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słowo wstępne

Publikacja zatytułowana „Zrównoważony rozwój w kontekście współczesne-
go wizerunku miasta” stanowi drugi tom zbioru tekstów na temat przekształceń 
zachodzących we współczesnym środowisku życia człowieka. Artykuły prezen-
towane w książce były przedstawiane podczas dwóch ogólnopolskich konferen-
cji z cyklu „Arch–Eco” organizowanych przez Katedrę Kształtowania Środowi-
ska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w latach 
2018 oraz 2019. Wypowiedzi studentów, doktorantów, a także naukowców łączy 
wspólny obszar zainteresowań transformacji zachodzących w krajobrazie miej-
skim, a co za tym idzie w wykonywaniu zawodów związanych z kształtowaniem 
przestrzeni architektoniczno-urbanistycznej oraz z realizacją zmieniających się 
potrzeb człowieka. Dyskurs prowadzony jest przez przedstawicieli różnych śro-
dowisk – architektów, urbanistów, inżynierów środowiska, rehabilitantów przez 
ma charakter interdyscyplinarny. 

Niniejszy tom obejmuje tematykę związaną z wprowadzaniem w życie zało-
żeń rozwoju zrównoważonego poprzez odpowiednie kształtowanie przestrzeni 
miejskiej i architektury. Po upływie niemal pół wieku od pierwszych prób formu-
łowania zasad zrównoważonego projektowania możemy pozwolić sobie na re-
fleksje: jak paradygmaty te wpływają na rozwój miasta, którędy prowadzi droga 
do zrównoważonej przyszłości, wreszcie - jak powinno wyglądać idealne mia-
sto. Warto też rozważyć, w jaki sposób rozwiązania techniczne, nawet o nie-
wielkiej skali mogą wpłynąć na funkcjonowanie organizmu miejskiego, a przede 
wszystkim zadać sobie pytanie jak zmienia się świadomość mieszkańców współ-
czesnych miast i jak istotny jest wpływ tych zmian na rozwój projektowania 
zrównoważonego. 

Bazę dla dyskursu stanowi analiza przykładów krajowych oraz zagranicznych 
realizacji i procesów, które towarzyszą zmianom w sposobie myślenia o kształ-
towaniu współczesnej przestrzeni miejskiej. Celem publikacji jest opisanie do-
świadczeń, wniosków i prognoz na podstawie przebiegających obecnie proce-
sów transformacji.  Przedmiotem książki są również rozważania nad właściwym 
kierunkiem przekształceń w środowisku życia człowieka, a także nad możliwymi 
dalszymi działaniami interdyscyplinarnymi na tym polu.

Publikacja wiąże problemy rozwoju zrównoważonego z tematyką wizerun-
ku miasta. W poszczególnych rozdziałach omówione zostały aspekty wpływu 
realizacji doktryn na obraz przestrzeni miejskiej. Na podstawie przykładów 
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wprowadzonych w życie, a także obecnie realizowanych i tych wybiegających 
w przyszłość ukazano kierunki zmian, a także potencjał ich wprowadzenia dla 
wzbogacenia wizerunku współczesnych miast i aglomeracji przyszłości.

Patrycja Haupt 



Monika Wolnik

Budujmy prZysZłość już dZiś 
ZRóWNOWAżONY ROZWóJ W KONTEKŚCIE 

WSPóŁCZESNEgO WIZERUNKU MIASTA

Problem z Ziemią polega na tym,  
że jakiś czas temu przestano ją produkować…1

Mark Twain

czym tak naprawdę jest zrównoważony rozwój?

 W obecnym świecie przez niezwykle szybko rozwijającą się technologię pa-
nuje tzw. doba komputerów. Podczas gdy powstają pierwsze latające auta, a dom 
sam decyduje, kiedy należy w nim otworzyć okna, trudno jest myśleć w katego-
riach nadchodzących czasów. Przyszłość jest dziś. Jednak coraz nowocześniej-
sze urządzenia i szybko rozwijające się miasta mają także destrukcyjny wpływ na 
świat. Niezliczona ilość wytwarzanych produktów oraz niepohamowany rozwój 
urbanizacji wiąże się ze zużyciem ogromnej ilości energii i surowców, a co za tym 
idzie – powstawaniem m.in. smogu. Wyrzucane po krótkim użytkowaniu nowin-
ki techniczne lub budynki porzucane na rzecz nowocześniejszych obiektów to nic 
innego jak odpady niszczące środowisko. W XXI wieku tempo rozwoju ludzkości 
osiągnęło niewyobrażalną dotąd prędkość. Z tego powodu obowiązkiem każdego 
mieszkańca naszej planety jest nie tylko doskonalenie świata z pomocą nowych 
środków, lecz także zadbanie o to, aby przyszłe pokolenia mogły cieszyć się Zie-
mią w jej obecnym, a nawet jeszcze lepszym, stanie.

W osiągnięciu tego celu bez wątpienia niezbędny jest zrównoważony roz-
wój2. Pojęcie to posiada kilkadziesiąt definicji, jednak najtrafniejszy jest opis 

1 B. Bujak-Szwaczka, P. Kolas, Zasady zrównoważonego rozwoju, [w:] Szkolenie w ramach Euro-
pejskiego Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

2 Zrównoważony rozwój, http://www.pl.wikipedia.org/wiki/Zr%C3%B3wnowa%C5%BCony_roz-
w%C3%B3j#cite_note-3 (dostęp: 29.03.2018).
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ekonomiczny, zawarty w pierwszym zdaniu raportu „Nasza Wspólna Przyszłość” 
Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju z 1987 r.: Na obecnym poziomie cywi-
lizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby 
obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych poko-
leń na ich zaspokojenie3. Można wysnuć wniosek, że obecnie panuje dobrobyt, który 
możliwy jest do utrzymania, jednak tylko przy odpowiednim gospodarowaniu su-
rowcami. Celem zrównoważonego rozwoju jest podniesienie poziomu życia, osią-
gnięcie bezpieczeństwa i sprawiedliwości społeczeństwa oraz jednostki, a także 
harmonijne zbudowanie relacji między człowiekiem a naturą (także środowiskiem 
sztucznym, stworzonym przez ludzi)4.  W urbanistyce jest to koncepcja zarządzania 
miastem, która ma zapewnić zaspokojenie potrzeb społeczności z uwzględnieniem 
zachowania, odtworzenia i rozwijania środowiska przyrodniczego. 

Podczas rozpatrywania zagadnień rozwoju zrównoważonego w budownictwie 
należy wyróżnić trzy grupy aspektów: środowiskowe (np. zużycie wody, mikrokli-
mat, potencjał wzmacniania efektu cieplarnianego), społeczne (m.in. efektywne wy-
korzystanie powierzchni, komfort akustyczny i wizualny) oraz ekonomiczne (ryc. 1). 
W ramach przeciwdziałania zmianom klimatu konieczne są więc przekształcenia 
w projektowaniu, budowie, eksploatacji i rozbiórce budynków. Można je uzyskać 
poprzez m.in.: obniżenia zapotrzebowania na ciepło, chłód i energię elektryczną, 
wykorzystanie niekonwencjonalnych oraz odnawialnych źródeł energii, zmiany za-
chowania użytkowników lub minimalizację emisji gazów cieplarnianych (poza CO2).

3 Our Common Future, Nasza Wspólna Przyszłość, Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwo-
ju (ang. the World Commission on Environment and Development), wyd. Oxford University 
Press, Sztokholm 1987.

4 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150, 
http://www.prawo.ekologia.pl/Prawo_ochrony_srodowiska/doc/WDU20080250150/Ustawa_
Prawo_ochrony_srodowiska.html#przyp_1 (dostęp: 30.03.2018).

Ryc. 1. Zrównoważony rozwój 
Źródło: assets.e-czytelnia.abRyc.pl/
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Istotą procedury oceny oddziaływania na środowisko jest przewidywanie po-
tencjalnych zagrożeń jeszcze na etapie planowania inwestycji, a następnie prze-
ciwdziałanie im lub ich ograniczanie. Procedura oceny oddziaływania na środo-
wisko ma także kluczowe znaczenie dla możliwości otrzymania dofinansowania 
projektów z funduszy Unii Europejskiej5. 

wizerunek miasta XXi wieku

 Praktycznie każdy kontynent w indywidualnym zakresie objęty jest przez zata-
czającą coraz szersze kręgi globalizację. Zdjęcia globu zrobione przez satelitę bar-
dzo obrazowo ukazują, że niektóre jego fragmenty stały się strefami nieprzerwa-
nej zabudowy. Ponura wizja przyszłości ukazuje obraz jednego ogromnego miasta 
powstałego na obszarze wszystkich dotąd niezajętych terenów nadających się do 
zurbanizowania. Choć taka struktura wydaje się być nie do przyjęcia pod wzglę-
dem ekologii, w niektórych rejonach globu już dziś można doświadczyć istnienia 
przestrzeni całkowicie zabudowanych. Proces ten stał się swoistym wyzwaniem, 
przed jakim staje świat, który przecież fizycznie nie zwiększa swoich wymiarów 
w tempie proporcjonalnym do przyrostu jego mieszkańców (ryc. 2).

Przy gwałtownym rozwoju i szybkim tempie powstawania miast niezwykle waż-
ne jest zadbanie o ich odpowiedni wizerunek. Pojęcie to rozumiane jest dwojako. 
Z jednej strony jest obrazem postrzeganej rzeczywistości, a z drugiej – formą marze-
nia i wizji, która będzie miała swoje odwzorowanie w przyszłości. Zjawisko łączy ze 

5 Zasady zrównoważonego rozwoju, http://www.popt.2007-2013.gov.pl/konfszkol/Documents/
Zasady_zrownowazonego_rozwoju.pdf (dostęp: 29.03.2018).

Ryc. 2. Hong Kong, tłum ludzi.
Źródło: wakacje.romul.pl/blog/16-hong-kong-druga-odslona.html
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sobą pierwiastek emocjonalny, czyli uczuciowe reakcje i mentalne przywiązanie do 
cech miasta, z czynnikiem czysto poznawczym, tj. chłodną kalkulacją, co to miejsce 
ma do zaoferowania. Na wizerunek miasta składają się w szczególności aspekty spo-
łeczne, ekonomiczne, kulturowe, przestrzenne i estetyczne, a także opinie i działa-
nia mieszkańców oraz władz. Wizerunek miasta jest więc osobliwym zobowiązaniem 
wszystkich ludzi mających wpływ na jego powstanie wobec przeszłości, teraźniejszo-
ści, a przede wszystkim przyszłości. Jest miarą wiedzy i odpowiedzialności, doświad-
czenia i odwagi, rozsądku i racjonalności w postępowaniu i podejmowaniu decyzji, któ-
re skutkują wymiernymi działaniami dającymi możliwość dalszego, ukierunkowanego, 
a przede wszystkim zaplanowanego rozwoju miasta6.  Według ONZ do 2050 roku aż 
80% ludzkości będzie mieszkać w miastach i jeśli nie wydarzy się żadna katastrofa, 
liczba ta będzie rosła. Ludzie przeprowadzają się do dużych aglomeracji w poszuki-
waniu pracy, wykształcenia i lepszych warunków życia. Nic też dziwnego, że badacze 
właśnie w miastach szukają rozwiązania trudności, które czekają ludzkość w przyszło-
ści. Głównymi problemami są źle zorganizowany ruch samochodowy, zanieczyszcze-
nia powierzchni i niekorzystne strategie wykorzystania surowców7. 

Smart City rozwiązaniem współczesnych miejskich problemów

Miasta stanowią istotną siłę napędową gospodarki. To miejsca spotkań, kre-
atywności i innowacji, a także niezastąpione ośrodki usług świadczonych na rzecz 
otaczających je obszarów. Oczekuje się od nich nie tylko wspomagania rozwo-
ju gospodarczego, lecz także zapewnienia wysokiej jakości życia swoim miesz-
kańcom. Jednym tchem wymienia się działania prospołeczne i konieczność tro-
ski o środowisko naturalne z potrzebą zwiększenia wydajności, przepustowości 
oraz konkurencyjności. Miasta mają być zrównoważone, inteligentnie zarządzane, 
a poza tym również atrakcyjne. Wykonanie tych zadań utrudniają lata zaniedbań 
i ignorancji w różnych obszarach polityki miejskiej. 

