzili tam życie towarzyskie. Może więc to właśnie owa spo-
łeczność, przestrzeń pomiędzy budynkami należy w tej sytuacji nazywać domem. 
Inaczej wyglądała sytuacja najwyższej warstwy społecznej. Bogaci mieszkańcy żyli 
w dzielnicach w samym sercu miasta. Prześcigali się oni w ustanowieniu nowej de-
finicji luksusu, podążali za najnowszymi trendami w architekturze. To te piękne bu-
dynki, lśniące wnętrza i ulice kojarzą nam się np. z blaskiem przedwojennej War-
szawy. Oni mieli bowiem swoje życie w zamkniętym kręgu, swoje prywatne domy 
w gronie rodziny. Z czasem sytuacja gospodarcza naszego kraju zaczęła się zmie-
niać. Trudno określić tu dokładne daty, a czynników zmian było wiele. Dziś polskie 
miasta kształtują dwa dominujące modele zabudowy – wysokie blokowiska i zabu-
dowa podmiejska, standardem jest posiadanie własnego dachu nad głową. Każdy 
człowiek ma dziś własną ideę tego co dokładnie sprawia, że dane miejsce nazywa 
domem i zasadniczo przestaje się on kojarzyć z samym budynkiem. Przytaczając 
fragmenty książki Filipa Springera, widać jak bardzo indywidualną kwestię porusza-
ją, ukazując, jak różne wyobrażenia ma na ten temat każdy z nas: 

Karolina: To jest zapach. Bez niego trudno o tym mówić. Czasami nie chce mi się 
jechać, bo to przecież z Warszawy kawał drogi. Ale jak stanę w drzwiach i poczuję ten 
zapach, to mi od razu wszystko wraca. Wszystko, co dobre. 

Ola (Warszawa): Stały zestaw mebli, obrazków, które wiszą na ścianach, kubków 
do herbaty w szafce, butów rozrzuconych w przedpokoju. Takie zasiedlenie przestrze-
ni. A nawet nie zasiedlenie, ale taka możliwość. Że masz na tę przestrzeń wpływ. On 
jest ważny. Obojętnie, czy z niego korzystasz, czy nie. 

16  F. Springer, op. cit., s. 35.
17  Robotnik, 17-18 sierpnia 1931.
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Borys: Żeby był dom, to ja muszę mieć taką pewność, wiesz, taką bezpieczną pew-
ność, że jeśli tylko zechcę, to będę mógł zasnąć w każdym pomieszczeniu.

Norbert: Łóżko. Boże, nie umiałbym zasnąć w łóżku, którego ktoś inny używał. Mu-
szę mieć swoje łóżko, żebym miał dom.

Wanda: Dwa przedmioty. Ten stolik, o tutaj, cośmy go razem z koleżanką na stu-
diach uratowały z jakiegoś rozbieranego domu. To jeszcze w Białymstoku na Bojarach 
było. A druga rzecz to jest ta serweta na ścianie. Trudno ją przewieźć, bo ją kazałam 
oprawić w szkło. Tę serwetę to mi mama zrobiła, z myślą o tym stoliku zresztą. Żebym 
miała komplet. Ale ja uważam, że ona lepiej wygląda na ścianie. Mamy już nie ma. 

Agnieszka (Warszawa): Cukiernica. To jest taki niepotrzebny przedmiot, prawda? 
A mi było wstyd, że jej nie mam. Jak ktoś do mnie przychodził i chciał sobie osłodzić 
herbatę, to stawiałam ten okropny wór z cukrem. Ale te ciągłe przeprowadzki… cukier-
nica to jest takie coś, co się może stłuc, zniszczyć, trzeba by ją zawijać w jakiś papier, 
troszczyć się o nią. No i dopiero jak osiadłam, to sobie kupiłam cukiernicę. 

Zuza: Dziecko, koty, książki. W dowolnej kolejności.
Krzysztof: Dom będzie wtedy, jak ja sobie nie będę musiał odmawiać kupowa-

nia przedmiotów. Czasem jestem w jakimś sklepie i widzę coś fajnego – blender albo 
śmieszny kubek, albo taki rowerek treningowy, kurde, grubszą książkę nawet. I sobie 
myślę, że bym kupił, ale nie mogę, bo jak mam się z tym później tłuc w czasie przepro-
wadzki, to mi się odechciewa. A ja bym chciał mieć blender. 

Joanna: My teraz przez chwilę z dzieciakami mamy gdzie mieszkać, bo nas przyjął mój 
partner. Możemy u niego być tak długo, jak chcemy. Ale ja się tam nie czuję jak w domu, 
mimo że nam jest dobrze i wiem, że to dla dzieci lepiej niż w tej ruinie. Ale nie mam ze 
sobą tych wszystkich rzeczy, zwłaszcza książek, i przez to czuję się ciągle jak w gościach.

Tadeusz: Musi być ciepło. Reszta jest nieważna. Jak w domu robi się zimno, to on 
przestaje być domem. Staje się pomieszczeniem.

Darek: No, ja musiałem to sobie wszystko pozmieniać, bo zawsze myślałem, że 
dom to jest rodzina. Ale teraz już tak nie jest. To są po prostu bliskie osoby. Gdziekol-
wiek, byle były bliskie. 

Iza: Nauczyłam się, że przestrzeń jest tak naprawdę nieważna. Że ja nie muszę być 
do niej przywiązana. Wystarczy, że mi będzie w niej dobrze. Wtedy będzie dom. Ostat-
nio tak miałam w górach w Peru.