Rozwiązaniem tego problemu jest technologia Smart City. Składają się na nią 
zestawy czujników, serwerów i oprogramowania, dotyczących tego, co w danym 
momencie dzieje się w mieście. Dodatkowo jest ona w stanie te informacje in-
terpretować i odpowiednio na nie reagować8. Miasto może być traktowane jako 

6 B. Podhalański, Wizerunek miasta czy miasto-ikona?, [w:] Architektura krajobrazu. Image of the 
city. Wizerunek miasta, red. I. Niedźwiecka-Filipiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodnicze-
go we Wrocławiu, Nr 1/2017, s. 4.

7 R. Masny, Miasta Przyszłości. TO JUŻ jutro, 01.2018, http://www.youtube.com/watch?v=xI-
ZutR4Esu8 (dostęp: 29.03.2018).

8 A. Celiński, Magia Smart Cities, Res Publica, 12.2014, http://www.publica.pl/teksty/magia-smar-
t-cities-48921.html (dostęp: 29.03.2018).
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„inteligentne”, gdy inwestuje w obywateli, społeczeństwo oraz infrastrukturę ko-
munikacyjną. Promuje w ten sposób zrównoważony rozwój gospodarczy i wysoką 
jakość życia, a także przemyślane gospodarowanie zasobami naturalnymi przez 
partycypację obywatelską. Inteligencja ta współgra z innymi systemami miejskimi9. 

Trudno dokładnie zdefiniować technologię Smart City, jednak można wymienić 
kilka jej podstawowych składników. Pierwsze to technologie informatyczno-komu-
nikacyjne (ICT). Za pomocą zintegrowanych platform technologicznych na różnych 
urządzeniach zapewniają one szeroki dostęp, przejrzystość oraz szybkość wykonywa-
nia i świadczenia usług publicznych, a ich analiza zapobiega zjawiskom szkodliwym. 
Ponadto niezwykle ważną rolę odgrywa ochrona środowiska, przede wszystkim opty-
malizacja i efektywność zużycia energii. Skupiono się również m.in. na minimalizacji 
emisji dwutlenku węgla, tworzeniu parków i otwartych przestrzeni zielonych, wyko-
rzystaniu odnawialnych źródeł energii, recyklingu, zmniejszaniu poboru wody, a tak-
że usuwaniu odpadów. Trzecim głównym zagadnieniem są energooszczędne sieci 
transportu publicznego i prywatnego. W celu m.in. redukcji spalin zmniejsza się mo-
tywację mieszkańców miast do korzystania z pojazdów osobowych poprzez moder-
nizację oświetlenia ulicznego, wdrożenie inteligentnych sygnałów drogowych, aż po 
stworzenie bezpiecznej sieci rowerowej. Kolejnym ważnym aspektem jest postęp 
społeczny, który przejawia się w wysokim poziomie integracji społecznej, zrówno-
ważonym mieszkalnictwie, powszechnych usługach socjalnych i zdrowotnych oraz 
ogólnodostępnym szkolnictwie. Jednym z głównych założeń jest rozstrzyganie więk-
szości spraw lokalnych przy partycypacji społeczeństwa. Ostatnim, niemniej ważnym 

9 Inteligentne miasto, http://www.pl.wikipedia.org/wiki/Inteligentne_miasto (dostęp: 29.03.2018).

Ryc. 3. Kopenhaga. 
Źródło: http://www.g7.forsal.pl/p/_wspolne/pliki/1541000/1541176-.jpg
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czynnikiem technologii Smart City jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeń-
stwa. Powinno ono wynikać zarówno ze świadomości społecznej, jak i ze wspar-
cia technologicznego (sieci kamer, dobrze oświetlonych miejsc publicznych itd.)10. 

Obecnie w czołówce inteligentnych miast znajdują się ośrodki europejskie, 
zwłaszcza z najbogatszych regionów naszego kontynentu, tj. krajów Beneluksu czy 
Skandynawii, która podawana jest za przykład bliski ideału inteligentnych rozwią-
zań dla miast. Taka transformacja, która zresztą dokonuje się już w skali globalnej, 
w mniejszych rozwiązaniach jest już widoczna nawet w Polsce. Przykładowo w Byd-
goszczy lub w Krakowie na wielu przystankach komunikacji miejskiej zamontowano 
tablice LCD służące do wyświetlania aktualnej informacji o przyjeździe pojazdów. 
Istnieją czujniki zamontowane w koszach, informujące o tym, które z nich są już 
przepełnione, dzięki czemu śmieciarki zatrzymują się w mniejszej ilości miejsc. Do-
datkowo aplikacja wyznacza im optymalną drogę. W lampach ulicznych znajdują się 
sensory, które zmniejszają ilość światła sztucznego w zależności od ilości promieni 
słonecznych. Gdy nikogo nie ma w pobliżu, latarnie po prostu gasną11. 

smart na mniejszą skalę, czyli inteligentny dom

 Inteligentny Dom to technologia analogiczna do Smart City, jednak przeznaczo-
na dla jednego mieszkania lub domu i jego mieszkańców. Jest to system automatyki 
domowej, m.in. z czujnikami ruchu, światła i temperatury. Nie tylko ułatwia codzien-
ne życie, lecz pomaga również zmniejszać zużycie energii zarówno przy jej powsta-
waniu, jak i zużyciu. W inteligentnym domu wyposażonym w nowoczesne instalacje 
zdecydowanie zwiększa się komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo mieszkań-
ców. Współczesne systemy bezprzewodowe sterujące urządzeniami domowymi 
mają tę zaletę, że ich montaż nie wymaga ingerencji w strukturę budynku (ryc. 1).

Jednym z najważniejszych czynników jest efektywna regulacja temperatury 
pomieszczeń. Za pomocą czujników można ustalić harmonogram ogrzewania lub 
uzależnić go od obecności domowników albo pory dnia. Umożliwia to utrzymanie 
optymalnej temperatury z uwzględnieniem czynników zewnętrznych np. nasło-
necznienia. W momencie, gdy robi się za gorąco, co generuje niepotrzebne nad-
wyżki zysków energetycznych, system może np. otworzyć okna, zasłonić zasłony 
lub włączyć klimatyzację12. 

10 T. Kaniecki, Co to jest Smart City?, Instytut Obywatelski, 02.2016, http://www.instytutobywatel-
ski.pl/24738/komentarze/miasta-komentarze/co-to-jest-smart-city (dostęp: 29.03.2018).

11 R. Masny, op. cit.
12 R. Gajda, N. Szcześniak, Domy przyszłości? Architecture is a good idea, 02.2015, http://www.

youtube.com/watch?v=vPcQNx9YBmo  (dostęp: 29.03.2018).
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Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku oświetlenia. Automatyka umożliwia 
modelowanie jasności światła w zależności od stopnia nasłonecznienia. Po opusz-
czeniu przez domowników pomieszczenia światło sztuczne jest automatycznie wyłą-
czane. Dzięki temu zapalenie lub gaszenie światła w pokojach sygnalizuje obecność 
kogoś w domu, co może ochronić przed włamaniem. Pokazuje to istotny fakt, że 
w inteligentnym domu obok kwestii oszczędności nie mniej ważne jest bezpieczeń-
stwo. Przy odpowiednich czujnikach w przypadku wystąpienia pożaru włączy się 
system oddymiający, w czasie opadów mechanizm sam zasunie rolety lub zamknie 
okna oraz zasygnalizuje, że pozostawiono niedomknięte drzwi po wyjściu z domu.

System inteligentnego domu charakteryzuje się dużym komfortem użytko-
wania, gdyż dzięki odpowiedniej aplikacji w telefonie można sterować nim zdal-
nie, np. z biura lub podczas wyjazdu. Oszczędności wynikające z funkcjonowania 
technologii inteligentnego domu w postaci zredukowanego poboru energii ciepl-
nej czy oświetlenia, najczęściej równoważą jej koszt, a w niektórych przypadkach 
nawet przewyższają13. 

13 M. Kubski, D. Biedrzycki, M. Oirzynska, Inteligentny dom, czyli długofalowa oszczędność?, Zmie-
niamy miasto, 06.2016, http://www.zmieniamymiasto.pl/architektura/inteligentny-dom-czyli
-dlugofalowa-oszczednosc/ (dostęp: 29.03.2018).

Ryc. 4. Inteligentny dom.
Źródło: http://www.pcworld.pl/news/Inteligentny-dom-na-rozne-sposoby,403953.html
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sztokholm - Zielona stolica europy

Sztokholm stanowi idealny przykład miasta wyróżniającego się szybkim roz-
rostem oraz korzystaniem z zasad zrównoważonego rozwoju. Wiele lat pracy ze 
środowiskiem uczyniło obszar ten jednym z najczystszych i najpiękniejszych na 
świecie. W 2010 roku miasto to zostało nagrodzone jako pierwsze tytułem Zielo-
nej Stolicy Europy. Wyróżnienie to uzasadniają znajdujące się w granicach tej miej-
scowości siedem rezerwatów natury, rezerwat kulturowy, miejski park narodowy 
oraz ok. 1000 parków miejskich.

 Kolejną istotną zaletą Sztokholmu jest bliskość ciągów wodnych. Zatoka Salt-
sjön, Jezioro Mälaren i 12 mniejszych jezior stanowią aż 10% jego powierzchni. 
Miasto wprowadziło plan ochrony ustanawiający nowe standardy wody pitnej, 
która nawet przed ogłoszeniem planu odznaczała się wysoką jakością i czystością. 
Niezwykle ważna jest również prowadzona tu zrównoważona gospodarka ścieka-
mi, z których w dwóch oczyszczalniach pozyskiwany jest biogaz. Używany jest on 
do napędzania miejskich autobusów, taksówek i samochodów prywatnych. 

W Sztokholmie działa także innowacyjny zintegrowany system gospodarki 
śmieciami. Całość odpadów bytowych ulega przetworzeniu, a organiczne przera-
biane są na biogaz i nawóz lub kompost, gdyż szwedzkie prawo zabrania wywo-
żenia ich na wysypiska. Pociągi i miejskie autobusy napędzane są elektrycznością 
pochodzącą z alternatywnych źródeł oraz paliwami odnawialnymi. Obowiązująca 

Ryc. 5. Sztokholm - Hammarby Sjostad.
Źródło: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=402758
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od 2007 roku opłata za wjazd do centrum miasta zmniejszyła ruch samochodowy 
i zanieczyszczenie z nim związane o 10-15%. 

Charakterystyczne są tu doskonałe warunkami komunikacyjne. Widoczne jest 
to przede wszystkim przy pomiarze odległości miejsca zamieszkania obywateli 
od transportu publicznego oraz atrakcji turystycznych. Dla 90% wynosi ona mniej 
niż 300 m. W ciągu ostatniej dekady rozbudowa systemu ścieżek i pasów rowe-
rowych spowodowała wzrost ruchu rowerowego o 75%. W Sztokholmie znajduje 
się największa na świecie miejska sieć ogrzewania i chłodzenia zasilana głównie 
energią ze źródeł odnawialnych, a częściowo pozyskaną z odpadów. Sieć telein-
formatyczna tego miasta oparta jest w całości na technologii światłowodowej, co 
zmniejsza ilość awarii i sytuacji, kiedy konieczne jest rozkopywanie ulic. W miarę 
możliwości sprzęt teleinformatyczny wymieniany jest na nowszy, zużywający mniej 
energii. Dzięki systemowi informatycznemu możliwe jest lepsze planowanie ruchu 
drogowego. Mieszkańcy w każdej chwili mogą sprawdzić na specjalnej stronie za-
gęszczenie pojazdów na ulicach i informacje o korkach, co pozwala zaplanować 
podróż, oszczędzić czas oraz emisję spalin.

Także urbanistyka w Sztokholmie odznacza się innowacyjnością, co widoczne 
jest przede wszystkim w nowej ultra ekologicznej dzielnicy mieszkalnej – Hammarby 
Sjöstad (ryc. 5). Stanowi ona doskonały przykład dobrego, zrównoważonego, zurbani-
zowanego obszaru. Miasto już w fazie planowania nałożyło na ten obszar ostre wyma-
gania środowiskowe dla budynków, instalacji technicznych oraz transportu drogowe-
go. Panujący tu eko cykl jest tworzony przez samych mieszkańców dzielnicy i składają 
się na niego energia, odpady, ścieki oraz woda dla mieszkań i biur. Jego przykładem 
jest, wspomniana już wcześniej, produkcja elektryczności i ciepła ze spalania odpadów, 
a także odzyskiwanie ciepła ze zużytej ciepłej wody w lokalnym systemie ogrzewania.

Na początku roku 2010 Sztokholm uruchomił program Professional Study Vi-
sits, którego celem jest generowanie lokalnej i międzynarodowej świadomości 
środowiskowej oraz umocnienie współpracy z Europą14. 

ogród na dachu klasycznym rozwiązaniem ekologicznym

 Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego została zaprojektowana przez Mar-
ka Budzyńskiego i Zbigniewa Badowskiego w 1998 roku15. Ten 4-kondygnacyjny 

14 T. Sachanowicz, Sztokholm. Ekologiczna perełka europejskich miast, Bryła.pl, 09.08.2013, http://
www.bryla.pl/bryla/56,85298,14412922,Sztokholm__Ekologiczna_perelka_europejskich_miast.
html (dostęp: 29.03.2018).

15 Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, http://www.archinea.pl/biblioteka-uniwersytetu-war-
szawskiego-marek-budzynski-zbigniew-badowski/ (dostęp: 29.03.2018).
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budynek z trzema fasadami ekologicznymi już wtedy robił duże wrażenie. Jednak 
prawdziwą sensacją stał się w 2002 roku, gdy otwarto na nim jeden z najwięk-
szych ogrodów na dachu w Europie (ryc. 6). Zaprojektowany został on przez ar-
chitekt krajobrazu Irenę Bajerską i rozciąga się na powierzchni ponad 1 ha. Składa 
się z dwóch części: górnej (o powierzchni 2000 m²) i dolnej (o powierzchni 15 000 
m²), połączonych strumieniem z kaskadowo spływającą wodą. W dolnym ogrodzie 
znajdują się wodospad i zarybiony staw, nad którym mieszkają kaczki. Posadzo-
no tu drzewa, krzewy i byliny utrzymane w tonacji niebiesko-białoróżowej, wśród 
których podziwiać można granitowe rzeźby. Górny ogród charakteryzuje się róż-
norodnością form, kolorów i zapachów roślin posadzonych na 30-centymetrowej 
warstwie gleby usypanej na dachu Biblioteki. Część ta podzielona jest na 4 frag-
menty, każdy skierowany w innym kierunku świata: ogród złoty, srebrny, karmi-
nowy oraz zielony. Całość uzupełnia ogród wejściowy – pochylnia prowadząca na 
dach Biblioteki, obsadzona bluszczem i barwinkiem, kończąca się altaną-anteną. 
Wszystkie części połączone są kładkami, ścieżkami, mostkami i pergolami poro-
śniętymi roślinnością, a przez specjalne przeszklenia w ścianach oraz dachu moż-
na zajrzeć z góry do wnętrza Biblioteki16. 

Nasz świat to połączenie kultury i natury. W mieście siłą rzeczy dominuje pierwiastek 
kultury; jednak nie ma on sensu, gdy nie towarzyszy mu choć trochę natury17. pisze redak-
cja witryny „Zmieniamy miasto”. Dzięki tej atrakcyjnej przestrzeni, jaką tworzy ogród 
na dachu, wykreowane zostało miejsce, w którym ludzie nie tylko mogą podziwiać 

16 Ogród BUW, http://www.buw.edu.pl (dostęp: 28.03.2018).
17 M. Kubski, K. Wertelecka, P. Topoliński, Po co zieleń w mieście?, Zmieniamy miasto, 06.2016, 

http://www.zmieniamymiasto.pl/miasto/po-co-zielen-w-miescie/ (dostęp: 29.03.2018).

Ryc. 6. Ogrody Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
Źródło: http://www.fuw.edu.pl/aw2p2/misc/biegwisly/misc/warsza-

wa/buw1.htm
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przyrodę, lecz również pouczyć się lub spędzić swój wolny czas. Ważne jest połącze-
nie natury, kultury i relaksu. W każdej części spotykać można coś nowego i zachwyca-
jącego. W tym celu posłużono się różnicami poziomów, uliczkami, ciekami wodnymi, 
lecz przede wszystkim różnego rodzaju kolorami, rodzajów i wysokości roślinnością18. 

pod innym kątem: pionowe lasy

Prototyp pionowych lasów stanowią wieżowce w Mediolanie Bosco Vertica-
le, zaprojektowane przez Stefano Boeri i ukończone w 2012 r. Są to dwie miesz-
kalne wieże wybudowane w dzielnicy Porta Nuova o wysokości 90 i 110 metrów 
mieszczące apartamenty dla zamożnych. Ich twórca postanowił rozwinąć koncep-
cję wertykalnej zieleni elewacyjnej, umieszczając ją tym razem na balkonach i fa-
sadach bloku19. Przy pierwszych tego typu rozwiązaniach wymagane było drogie 
prototypowanie, jednak z czasem nawet takie innowacyjne projekty stają się bar-
dziej dostępne i na dobre znajdują swoje miejsce w kolejnych realizacjach prze-
znaczonych dla szerszej grupy mieszkańców.

 Taka właśnie sytuacja ma miejsce w Eindhoven w Holandii, gdzie zleceniodawcy 
Sint Trudo zauważyli w projekcie nie tylko fantazję projektanta, lecz również szan-
sę na poprawę środowiska w mieście (ryc. 7). W budynku powstanie 19 pięter, 125 
mieszkań, a także setki drzew i roślin porastających wieżowiec. Trudo Vertical Forest 

18 R. Gajda, N. Szcześniak, Ogrody na dachach. Architecture is a good idea. 05.2016, http://www.
youtube.com/watch?v=jdHw8MmkydE (dostęp: 29.03.2018).

19 Basco verticale, http://www.stefanoboeriarchitetti.net/ (dostęp: 29.03.2018).

Ryc. 7. Pionowe lasy w Eindhoven.
Źródło: http://www.bryla.pl/bryla/56,85298,22955776,wertykalny-las-z-mieszkaniami-so-

cjalnymi-od-stefano-boeriego.html
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ma promować wyższy standard budynków socjalnych. Każdy z lokali będzie liczył 
50 m2, posiadał balkon o powierzchni co najmniej 4 m2, na którym zostanie zasa-
dzone przynajmniej jedno drzewo i około 20 roślin krzewiastych. Projekt wieżowca 
mieszkalnego w Eindhoven udowadnia, że można połączyć rozwiązania dwóch palących 
problemów w jednym projekcie. Chodzi o zmiany klimatu i zapotrzebowania na mieszka-
nia socjalne. Wznoszenie wieżowców porośniętych roślinnością wynika nie tylko z potrze-
by poprawienia miejskiego mikroklimatu, lecz również daje szansę gorzej sytuowanym 
mieszkańcom na poprawę warunków bytowych mówi sam architekt Stefano Boeri20. 

Wieżowiec mieszkalny w Eindhoven zostanie wzniesiony z prefabrykowanych 
elementów. Jak zapewnia zarządca projektem Francesca Cesa Bianchi, wykorzy-
stanie takich materiałów, opracowanie rozwiązań technologicznych do montażu 
fasady oraz ograniczenie użytych surowców wpłyną na zmniejszenie kosztów bu-
dowy. Trudo Vertical Forest ma stać się prototypem zielonego wieżowca z tani-
mi mieszkaniami socjalnymi przeznaczonymi na wynajem. Celem jest stworzenie 
w przyszłości sytuacji, kiedy pionowy las będzie szeroko stosowanym i dostępnym 
rozwiązaniem w mieszkalnictwie21. 

inteligentne miasto, dom i... miejski plac

W technologii Smart chodzi przede wszystkim o dopasowywanie się do po-
trzeb użytkownika. Zgodnie z zasadą, że można w ten sposób dostosować dom, 
a nawet całe miasto, nasuwa się wniosek, że plac miejski nie powinien stanowić 
problemu. Do takiej konkluzji doszedł projektant Michael Jantz i stworzył koncep-
cję placu Interactive Transformable Plaza (ryc. 8). Architekt tworzy głównie w Los 
Angeles, skupiając się na sposobach rozwoju współczesnej architektury, otwartej 
i zmieniającej się. Łączy sztukę, technologię, zrównoważone projektowanie i ar-
chitekturę w jedno unikalne doświadczenie22. 

 Interactive Transformable Plaza to projekt przestrzeni miejskiej o wielu funk-
cjach. Głównym założeniem jest partycypacja przechodniów w powstawanie prze-
strzeni publicznych. Plac w formie „nieaktywnej” jest dużym, płaskim prostokątem 
o drewnianej fakturze. Jednak powierzchnia ta skrywa pod sobą nieszablonową 
konstrukcję składającą się z dziewięciu żółtych słupków oraz wyciągarki do ło-
dzi. Wzorując się na inteligentnym domu, gdzie np. temperatura zmienia się po 

20 Wertykalny las z mieszkaniami socjalnymi od Stefano Boeriego, http://www.bryla.pl/bry-
la/56,85298,22955776,wertykalny-las-z-mieszkaniami-socjalnymi-od-stefano-boeriego.html 
(dostęp: 29.03.2018).

21 Pionowe lasy w centrum Warszawy, http://www.exumag.com/pionowe-lasy-w-centrum-war-
szawy/ (dostęp: 29.03.2018).

22 Michael Jantzen, http://www.archinect.com/michael-jantzen (dostęp: 29.03.2018).
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przyciśnięciu przez właściciela przycisku, Jantzen wymyślił sprytne rozwiązanie. 
Uruchomienie struktury powoduje przesunięcie i podnoszenie sekcji platformy 
tworząc podobną do namiotu bryłę. Całość składa się z osiemnastu niezależnie 
sterowanych części, dzięki czemu plac może przyjmować wiele różnych posta-
ci. Najważniejszy jest tu aspekt integracji społecznej i partycypacji przechodniów 
w tworzeniu przestrzeni miejskiej. Ludzie mogą tu aktywnie spędzać czas, tworząc 
emocjonalne więzi z obszarem w mieście23. 

walka ze smogiem

 W odpowiedzi na rosnący problem smogu powstają coraz nowsze sposoby 
radzenia sobie z nim. Jednym z najbardziej innowacyjnych jest wieża oczyszczają-
ca powietrze napędzana panelami słonecznymi, która powstanie w Krakowie (ryc. 
9). Nazywana jest miejskim odkurzaczem, a zaprojektowana została przez holen-
derskiego designera Daana Roosegaarde’a. Ta 7-metrowa konstrukcja stanowi naj-
większy oczyszczacz powietrza na świecie. Wykorzystując przyjazną środowisku 
technologię jonizacji, filtruje 30 m3 powietrza na godzinę i zużywa mniej energii niż 
bojler. W efekcie powietrze w promieniu kilkunastu metrów jest czystsze o 75%. 

Sposób działania Smog Free Tower polega na osadzaniu się brudu, którego aż 
42% stanowi węgiel, w filtrach wieży. To właśnie ten produkt naprowadził architekta 

23 Przestrzeń publiczna jak dom inteligentny – zmieniana według potrzeb, http://www.archira-
ma.muratorplus.pl/architektura/przestrzen-publiczna-jak-dom-inteligentny-zmieniana-we-
dlug-potrzeb,67_3150.html (dostęp: 29.03.2018).