Kasia: Dom jest tam, gdzie się można przespać. 
Marek: Strach, ale taki, że się człowiekowi nie chce nic robić. Tylko się musi tym 

strachem bać. Kiedy ci z banku przyjdą i zabiorą. Bo ja wiem, że oni przyjdą, tylko jesz-
cze nie wiem kiedy. I nie wiem, co będzie dalej18.

18  F. Springer, op. cit., s. 131-133.
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Dom staje się kwestią indywidualną, czytając jednak powyższe fragmenty wy-
wiadów nie widać tam słów takich jak stabilizacja czy spokój, z którymi powinien 
się kojarzyć. Mają raczej smutny i nostalgiczny wydźwięk straty bądź poszukiwań.

Podsumowując, we wcześniejszych wiekach widać wyraźną idee domu, jedyna 
różnica polega na zróżnicowaniu pod względem statusu materialnego mieszkań-
ców. We współczesnych czasach, wiele się jednak zmieniło. Emigracja zarobkowa, 
tempo życia, kredyty, różne standardy, zmieniające się modele rodzin – tak wyglą-
da dzisiejszy świat. Na to wszystko, zauważa profesor Krajewski, nakłada się wizja 
własnego domu wykreowana przez seriale, katalogi firm deweloperskich i reklamy 
banków. Wizja ta podpowiada, że to, jak mieszkamy, jest tylko naszym wyborem i za-
służoną nagrodą za posiadane kompetencje i umiejętności, za pracę, którą wykonu-
jemy, i za przedsiębiorczość, za to, że byliśmy twórczy i kreatywni. Dom jest przecież 
nasz, a więc to, gdzie on się znajduje, jak jest urządzony, jak się w nim żyje, zależy tylko 
od nas, a nie od różnorodnych przymusów strukturalnych i systemowych, którym pod-
legamy19. Wszystko to powoduje chaos i zatracenie wartości domu. Przedstawiony 
tu w zarysie wgląd w fenomen domu, jako szczególnie istotnej wartości w ludzkim 
życiu, pozawala przybliżyć się do rozpoznania przez nas samych. Warto korzystać 
z tej szansy i zastanowić się indywidualnie, czym dla nas jest dom?
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podSuMowanie i wnioSki

Współczesna przestrzeń miejska jest wynikiem przemian, które następują 
nieuchronnie wraz ze zmieniającymi się potrzebami człowieka. Technologia i 
styl życia wzajemnie ze sobą powiązane sprawiają, że transformacje w przestrze-
ni architektoniczno-urbanistycznej są nieuniknione. Zadaniem, jakie stawiamy 
sobie we współczesnej nauce, jest obserwacja i analiza tych zmian, po to, aby 
świadomie kreować korzystne modele rozwoju i zapobiegać trudno odwracal-
nym procesom degradacji.

Procesy społeczne odzwierciedlane są w przestrzeniach publicznych miasta. 
Place, ulice, parki – miejsca ogólnodostępne zmieniają swój obraz wraz z prefe-
rencjami społeczności. Stanowią one obszar realizacji wyższych potrzeb człowie-
ka w zakresie wyrażania swojej tożsamości, utrzymywania kontaktów społecz-
nych, dbałości o zdrowie i samopoczucie. Dobra jakość przestrzeni umożliwia 
różnorodne i kreatywne jej wykorzystanie, jak pokazano na przykładach z kra-
ju i ze świata, umiejętne zaaranżowanie parku, placu, skweru sprawia, że słu-
ży on mieszkańcom miasta, którzy aktywnie angażują się w życie społeczności. 
Przestrzeń taką nazywamy przyjazną – stwarza ona poczucie bezpieczeństwa i 
przynależności, przez co jest przez użytkowników szanowana, co wspomaga jej 
utrzymanie i wspiera przekształcanie pod kątem pojawiających się nowych wy-
zwań i potrzeb.

Istotnym elementem strategii rozwoju miast jest również przywracanie war-
tości terenom zdegradowanym. Poprzez rewitalizację obszarów poprzemysło-
wych, znajdujące się niejednokrotnie w atrakcyjnych śródmiejskich lokalizacjach, 
wskazywany jest korzystny kierunek przemian w przestrzeni miejskich. Następu-
je koncentracja zabudowy zapobiegająca efektowi rozprzestrzeniania się miasta, 
co sprawia, iż jest ono bardziej ekonomiczne i funkcjonuje w sposób korzystniej-
szy dla środowiska naturalnego.

Również zmiany w projektowaniu pojedynczych obiektów budowlanych są 
zapisem procesu transformacji w myśleniu o potrzebach użytkownika. Wskazują 
na to projekty budynków tak podstawowych jak dom, który na przestrzeni ostat-
nich dekad uległ przemianom ze względu na dynamiczny rozwój technologii, nie 
tracąc tym samym archetypicznego znaczenia miejsca realizacji najbardziej pod-
stawowych i intymnych potrzeb człowieka.

Zjawiska społeczne i ekonomiczne są odpowiedzialne za rozwój przestrzenny 
miast, powodujący zmiany w ich tkance i strukturze. Transformacje w przestrzeni 
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wpływają na dynamikę życia, która z kolei powoduje kolejne przekształcenia po-
nownie przyspieszając tempo zachodzących procesów, w ten sposób powstaje 
pętla napędzająca współczesny rozwój organizmów miejskich.

Patrycja Haupt 