Ryc. 8. Interactive Transformable Plaza.
Źródło: http://www.archirama.muratorplus.pl/artykul/galeria/
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na nietuzinkowy pomysł. Postanowił on wykorzystać czynnik ten do produkcji orygi-
nalnej biżuterii ze smogu. Biżuteria cieszy się powodzeniem, m.in. dlatego, że kupu-
jący zdają sobie sprawę, że jeden pierścionek to 1 tys. m3 mniej zanieczyszczeń w po-
wietrzu. Sprzedaż pomaga finansować kolejne projekty holenderskiego designera.

Zaprojektowanie i powstanie Smog Free Projekt ma zwracać uwagę na pro-
blem zanieczyszczeń powietrza i podkreślić, że najważniejsze to walczyć z przyczy-
nami, gdyż ponad 80% ludzi w miastach oddycha powietrzem przekraczającym 
normy zanieczyszczenia wyznaczone przez Światową Organizację Zdrowia. Dzia-
łanie wieży jest autentyczne, lecz w porównaniu do skali problemu należy ją trak-
tować w główniej mierze jako happening24.  

Mniej zaawansowany technologicznie i na pewno tańszy jest sposób na rozpra-
szanie smogu osiadającego nisko nad ulicami Chin. Tam po mieście krążą samocho-
dy zaopatrzone w armatki wodne. Rozpraszana woda ma pomóc w wyłapywaniu 
i neutralizowaniu ciężkich zanieczyszczeń powietrza, a zarazem walczyć ze smogiem.

Także Kraków wychodzi ze społeczną inicjatywą zbierania pieniędzy, za które 
zakupione zostaną rośliny pyłochwytne takie jak paprocie czy draceny, posadzo-
ne później w okolicach szkół, przedszkoli i żłobków. Zbiórkę planowo wspomógł-
by również Urząd Miasta, a koncepcja crowdfundingu byłaby pierwszą tego typu 
działalnością wdrożoną w Polsce25. 

24 Wieża pochłaniająca smog stanie w Krakowie. Produktem ubocznym są diamenty ze „smogu”, Bry-
ła.pl, 08.02.2018, http://www.bryla.pl/bryla/56,85301,22997032,wieza-pochlaniajaca-smog
-stanie-w-krakowie-to-projekt-hole.html (dostęp: 29.03.2018).

25 Jak walczyć ze smogiem? Poznaj antysmogowe rozwiązania na świecie, http://www.archira-
ma.muratorplus.pl/architektura/jak-walczyc-ze-smogiem-poznaj-antysmogowe-rozwiazania
-na-swiecie,67_4847.html (dostęp: 29.03.2018).

Ryc.  9. Smog Free Tower, Kraków.
Źródło: http://www.bryla.pl/bryla/56,85301,22997032,wieza-po-

chlaniajaca-smog-stanie-w-krakowie-to-projekt-hole.html
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Zmieniając siebie, zmieniać świat

 Dla różnych metropolii inne aspekty rozwoju są najważniejsze. Jedne kładą 
nacisk na jakość życia mieszkańców, inne skupiają się na wpływie na środowisko 
naturalne, a pozostałe za najistotniejszy uważają rozwój gospodarczy. Niezależ-
nie od tego każde miasto podobne jest do żywej komórki – ciągle się przekształ-
cając, budzi w mieszkańcach skrajne uczucia. Niejednokrotnie powoduje zdener-
wowanie lub rozdrażnienie ze względu na hałas czy wszechobecny pęd, a czasem 
nawet przeraża swoim ogromem. Jednak nie można zaprzeczyć, że z miastami 
związanych jest także wiele pozytywnych emocji. Urbanistyka potrafi być zachwy-
cająca, a wygoda życia i mnogość możliwości niezastąpiona. Są to miejsca za-
mieszkania większości ludzi, a w przyszłości może nawet całej ludzkości. Dlatego 
należy dbać o miasta najlepiej, jak potrafimy. Obowiązkiem każdego obywate-
la jest być świadomym zagrożeń i im przeciwdziałać, jeśli nie dla siebie, to dla 
przyszłych pokoleń. Jednostce nie uda się naprawić całego świata, ale wystarczy, 
żeby duża liczba pojedynczych osób zaczęła dbać bardziej o środowisko od zmia-
ny swoich własnych nawyków. Miasta idealne nie istnieją, jednak, uwzględniając 
potrzeby człowieka, środowiska naturalnego i rozwoju gospodarczego, możemy 
sprawić, że będą ideałowi bliskie26. 

26 D. Biedrzycki, J. Kurowski, S. Binkowski, Najbardziej zielone miasta świata, Zmieniamy Miasto, 
06.2016, http://www.zmieniamymiasto.pl/miasto/najbardziej-zielone-miasta-swiata/ (dostęp: 
29.03.2018).

Ryc. 10. Amsterdam z lotu ptaka.
Źródło: http://www.szczekaopada.pl/ciekawostki/

tak-wyglada-amsterdam-z-lotu-ptaka/2306
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książę walii w drodZe ku 
Zrównoważonej prZysZłości 

WPŁYW KSIęCIA KAROlA NA DYSKURS 
ARCHITEKTONICZNY XX I XXI WIEKU

Światopogląd księcia Walii obejmuje szeroki zakres kwestii humanitarnych i spo-
łecznych. Chociaż sam nie posiada oficjalnego wykształcenia w dziedzinie architek-
tury, jego uprzywilejowana pozycja spadkobiercy tronu brytyjskiego pozwala mu 
spotykać się z najlepszymi wśród uczonych i profesjonalistów, dając mu możliwość 
zapoznania się z wiodącymi nurami i ideami z wielorakich dziedzin1. Dzięki swojej 
pozycji, może być postrzegany z jednej strony, jako osoba odpowiedzialna za reago-
wanie na różne problemy, a z drugiej strony, jako głos monarchii i jej mieszkańców. 
Jego poglądy nie są jedynie agendą polityczną czy nawet społeczną, ale stanowią ra-
czej złożony zbiór wartości i idei kształtujących wizję Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. 
Mimo iż łatwo postawić mu zarzut wykorzystywania swojej pozycji i wtrącanie się 
w architektoniczną debatę bez odpowiedniego wykształcenia, był on jednak jednym 
z pierwszych ludzi w Wielkiej Brytanii, który rzucił wyzwanie modernistycznym para-
dygmatom rozwoju, tworząc nowe ramy koncepcyjne dla publicznej dyskusji na te-
mat środowiska budowlanego. Nie tylko krytykował ugruntowane dogmaty, ale tak-
że starał się komunikować potrzeby społeczeństwa społeczności architektonicznej2.

Charles Windsor urodził się 14 listopada 1948 roku w Londynie jako syn królo-
wej Elżbiety II i księcia Filipa. Studiował archeologię, antropologię i historię w Tri-
nity College, powiązanym z Cambridge University. Ten rodzaj procesu edukacyj-
nego znacznie wpłynął na jego wrażliwość społeczno-kulturową oraz poglądy na 

1 D. Murphy, Prince Charles’s 10 principles for architecture – and 10 much better ones, The Guar-
dian, 27.12.2014, https://www.theguardian.com/artanddesign/2014/dec/27/prince-charles-
10-principles-architecture-10-better-ones (dostęp: 11.02.2018).

2 HRH The Prince of Wales, Speech at 150th anniversary of the Royal Institute of British Architects (RIBA), 
Hampton Court Palace, 30.05.1984, https://www.princeofwales.gov.uk/speech/speech-hrh-prin-
ce-wales-150th-anniversary-royal-institute-british-architects-riba-royal-gala (dostęp: 21.02.2018).
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architekturę i sam zrównoważony rozwój3. Studia pozwoliły mu nawiązać ścisły 
związek z przeszłością i tradycją oraz rozwinąć wiarę, że można budować silniej-
szą przyszłość tylko poprzez spojrzenie w przeszłość.

Niniejszy artykuł jest analizą postaci księcia Karola w kontekście zrównoważo-
nego rozwoju, historii, poglądów i pomysłów Księcia z dziedziny architektury, jak 
również urbanistyki oraz ich rozwoju na przestrzeni lat. Wizja bardziej zrównowa-
żonego świata rozwijana przez Księcia przez ponad 30 lat opisuje nie tylko jego 
rosnące zrozumienie współczesnych warunków, ale także wartości symbolicznych, 
jakie niesie ze sobą architektura4.

Na 30 maja 1984 r. przypada dzień, w którym książę Karol po raz pierwszy 
aktywnie zabrał głos w architektonicznej debacie. Uroczysty wykład spadkobier-
cy tronu brytyjskiego z okazji sto pięćdziesiątej rocznicy RIBA okazał się jednym 
z przełomowych momentów w debacie na temat architektury późnego moderni-
zmu. Książę Walii skorzystał z tej okazji, aby skrytykować edukację architektonicz-
ną skupioną na projektowaniu od zera, a nie na odniesieniu się do kontekstu oraz 
zwrócić uwagę na brak ciągłości między wizją architektów a szeroko pojętymi po-
trzebami społecznymi, m.in. w uwagach na temat stanu nowoczesności. Obawy, 
które przedstawił w Hampton Court w swoim (nie)słynnym przemówieniu, były je-
dynie symptomami kryzysu przestrzeni publicznej, którego doświadczył, a który 
w owym czasie nie był jeszcze w pełni zrozumiały. Jego samego też nie do końca 
zrozumiano, bo to jego kontrowersyjna uwaga na temat „monstrualnego karbun-
kułu”, dotycząca projektu rozbudowy Galerii Narodowej o Ahrendsa, Burtona i Ko-
ralka, odbyła się szerokim echem, nie natomiast prawdziwa intencja, kryjąca się 
za słowami. Jak stwierdzono w konkluzji wykładu: […] w 150 rocznicę istnienia Kró-
lewskiego Instytutu Architektów Brytyjskich pragnę wyrazić szczerą nadzieję, że w ciągu 
najbliższych 150 lat dojdzie do nowej harmonii pomiędzy wyobraźnią a gustem oraz 
w relacjach pomiędzy architektami a mieszkańcami tego kraju5.

Słowa te długo potem zostaną zapamiętane jako jedno z pierwszych publicz-
nych wezwań promujących idee zrównoważonego rozwoju.

Mając to na uwadze, książę Karol odnotował pogorszenie się stanu dziedzic-
twa architektonicznego i miejskiego w drugiej połowie XX wieku. Jednak dopie-
ro w czasach masowej rewitalizacji architektury XIX wieku, tendencje i ruchy na 
rzecz odnowienia miasta stały się centralnym elementem strategii rozwoju miast 
europejskich. Jeszcze w latach 80. książę Walii wspierał tych, którzy już wiedzieli, 

3 S. Sally Bedell, Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life, Random Ho-
use 2017.

4 W. Koch, A Handbook of European Architectural Styles, Berkshire 1980.
5 HRH The Prince of Wales, Speach..., op. cit.
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że taki proces musi się rozpocząć. W tym właśnie celu stworzył Książęcą Fundację 
Budowy Społeczności. Jego projekty wspierały wiele procesów rewitalizacyjnych, 
koncentrując się nie tylko na architekturze, ale także na zabytkach. Książę Karol 
uważał, że w przypadku renowacji rewitalizowany obiekt powinien zawsze pełnić 
funkcję podobną do historycznej. W przypadku każdego projektu ważną rolę od-
grywały też dla niego badania jego uwarunkowania środowiskowego, gospodar-
czego i społecznego. Na przykład w Rangunie (Myanmar) jego fundacja skupiła 
się na ochronie dziedzictwa kulturowego, czego skutkiem była renowacja fasady 
zniszczonego zabytkowego budynku kamienicy6.

Publikacja książki księcia A Vision of Britain w 1989 roku była świadectwem jego 
refleksji nad stanem architektury, jej użytkownikami i warunkami panującymi we 
współczesnym świecie. To właśnie tutaj zaprezentował swoje słynne 10 reguł ar-
chitektury jako zbiór doktryn, których powinni przestrzegać architekci, aby budo-
wać lepsze i zdrowsze społeczności. Doktryny obejmowały zagadnienia miejsca, 
hierarchii, skali, harmonii, zamknięcia, materiałów, dekoracji, sztuki, znaku i świa-
tła oraz społeczności7. Książę podkreślił znaczenie dziedzictwa i przynależności 
do ziemi, skalę obiektów, związek z otoczeniem i rolę kontekstu, dążąc do oży-
wienia rzemiosła lokalnego i lokalnych materiałów. Zwrócił uwagę na priorytet 
pieszych, udział w kształtowaniu środowiska zabudowanego przez społeczności, 
kładąc równocześnie nacisk poprawę warunków życia wdrażaną oddolnie. Mimo 
iż książka nie stanowiła przekrojowej analizy, ani nie oddawała złożoności i różno-
rodności kwestii architektonicznych współczesnego świata, już wtedy przedstawił 
wizję, która miała znaleźć odzwierciedlenie w nowej karcie ateńskiej wydanej po-
nad dziesięć lat później.

W 1988 r. książę Walii powołał architekta Leona Kriera do pracy nad ogól-
ną koncepcją 400 akrów ziemi, które miałby być wkrótce znane pod nazwą 
 Poundbury8. Wyzwaniem Kriera było zaprojektowanie autonomicznej rozbu-
dowy miasta w kontekście tradycyjnej architektury Dorset, zgodnie z zasa-
dami urbanistycznymi opisanymi przez księcia Karola. Miasto stawia na ludzi, 
dając pierwszeństwo pieszym, a nie samochodom, budynki komercyjne mie-
szają się z dzielnicami mieszkalnymi, sklepami i obiektami rekreacyjnymi, two-
rząc w ten sposób lokalną społeczność. Jako odpowiedź na bezduszne wieżow-
ce rozrzucone masowo po miastach Wielkiej Brytanii, książę chciał pokazać, że 

6 The Prince’s Foundation. Myanmar Project Sheet, http://princes-foundation.org/images/buil-
ding-places/project-gallery/myanmar/Myanmar_Project_Sheet.pdf (dostęp: 11.02.2018).

7 HRH The Prince of Wales, A Vision of Britain, 1989, [w:] Ch. Jencks, K. Kropf, Theories and Ma-
nifestoes of Contemporary Architecture, Chichester 2006.

8 Prince shows off village vision, http://www.bbc.com/news/uk-england-dorset-37778512 (do-
stęp: 13.02.2018).



28    ARCH-ECO Zrównoważony rozwój w kontekście współczesnego wizerunku miasta

istnieją inne, zrównoważone sposoby tworzenia środowisk życia i pracy. Cechą 
charakterystyczną Poundbury jest to, że sama architektura jest całkowicie histo-
ryczna, przypominająca formy przeszłości, co przyniosło księciu ogromną falę 
krytyki ze strony środowisk architektonicznych.

Podany przykład pokazuje, że w tym czasie problem przestrzeni architekto-
nicznej był nie tylko kwestią zrównoważonego rozwoju, ale również i stylu. W ob-
liczu ostrej krytyki książę Karol przez pewien czas wycofywał się z debaty publicz-
nej na temat architektury. Jego zainteresowanie przestrzenią nie słabło, wręcz 
przeciwnie – o czym świadczą dzieła jego organizacji charytatywnych:  Prince’s 
Trust i utworzone w 2003 roku The Prince’s Charities. Innym widocznym przykła-
dem zaangażowania Karola w dziedzictwo architektoniczne był jego sprzeciw 
wobec propozycji Parku Drakula w Sigisoarze, w Rumunii, w pobliżu historycz-
nego centrum miasta9. Książę dużo też podróżował przez Siedmiogród, odwie-
dzając wioski, które miał nadzieję zrewitalizować. Pokazuje to jego szeroki wpływ 
na świat teorii architektury, i to, że nie tylko przedstawia swoje pomysły, ale jed-
nocześnie stara się je realizować.

W swojej przemowie Richard Dimbleby Lecture, Facing the Future, którą wygło-
sił 8 lipca 2009 roku, przedstawił bardziej spójną i przemyślaną wizję współcze-
snej architektury10. Jednak uderzającą różnicą jest fakt, że tym razem, nauczony 
falą krytyki, książę Karol w ogóle nie odniósł się do stylu. Skupił się na szerszych 
zagadnieniach współczesnego świata, przedstawiając subtelne, ale przemyślane 
możliwości poprawy warunków życia. Sam fakt, że został zaproszony do wygło-
szenia takiego wykładu ma duże znaczenie, ponieważ Richard Dimbleby Lecture 
stanowi platformę dla profesjonalistów, naukowców i wizjonerów, co oznacza, że 
zyskał wiarygodność i doskonałość w dziedzinie architektury, mimo iż jego pomy-
sły od 1984 r. były niemal nieustannie poddawane surowej krytyce. Książę Karol 
przedstawił swoją wizję i opisał swoje uzasadnione obawy dotyczące zaburzeń na-
szego ekosystemu, leżącej w samym sercu działań ludzkości. Jego symptomy, po-
cząwszy od eksploatacyjnego, mechanicznego modelu ekonomicznego, poprzez 
powszechne lekceważenie ekologicznego rozwoju przez państwa i przedsiębior-
stwa prywatne, aż po odizolowanie społeczności lokalnych od ich lokalnego eko-
systemu, są dziś ważnymi i powszechnie dyskutowanymi problemami. Ponadto 
książę wezwał do stawienia czoła przyszłości, odrzucając utopie i dystopie post-
modernizmu. W tej iteracji wizja księcia Walii wydaje się być dobrze sformułowana 

9 Prince opposes Dracula park, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1971271.stm (dostęp: 
16.02.2018).

10 HRH The Prince of Wales, The BBC Richard Dimbleby Lecture, St. James’s Palace State Apart-
ments, London 2009, https://www.youtube.com/watch?v=O4l0fES43nc (dostęp: 13.02.2018).
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i usprawiedliwiona, zawierająca bagaż doświadczeń i refleksji. Jego idee, przy re-
torycznym oderwaniu od ślepych ścieżek historyzmu, mogą być postrzegane jako 
posiadające ogromny potencjał poprawy szeroko pojętej kondycji społeczeństw.

Projektem rozwijającym w nurcie ideologii przedstawionej w wykładzie Ri-
chard Dimbleby Lecture może być mieszkalnictwo socjalne wtopione w historycz-
ną dzielnicę prywatnych apartamentów – elewacje nowych kamienic nie różnią się 
od starych i nie można ich rozpoznać po ulicy. W Anglii wiele mieszkań socjalnych 
znajduje się w wysokich, odizolowanych blokach. Jest to złe rozwiązanie, nie tylko 
dlatego, że bloki często tworzą nieprzyjazną przestrzeń, która z czasem ulegnie 
degradacji. Jest to również dyskryminacja osób, które muszą wchodzić do tych od-
osobnionych budynków. Zarówno, jak uważa książę, powinny istnieć równe szan-
se „przestrzenne”: taka sama bliskość usług, miejsc pracy i poczucie bezpieczeń-
stwa. Przykładem jednego z jego projektów dotykającego problemów społeczności 
lokalnych mogą być cztery kuchnie zbudowane przez jego fundację w Kenii11. Ta 
sama fundacja zajmowała się również budową kobiecego centrum przedsiębior-
czości na Rose Town na Jamajce12. Idea bliskiego naturze osiedla mieszkaniowego 
nie oznacza, że w jednym miejscu istnieje jednocześnie zarówno wieś, jak i mia-
sto. Niestety w europejskich strefach podmiejskich najczęściej mamy do czynienia 
z najgorszymi cechami miasta i najgorszymi cechami odizolowanej wsi. 

Nie sposób w pełni zrozumieć zaangażowania księcia w debatę architektonicz-
ną bez wzmianki o trwających kłótniach teoretycznych z brytyjskimi architektami, 
zwłaszcza z Richardem Rogersem. Ich spór sięga roku 1987, kiedy to Rogers twier-
dził, że jego zwycięska propozycja placu Paternoster w Londynie została odrzuco-
na z powodu ingerencji księcia Karola w plany zagospodarowania przestrzenne-
go. Od tamtej pory kłótnia miała wiele iteracji – od Opery Królewskiej po Chelsea 
Docks13. Już w latach 80. Rogers był postrzegany przez Karola jako uosobienie mo-
dernisty z obsesją na punkcie strukturalizmu i z pełnią wiary w odkupienie świata 
przez najnowsze dzieła techniki14. 

Podczas gdy Rogers oskarża księcia Karola o promowanie elitaryzmu i po-
pularyzowanie wysoce hierarchicznych przestrzeni, książę zwykle nie reaguje 

11 The Prince’s Foundation. Community Cookers Nairobi Architecture, http://princes-foundation.
org/building-places-architecture-international/129-community-cookers-nairobi-architecture 
(dostęp: 13.02.2018).

12 The Prince’s Foundation. Jamaica Project Sheet, http://princes-foundation.org/images/buil-
ding-places/project-gallery/jamaica/Jamaica_Project_Sheet.pdf (dostęp: 13.02.2018).

13 R. Booth, Prince Charles wrecked my Chelsea project, The Guardian, 16.06.2009, https://
www.theguardian.com/uk/2009/jun/16/richard-rogers-prince-charles-architecture (dostęp: 
13.02.2018).

14 R. Rogers, R. Piano, Statement, 1975, [w:] Ch. Jencks, K. Kropf, op. cit.
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bezpośrednio, co tylko podsyca kontrowersje. Debata jako taka jest nadal nie-
rozwiązana i niejednoznaczna, ponieważ wezwania Rogersa do otwartej dyskusji 
zwykle są ignorowane, co może rodzić pytanie, czy książę Karol rzeczywiście nie-
konstytucyjnie wtrąca się w planowanie przestrzenne, zmuszając inwestorów do 
zmian. Niemniej jednak, to zderzenie dwóch punktów widzenia nie jest „stylistycz-
ne”, jak chciałby twierdzić Rogers, ponieważ sięga do sedna idei społeczeństwa 
i tego, czy powinno być uporządkowane, czy raczej holakratycznie transparentne. 
W tej samej kwestii, książę Walii wydaje się być w silnej pozycji, nie mówiąc o for-
mach architektonicznych z powodu szerokiej krytyki, która dotknęła go po założe-
niu Poundbury, ale raczej ich wpływie społecznym, ekologicznym i ekonomicznym. 
W związku z tym może on być postrzegany nie, jako królewska postać niedemo-
kratycznie zmieniająca bieg prawodawstwa, ale raczej, jako obrońca i mówca na 
rzecz tych bez głosu – ignorowanych, wyśmiewanych i skazanych na wypadnię-
cie z głównego nurtu w coraz szybszym procesie bezwzględnej modernizacji15.

Książę Karol wprowadził w życie ideały tradycyjnej architektury i urbanistyki na 
całym świecie. Inspirujące przykłady, zaczynając od Haiti, przez Szpital Dziecięcy Alder 
Hey w Liverpoolu czy Chiny, aż po Wyspy Galapagos, pokazują siłę tych ideałów w two-
rzeniu bardziej dynamicznego, pięknego i zrównoważonego środowiska budowlane-
go16 – twierdzi Michael Lykoudis, który w 2012 roku wręczył Księciu Walii nagrodę 
Driehaus Architecture Prize17. Sama nagroda stanowi pewien etap rozwoju wizji 
na przyszłość, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i na świecie. Wizja, która jest nie-
zaprzeczalnie interesująca, bo wykuta w nurcie krytyki i lekceważenia, przez czło-
wieka, który urodził się, by rządzić.

Dzięki możliwościom XXI wieku wizja ta może stać się rzeczywistością. Jego 
najnowszym projektem urbanistycznym jest ekologiczne miasto Sherford w połu-
dniowo-zachodniej Anglii, planowane dla 12 000 osób. Miasto zostanie połączone 
z centrum Plymouth komunikacją miejską, mieszcząc w sobie wszystkie niezbędne 
funkcje, które zmniejszą potrzebę codziennego podróżowania jego mieszkańców. 
Myślą przewodnią ma być dostępność wszystkich niezbędnych usług w odległości 
5 minut od domów mieszkańców18. Jest to ważne z punktu widzenia oszczędności 

15 R. Booth, Prince Charles: ‘I defend ordinary people against property developers’, The Guardian, 
29.06.2010, https://www.theguardian.com/uk/2010/jun/29/prince-charles-planning-proper-
ty-developers (dostęp: 13.02.2018).

16 K. Kelly, Prince Charles honores for his architectural patronage, https://architecture.nd.edu/
news-events/news/the-prince-of-wales-honored-for-his-architectural-patronage/ (dostęp: 
16.02.2018).

17 The Prince’s Foundation. Sherford Architecture, http://princes-foundation.org/building-pla-
ces-architecture-uk/138-sherford-architecture (dostęp: 15.02.2018).

18 Ibidem.
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pieniędzy, czasu i energii, a także integracji społecznej i ochrony środowiska na-
turalnego. Projekt ten różni się od wspomnianego wcześniej Poundbury tym, że 
nie sprowadza się do bezmyślnego powtarzania form minionych dni, lecz wyko-
rzystuje idee architektury wernakularnej, tworząc środowisko, które samo w sobie 
nie da się umieścić pod znakiem „historyzmu”.

Książę Karol czerpał inspirację z tradycyjnego europejskiego planowania urba-
nistycznego z rynkami i frontalnie zamkniętymi ulicami, które tworzą bardziej 
przyjazną przestrzeń niż rozrastające się modernistyczne przedmieścia. Pomimo 
dość zwartej tkanki miejskiej, udało mu się pozyskać ponad połowę terenów inwe-
stycyjnych dla parku w Sherford. Postarał się też również dobrze wkomponować 
nowe miasto w krajobraz historyczny.

Wizja księcia Karola dotycząca zrównoważonej przyszłości jest niezaprzeczal-
nie obszerna i odważna. Być może jest jedynie tylko częścią planu, aby zapewnić 
trwałość monarchii w czasach niepewności. Jednak jego ideologia stała się obecnie 
ważną częścią architektonicznej debaty. Choć w dzisiejszych czasach nie można 
sobie wyobrazić świata, w którym promowane przez niego idee nie byłyby częścią 
dyscypliny architektonicznej, nie należy przeceniać jego osobistego wpływu. Mimo 
że zasady zrównoważonego rozwoju wzmocnione przez księcia Karola są, naszym 
zdaniem, zdrowe, żywe i konieczne, pełna realizacja jego pomysłu jest kwestią 
otwartą mogącą okazać się efemeryczną, nieosiągalną utopią.
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miasta Zrównoważone 
– planowanie kreatywne 

ROZWóJ CYWIlIZACYJNY A ŚRODOWISKO NATURAlNE

Człowiek jako element środowiska naturalnego od czasów najdawniejszych 
związany był z naturą w sposób bliski i intuicyjny. Związek ten stanowił funda-
ment wszystkich wczesnych epok cywilizacji (m.in. cywilizacja Egiptu, Mezopo-
tamii). Najlepiej świadczy o tym kult otaczającej natury, jej elementów i żywio-
łów (m.in. w religii Słowian), jak również głęboka wiedza i mądrość ekologiczna 
ludów prymitywnych i kultur plemiennych (np. rdzennych mieszkańców Afryki 
czy Indii, z którą możemy spotkać również obecnie). Na przestrzeni stuleci sta-
nowisko człowieka względem natury zmieniało się, jednak przyroda zawsze mu 
towarzyszyła, uwzględniana w mniejszym bądź większym stopniu.

W starożytnej Grecji panowała idea ładu kosmicznego – świata, w którym do-
minuje harmonia, a człowiek jest częścią organicznej całości. Kontynuację takie-
go podejścia możemy zaobserwować w chrześcijańskiej filozofii okresu średnio-
wiecza, szczególnie w postawie św. Franciszka z Asyżu, który głosił umiłowanie 
przyrody, podkreślając silny związek człowieka z naturą. Renesans zmienił pozy-
cję człowieka w świecie, przyznając mu dominację nad otoczeniem i stawiając go 
w centrum sztuki, religii i filozofii. Wynalazki i postęp technologiczny tego okre-
su pokazują chęć zapanowania nad dotąd tajemniczą i wiązaną bezpośrednio 
z absolutem naturą. W XVIII wieku powstały dwa kierunki – racjonalny, kontynu-
ujący ideologie renesansowe i emocjonalny1, zwrócony w stronę natury, roman-
tyzmu nieposkromionego otoczenia, które możemy obserwować w pejzażach 
romantycznych obecnych w literaturze i sztuce tego okresu. Kolejne dziesięcio-
lecia przyniosły szybki wzrost gospodarczy. Znaczny rozwój transportu, budo-
wa fabryk i uprzemysłowienie spowodowało zwiększoną eksploatację surowców 
oraz niszczenie otoczenia przyrodniczego na rzecz rozbudowywanego przemy-
słu. Człowiek ujarzmił przyrodę, której niekończąca się degradacja, pozyskiwanie 

1 S. Wehle-Strzelecka, Architektura słoneczna w zrównoważonym środowisku meiszkaniowym, wyd. 
Politechnika Krakowska, Kraków 2004, s. 23.
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paliw kopalnych, wycinka drzew napędzała przemysł i powodowała powiększa-
nie się zespołów miejskich.

Na przestrzeni epok człowiek coraz bardziej oddalał się od natury, czerpiąc 
z niej coraz więcej, nie oferując nic w zamian. Zwiększona eksploatacja środowiska 
naturalnego doprowadzała do coraz głębszej degradacji. Takie postępowanie nie 
uwzględniało potrzeb przyszłych pokoleń, zaplanowane było na teraźniejszość – nie 
przyszłość. W II poł. XX wieku zaczęto definiować teraźniejszość jako fazę postindu-
strialną. Rozwój techniki i świadomości społeczeństwa spowodował zainteresowa-
nie energooszczędnymi formami pozyskiwania energii. Coraz większe grono ludzkie 
zaczęło uświadamiać sobie negatywne skutki niepohamowanego postępu, powo-
dującego naruszenie równowagi ekologicznej. Zaczęto poszukiwać alternatywnych 
źródeł energii, w tym energii odnawialnej. Próbowano odnaleźć nowy kierunek roz-
woju cywilizacji, która chroniłaby dziedzictwo ekosystemu i wykorzystywała środo-
wisko w sposób mądry, ingerując w nie w jak najmniejszym stopniu. Człowiek po 
raz kolejny, niczym w świecie starożytnych Greków miał się stać elementem natu-
ralnego ładu środowiska. Taka filozofia spowodowała rozwój ruchów nastawionych 
na ochronę środowiska i poszukiwanie zrównoważonych relacji człowieka z naturą.

rozwój zrównoważony – miejsce i rola człowieka w przyrodzie

Pojęcie rozwoju zrównoważonego pojawiło się w odniesieniu do kierunku roz-
woju cywilizacji w raporcie WCED2 „Nasza wspólna przyszłość”3  w 1987 roku, któ-
ry zdefiniowany został jako: [...] taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia 
mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. 
Dokument ten wskazuje na integrację celów ochrony środowiska, ekonomicznych, 
społecznych i ekologicznych we wszystkich skalach - od lokalnej po globalną. Pod-
kreśla także ogromną rolę architektów, którzy jako grupa profesjonalistów odpo-
wiadają za stan środowiska przyrodniczego.

Już w okresie oświecenia J. Ruskin bliski był sformułowania idei rozwoju zrów-
noważonego pisał: Bóg dał nam ziemię […] jest to wielki obowiązek i odpowiedzial-
ność, ponieważ w takim samym stopniu należy ona do nas, jak i do tych, którzy po 
nas przyjdą, a których imiona właśnie zapisywane są w księdze stworzenia i nie mamy 
prawa żadnym działaniem i zaniedbaniem, karać ich w niezasłużony sposób i pozba-
wiać dobrodziejstw, które jesteśmy w stanie i powinniśmy przekazać im w testamen-
cie. Oświeceniowy poeta wyprzedził o ponad sto lat tezy sformułowane w trakcie 

2 The World Commission on Environment and Development – Światowa Komisja ds. Środowi-
ska i Rozwoju.

3 tzw. Raport Brundtland – od nazwiska przewodniczącej komisji – Gro Harlem Brundtland;
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trwania Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro z 1992 r., podczas którego nastąpił prze-
łom w nurcie ekologicznym. Konferencja Narodów Zjednoczonych na temat Śro-
dowiska i Rozwoju4 zredagowała globalny program działań Agenda 21 – konspekt 
ratowania planety, który zawarty jest na prawie 500 stronach, w 40 rozdziałach. 
Agenda zobowiązywała narody do przyjęcia i stosowania koncepcji rozwoju zrów-
noważonego jako podstawowego podejścia w kwestii roli i miejsca człowieka we 
wszechświecie. Program ten został przyjęty przez ponad 178 krajów. Składa się 
z czterech części. W pierwszej scharakteryzowano zagadnienia społeczne i ekono-
miczne. Druga część zawiera problemy ochrony i gospodarowania zasobami na-
turalnymi w ujęciu ekorozwoju. Część trzecia porusza kwestie roli głównych grup 
społecznych i konieczności wzmocnienia ich roli w realizacji Agendy 21. Ostatni 
dział dotyczy możliwości realizacyjnych poszczególnych zadań i zaleceń5.

W polskim ustawodawstwie pojęcie rozwoju zrównoważonego zostało zde-
finiowane w „Prawie ochrony środowiska”6 – dokumencie określającym zasady 
ochrony środowiska i warunki wykorzystywania jego zasobów, który mówi: […] to 
taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań 
politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej 
oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania moż-
liwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywa-
teli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń7.

miasto zrównoważone – nowa urbanistyka

Równowaga rozwojowa miasta jest bezpośrednio związana z przytaczanymi 
definicjami rozwoju zrównoważonego, odnoszącymi się do skali miejskiej. Pro-
jektowanie miasta powinno wiązać się z ograniczeniem negatywnych skutków na 
środowisko do minimum, co możliwe jest w większym stopniu w przypadku nowo 
powstałych miast, trudniejsze do osiągnięcia w przypadku przebudowy, rewitali-
zacji miast istniejących od wieków, miast industrialnych skoncentrowanych wokół 
przemysłu. Kreacja miasta powinna spełniać wymagania mieszkańców, na pierw-
szym miejscu stawiać człowieka jako element całokształtu środowiska, szanując 
lokalną społeczność, dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz ekonomię, mając na 
uwadze postulaty rozwoju zrównoważonego omawiane we wcześniejszej części.

4  United Nations Conference on Environment and Development, UNCED.
5 Pierwsza Warszawska Agenda 21, http://www.agenda21.waw.pl (dostęp: 28.03.2018).
6 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627.
7 Międzyszkolna Internetowa Platforma Ekologiczna, http://www.mipe.oswiata.org.pl (dostęp: 

28.03.2018).
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W XXI wieku istotnym problemem jest demografia miast. Ciągle wzrasta liczba 
mieszkańców – w 2010 roku 50% populacji stanowili mieszkańcy miast, szacuje się, 
że w 2050 roku już 7 na 10 osób będzie mieszkało w miastach8. Postępująca urba-
nizacja niestety wiąże się z degradacją środowiska naturalnego. Ogromne tereny 
zielone zostają włączone do metropolii i przekształcane są na osiedla mieszkal-
ne, zakłady pracy czy centra handlowe. Władze miejskie powinny dbać o rozsąd-
ną gospodarkę wodną (ochrona przed wyczerpaniem, skażeniem i degradacją), 
rozwój energii odnawialnej – słonecznej, wiatrowej, energii biomasy. Bardzo wie-
le miast ogranicza ruch samochodowy emitujący spaliny, promując komunikację 
publiczną, budując ścieżki rowerowe i deptaki (zachęcając tym samym do aktyw-
nego trybu życia).

Specjaliści z Kongresu Nowej Urbanistyki (CNU)9 stworzyli zasady pozwalające 
kreowanie miast zrównoważonych m.in. angażowanie lokalnej społeczności, re-
witalizację centrów miast, przekształcenie rozproszonej zabudowy podmiejskiej 
w zintegrowane wspólnoty sąsiedzkie, w których dominuje ruch rowerowy i pieszy.

Na świecie powstaje szereg ośrodków miejskich o większej bądź mniejszej ska-
li, które są planowane lub przebudowywane zgodnie z przyjętymi normami zrów-
noważonego rozwoju siedzib ludzkich. Już w latach 70. ubiegłego wieku w Anglii 
zaczęły powstawać wioski ekologiczne10, które były odpowiedzią na szerzące się 
ruchy krytykujące niepohamowany rozwój cywilizacyjny. Są one jednym z pierw-
szych przykładów stosowania zasady zrównoważonego rozwoju poprzez powrót 
do architektury, gospodarki i energii ekologicznej.

Koncepcje oparte na zasadach kreowania miast zrównoważonych wcielane są 
w życie w wielu miastach, powstają unikatowe rozwiązania problemów mieszkal-
nych i transportowych, w wielu miejscach na świecie (również w Polsce) wzrasta 
świadomość mieszkańców miast i zaangażowanie w sferze poprawy warunków 
najbliższego otoczenia. Powstają różnego rodzaju inicjatywy obywatelskie reali-
zowane w skali lokalnej, co zwiększa przywiązanie do miejscowego środowiska 
przyrodniczego, miejskiego i społecznego.

8 WHO, Urban Population Growth, http://www.who.int (dostęp: 28.03.2018).
9 The Congress for the New Urbanism, oficjalna strona internetowa http://www.cnu.org.
10 J. Gąsiorek, „Oblicza Równowagi. Wioski ekologiczne w Wielkiej Brytanii. Rozwój spontaniczny czy 

zrównoważony?”, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005, s. 181.
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mobilność, równowaga, tożsamość11

Kreatywność zaczyna się wtedy, kiedy odcina się z budżetu jedno zero.
J. Lerner

Najpopularniejszym i najbardziej innowacyjnym miastem, które przywoływane 
jest w kontekście rozwoju zrównoważonego, bez wątpienia jest Kurytyba – miasto 
w Brazylii, główny ośrodek polonijny w tym kraju. Historycznie Kurytyba była mia-
stem przemysłowym, w którym zawczasu podjęto działania przeciw niekontrolowa-
nemu rozrostowi tkanki miejskiej. Dużo uwagi poświęcono transportowi oraz środo-
wisku, dzięki czemu mieszkańcy mogą żyć w mieście oferującym przyzwoite warunki 
bytowe, a Kurytyba jest uznawana za jeden z przykładów miasta zrównoważonego 
i zwartego. Miasto od lat słynie z doskonale zorganizowanego ruchu autobusowego. 
Mimo iż liczba mieszkańców sięga tu około 2 mln mieszkańców, gęstość zaludnie-
nia jest dość wysoka – wynosi bowiem 4200 osób na kilometr kwadratowy. Miasto, 
mimo swoich rozmiarów praktycznie pozbyło się problemu korków. Jego włoda-
rze postawili bowiem na stworzenie wydajnego systemu komunikacji miejskiej.

Rewolucja brazylijskiego miasta rozpoczęła się w połowie lat 60 XX wieku, kie-
dy architekt Jaime Lerner opracował plan rozwoju miasta, stawiając na zwartość 
i koncentrację miasta, redukcję zatłoczenia dróg, zachowanie wartości historycz-
nych i kulturowych. Problem niekontrolowanego rozrastania miasta oraz zbyt du-
żej liczby samochodów powodujących blokady dróg zrodził pomysł stworzenia 
wydajnego systemu transportu publicznego, zapobiegającego powstawaniu kor-
ków. BRT – Bus Rapid Transist to sprawny i szybki system komunikacji miejskiej 
opartej na przegubowych – trzyczłonowych autobusach. Autobusy poruszają się 
tu na własnych pasach. Aby szybko przetransportować duże potoki podróżnych, 
autobusy podjeżdżają do przystanków nawet co 1,5 minuty. Aby jak najbardziej 
skrócić czas ich postoju, opłaty za podróż dokonuje się jeszcze przed wejściem 
do pojazdu. Dzięki temu system działa sprawniej i ruch autobusowy odbywa się 
płynnie. Wprowadzenie systemu nie było kosztowne ze względu na partnerstwo 
publiczno-prywatne: miasto wybudowało infrastrukturę, a firmy prywatne kupiły 
specjalną flotę autobusową. Odniesiony sukces spowodował wykorzystanie takie-
go systemu w innych miastach m.in. Mexico City, Stambule.

Innowacyjność Kurytyby opiera się nie tylko na sprawnym systemie transpor-
towym. Innym pomysłem trzykrotnego burmistrza tego miasta była akcja „śmieci 

11 3 warunki, według J. Lernera, jakie powinno spełniać miasto, fragment wypowiedzi J.  Lernera 
„How a Brazilian City Has Revolutionized Urban Planning”, https://www.youtube.com/
watch? time_continue=250&v=hRD3l3rlMpo (dostęp: 28.03.2018).
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za jedzenie”. Ciasna przestrzeń faweli była zbyt ograniczona, by mogły się po niej 
przemieszczać służby porządkowe, dlatego w ramach programu na skraju biednych 
dzielnic ustawiono pojemniki do sortowania odpadów. Za każdą torbę śmieci, które 
zostały posortowane przez mieszkańców, dostawali oni żeton na przejazd komuni-
kacją, bądź jedzenie. Taki sposób współpracy mieszkańców, nie tylko czyni otocze-
nie lepszym, lecz również uświadamia społeczeństwo w kwestii ochrony środowiska.

W latach 70 XX w. na jednego mieszkańca Kurytyby przypadało ok. 0,5 m², 
dziś jest to średnio 52 m² zieleni. Wraz z Hitoshim Nakamurą Lerner zaplanował 
system parków na terenach zalewowych, które wcześniej nie były wykorzystywa-
ne w żaden sposób. Planowano zamknięcie rzeki w betonowym kanale, jednakże 
koszt takiego przedsięwzięcia okazał się zbyt drogi. Z tego powodu postanowio-
no na terenie zalewowym utworzyć park o powierzchni 1,4 mln m² i pozwalano 
by był on okresowo zalewany. Jak mówi sam Nakamura Wszystko jest tu naturalne, 
jest w nienaruszonym porządku biologicznym12. W ten sposób stworzono atrakcyjną 
przestrzeń miasta, a otaczające tereny zyskały na wartości. Aby zaoszczędzić na 
pracy ogrodników, trawniki utrzymywane są przez wypasanie owiec, które stano-
wią dodatkową atrakcję parku.

Podczas licznych wystąpień publicznych Lerner propaguje ideę zrówno-
ważonych miast, w których trzeba dbać w takim samym stopniu o miejsce 

12 Hitoshi Nakamura, fragment wypowiedzi „City Of Dreams”, http://www.journeyman.tv/
film/3287 (dostęp: 25.03.2018).

Ryc. 1. Kurtyba, jeden z przystanków przystosowany do obsługi trzyczłonowego autobusu  
w systemie BRT, fot. Mario Roberto Duran Ortiz
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zamieszkania, pracy i wypoczynku, jak i o ochronę historii i inwestycje w komuni-
kację miejską. Sposób rozwoju Kurytyby i konsekwentna realizacja planu rozwoju 
miasta klasyfikuje ją w czołówce najbardziej innowacyjnych miast świata.

niemieckie miasto bez volkswagena

Tworzymy świat, jakiego chcemy 13.

Innym sposobem wykorzystywania idei rozwoju zrównoważonego w praktyce 
jest tworzenie nowych dzielnic i miast opartych na zasadach nowego urbanizmu. 
Przykładem takiej realizacji może być dzienica Vauban (nazywana niekiedy mia-
steczkiem ze względu na swój unikatowy charakter). Vauban jest dzielnicą Fryburga 
 Bryzgowijskiego, miasta w południowo – zachodnich Niemczech. Jest to ekologiczne 
osiedle domów pasywnych i energy +, czyli domów produkujących nadwyżkę energii.

Zielona przestrzeń osiedla nie jest przystosowana do ruchu kołowego, wą-
skie alejki i dróżki są brukowane lub wyłożone kostką, a wstęp mają tylko samo-
chody zaopatrzenia. Mieszkańcy osiedla rezygnują z aut i podpisują odpowiednio 

13 Napis znajdujący się przy wjeździe do Fryburga.

Ryc. 2. Widok na zabudowę mieszkaniową Vauban - różnorodne budynki, wąskie uliczki oraz obec-
ność zieleni tworzą kameralną, sąsiedzką przestrzeń, fot. Andrzej Papliński
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sformułowaną deklarację. Jeśli ktoś z mieszkańców chce mieć samochód musi 
wykupić miejsce parkingowe za około 2 tysiące euro, znajdujące się na obrzeżach 
osiedla. System obowiązkowego wykupu miejsca parkingowego nie działa jednak 
idealnie, bowiem część mieszkańców, przyzwyczajona do zmotoryzowanego trybu 
życia, posiada nielegalnie samochód i parkuje z dala od Vauban. 

Mieszkańcy przemieszczają się pieszo i na rowerach, a połączenie z centrum 
oddalonym o około 2 km zapewnia odpowiednia linia tramwajowa. Vauban po-
siada bardzo dobrą komunikację z centrum miasta. W ciągu dnia tramwaj jeździ 
co kilka minut, wieczorami co kwadrans. Pierwszą inwestycją na terenie nowego 
osiedla było przedłużenie linii tramwajowej. Oprócz tramwaju osiedle posiada 
połączenia autobusowe łączące z innymi dzielnicami miasta. Większość rzeczy 
potrzebnych do życia jest dostępne na miejscu, w niewielkich odległościach od 
siebie, tak by można było przejść pomiędzy nimi na piechotę. Na terenie dzielni-
cy działają trzy przedszkola państwowe, dwa prywatne, szkoła podstawowa, kilka 
supermarketów, sklepy ekologiczne, usługi, pomoc medyczna, sale nabożeństw 
katolickich i ewangelickich.

Energia pozyskiwana jest z paneli słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. Prą-
du produkowanego na osiedlu jest aż nadto, toteż Vauban sprzedaje nadwyżkę. 
Energooszczędne domy o powierzchni około 90 m2 potrzebują rocznie do ogrza-
nia energii za około 120 euro, to jest dwunastokrotnie mniej niż przy tradycyjnym 
budownictwie. Do podlewania ogrodu wykorzystuje się tutaj szarą wodę, prze-
filtrowaną i odzyskiwaną ze ścieków. Wentylacja mechaniczna wyposażona jest 
w rekuperatory pozwalające na odzysk ciepła.

Vauban jest przykładem zwartej osady oszczędzającej miejsce, stojącej w opo-
zycji do zjawiska rozlewania się zabudowy podmiejskiej. Na powierzchni około 
42 ha zlokalizowanych jest 1850 jednostek mieszkalnych, które zamieszkuje po-
nad 5500 osób14. Konsekwentny, ekologiczny charakter osiedla bez samochodu, 
skala obiektów dostosowana do człowieka, dająca mu poczucie bezpieczeństwa 
i prywatności, efektywne skomunikowanie z centrum miasta – są to cechy, które 
kreują Vauban na nowoczesną, prekursorską jednostkę osadniczą, przystosowa-
ną do potrzeb świadomego człowieka XXI wieku.

14 M. Stangel, rozmowa z Thomasem Fabianem, wicedyrektorem biura planowania miasta 
 Fryburg Bryzgijski, http://www.academia.edu/11057323/Vauban_miasto_idealne_rozmowa_
Architektura-Murator_03_2014 (dostęp: 28.03.2018).
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polskie podwórko

W ostatnich latach na skutek programów UE oraz powiększającej się świado-
mości społecznej również w Polsce mamy do czynienia z wprowadzaniem w życie 
rozwoju zrównoważonego. Pojawiają się alternatywne źródła energii, przydomo-
we oczyszczalnie, rewitalizowane są tereny poprzemysłowe, pojawiają się plany 
rozwojowe miast. Powstają także nowe osady.

Siewierz Jeziorna ma być pierwszym w Polsce w pełni zrównoważonym mia-
stem zaprojektowanym przez czołowych urbanistów Duany i Plater – Zyberk 
(projektanci Seaside – pierwszy projekt według zasad Nowego Urbanizmu) oraz 
Mycielski Architecture & Urbanism15. Osiedle powstaje na skraju aglomeracji ślą-
skiej – dojazd do centrum Katowic zajmuje tylko 20 minut, bliskość autostrady 
umożliwia również szybki dojazd do Krakowa. Przestrzenie między budynkami do 
trzech kondygnacji będą publiczne i półpubliczne – generujące związane ze sobą 
społeczeństwo, na wzór jednostek sąsiedzkich. Budynki mieszkalne sąsiadować 
będą z parkami, sklepami i przestrzenią biurową. Kwartały mieszkalne zostały 
również zaprojektowane tak, aby mieszkańcy mogli bez trudu dotrzeć pieszo do 
swoich miejsc pracy czy obszarów usługowych. Na terenie miasta zaplanowano 
kilkunastohektarowy park z atrakcjami dla osób lubiących aktywny wypoczynek,  

15 Deklaracja Zrównoważonego Rozwoju dla Siewierza Jeziornej, http://www.siewierzjeziorna.pl/ 
wp-content/uploads/2014/12/Siewierz_Jeziorna_Deklaracja_Rozwoju_PL.pdf (dostęp: 27.03.2018).

Ryc. 3. Siewierz Jeziorna, wizualizacja przestrzeni publicznej, w mieście zaprojektowano wiele 
przestrzeni publicznych i półpublicznych, fot. Joanna Pętkowska
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m.in. boiskami, ścieżkami biegowymi i innymi elementami infrastruktury rekre-
acyjnej. Siewierz Jeziorna powstaje w pobliżu Zalewu Przeczycko-Siewierskiego, 
jego mieszkańcy będą więc mogli w kilka minut dotrzeć nad brzeg zalewu.

Budowa infrastruktury nowego osiedla rozpoczęła się w 2012 r., projekt bę-
dzie trwał kolejne kilkanaście lat. Docelowo zamieszka w nim około 10 000 miesz-
kańców, a strefa usług i handlu zajmie około 25 ha.

przepis na miasto zrównoważone?

Współczesny rozwój, przebudowa i powstawanie miast oparte jest na zasa-
dach zrównoważonego rozwoju zdefiniowanych w raporcie „Nasza wspólna przy-
szłość”, „Agendzie 21”, jak również systemie nowej urbanistyki. Wdrażanie roz-
wiązań ekologicznych, nastawionych na dobro człowieka i otoczenia jest ściśle 
związane z aspektami kulturalnymi, historycznymi i ekonomicznymi. Kreatywność 
rozwiązań ukazanych w omawianych przykładach miast i jednostek osadniczych 
o charakterze zrównoważonym polega na stosowaniu niekonwencjonalnych środ-
ków do uzyskania jak najlepszych celów. Nie ma ściśle określonych wytycznych, 
które ukierunkowałyby krok po kroku realizację miasta zrównoważonego. Wspo-
mniane wcześniej zasady formułowane w raportach są tylko szkicem, kierunkiem, 
w którym należy podążać, realizacja natomiast jest ściśle połączona ze środo-
wiskiem lokalnym, bowiem świadomość społeczna odnośnie eksploatacji środo-
wiska, podejście do otaczającego nas świata wynika z tradycji danego regionu, 
kultury i krajobrazu. Z tego powodu tak istotne jest indywidualne podejście do 
problemu i rozwiązywanie go na szczeblu lokalnym, w ścisłej współpracy z lokal-
ną społecznością.

Inną kwestię stanowi konsekwencja w praktycznym stosowaniu pojęcia rów-
nowagi. Ochrona środowiska nie powinna odbywać się kosztem człowieka, tak jak 
negatywne skutki działań człowieka powinny być ograniczone do minimum. Isto-
tą stosowania zasady rozwoju zrównoważonego jest odnalezienie złotego środka 
i harmonijne współistnienie człowieka i natury.
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funkcje małych ZBiorników 
wodnych w prZestrZeni miejskiej 

na prZykładZie krakowa

wprowadzenie 

W Europie, szczególnie północnej, małe zbiorniki wodne są wyjątkowo liczne 
i stanowią nieodłączny element krajobrazu1. W klasyfikacjach śródlądowych wód le-
nitycznych do małych zbiorników zalicza się zbiorniki o zróżnicowanych rozmiarach, 
zazwyczaj o powierzchni lustra wody nieprzekraczającej 1-2 hektarów. Ze wzglę-
du na bardzo dużą różnorodność małych zbiorników powstało wiele klasyfikacji 
uwzględniających szeroki wybór charakteryzujących je parametrów. Najczęściej 
stosowane klasyfikacje opierają się na genezie misy zbiornika, rozróżniając natural-
ne (np. starorzecza, krasowe, bagienne), półnaturalne (z misą ukształtowaną przez 
pogłębienie istniejącego zagłębienia terenu lub nadsypanie wału ziemnego) oraz 
antropogeniczne zbiorniki, np. stawy, wyrobiska poeksploatacyjne kopalin (głównie 
torfów, iłów, glin, piasków, żwirów, i innych surowców skalnych), zbiorniki przeciw-
pożarowe, zbiorniki retencyjne przy drogach, baseny, sadzawki itp. W Polsce połu-
dniowej małe, naturalne zbiorniki wodne stanowią rzadkość. Na obszarze Krakowa 
dominują zbiorniki sztuczne lub półnaturalne. Dodatkowo, w ostatnich dekadach, 
widoczna jest silna tendencja do bezpowrotnej likwidacji takich obiektów w wyniku 
przekształcania terenów na cele budowlane2. Zasoby wodne na obszarach miej-
skich stopniowo są zubażane wraz z gwałtowną ekspansją miejską i wzrostem po-
pulacji. Z drugiej strony, zbiorniki wodne w przestrzeni miejskiej są ważnym ele-
mentami terenów zielonych, które pomagają przeciwdziałać negatywnym skutkom 
urbanizacji. Spośród szeregu podstawowych zastosowań zbiorników na terenach 

1 B. Oertli, R. Céréghino, A. Hull & R. Miracle, (2009), Pond conservation: from science to practice. 
Hydrobiologia, 634, 1-9.

2 M. Jakubiak & E. Panek, (2017), Małe zbiorniki wodne w zachodniej części Krakowa. Wydaw-
nictwa AGH, s. 192.
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miejskich w szczególności można wymienić funkcje: retencyjną, estetyzacji krajo-
brazu, w tym rekreacyjną i wypoczynkową, jak również zachowanie bioróżnorod-
ności3. Każda z podstawowych funkcji może obejmować określone rodzaje dzia-
łań wpływających na roślinność zbiorników. W przypadku miejskich zbiorników 
niekiedy uwidacznia się konflikt pomiędzy sposobem utrzymywania zbiornika ze 
względu na jego podstawowe przeznaczenie a aspektami przyrodniczymi. Niekiedy 
miejskie zbiorniki o funkcji estetyzacyjnej są tworzone i utrzymywane bez roślin-
ności, co wpływa na obniżenie ich wartości przyrodniczych4. Ponadto, małe zbior-
niki w miastach mogą pełnić szereg dodatkowych funkcji, takich jak mikroklima-
tyczna, biogeochemiczna, naukowo-dydaktyczna czy, sporadycznie, gospodarcza.

Celem niniejszego opracowania jest analiza funkcji, jakie spełniają małe, miej-
skie zbiorniki wodne na terenie Krakowa w zależności od sposobu zagospodaro-
wanie otaczającego je terenu. 

analiza funkcji pełnionych przez miejskie zbiorniki w krakowie

Do przeprowadzenia analizy funkcji pełnionych przez zbiorniki miejskie 
w Krakowie wybrano 40 akwenów o powierzchni lustra wody nieprzekraczającej 
1 hektara. Zbiorniki podzielono w zależności od otoczenia, w którym są zlokali-
zowane (tabela 1). 

Zbiorniki na terenach rekreacyjnych i wypoczynkowych to między innymi 
sztuczne, betonowe sadzawki w krakowskich parkach miejskich, np. park Jorda-
na, park Krakowski im. M. Grechuty (ryc. 1), Planty, podworskie zbiorniki będące 
obecnie elementem urządzonej zieleni miejskiej (np. podworskie stawy w Skot-
nikach) czy niewielki zbiornik zagospodarowany na cele wypoczynkowe przy ul. 
Olszanickiej. Do tej grupy zbiorników został również zaklasyfikowany najwięk-
szy z ujętych w analizie akwenów, zbiornik Bagry, znajdujący się pomiędzy rzeką 
Wilgą a ul. Rozdroże, który niewątpliwie pełni funkcję wypoczynkową dla oko-
licznych mieszkańców. 

3 J.A. Downing, (2010), Emerging global role of small lakes and ponds: Little things mean a lot. Lim-
netica, 29, s. 9-24; R. Céréghino, D. Boix, H.M. Cauchie, K. Martens & B. Oertli, (2014), The eco-
logical role of ponds in changing world. Hydrobiologia, 723, s. 1-6; A. Wagner & D. Hasanagić 
(2014), Comparative analysis of selected water bodies in Cracow and vicinity in terms of their revita-
lisation, [w:] J. Skowronek (red.). Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych. 
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziem-
nego Sp. z o. o., Katowice, s. 139-152; M. Blicharska, J. Andersson, J. Bergsten, U. Bjelke, T. Hil-
ding-Rydevik & F. Johansson, (2016). Effects of management intensity, function and vegetation on 
the biodiversity in urban ponds. Urban Forestry & Urban Greening, 20, s. 103-112.

4 A. Noble & C. Hassal, (2014), Poor ecological quality of urban ponds in northern England: causes 
and consequences. Urban Ecosyst.,18, s. 649-662.
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Zbiorniki zlokalizowane na terenach ogrodowych to najczęściej ozdobne oczka 
wodne. W analizie ujęto zbiorniki o powierzchni przekraczającej 100 m2 na pose-
sjach prywatnych (ryc. 2), na terenach ogródków działkowych, jak również stawy 
w ogrodzonym w parku dworskim (dwór w Pychowicach). Ilość sztucznych zbior-
ników ogrodowych w ostatnich latach zaczęła znacznie wzrastać, choć w większo-
ści stanowią je bardzo niewielkie oczka wodne (najczęściej wielkości kilku metrów 
kwadratowych). Zbiorniki takie w niewielkim stopniu pełnią większość omawia-
nych funkcji, a podstawowe to: estetyzacji i wypoczynkową mają najczęściej do-
stępne jedynie dla bezpośrednich użytkowników terenu.

Akweny znajdujące się na terenach niezagospodarowanych to między inny-
mi tereny nieużytków w pobliżu Wisły (pomiędzy ul. Polnych Kwiatów i ul. Księ-
cia Józefa) (ryc. 3), niszczejących pozostałości po obiektach należących do fortyfi-
kacji Twierdzy Kraków (np. okolice Fortu 43a Podchruście), jak również sztuczny 
staw w pobliżu ul. Salezjańskiej, który sądząc po otaczających go pozostałościach 

Ryc. 1. Zbiornik w Parku Krakowski im. M.grechuty Ryc. 2. Ogrodowe oczko wodne, Dębniki

Ryc. 3. Zbiornik pomiędzy ul. Polnych Kwiatów 
i ul. Księcia Józefa

Ryc. 4. Zbiornik retencyjny w pobliżu  
ul. Jasnogórskiej
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roślinności ogrodowej, niegdyś był elementem działki rekreacyjnej, a obecnie jest 
otoczony przez nieużytki. 

Ostatnią, ujętą w analizie grupę stanowiły sztuczne zbiorniki retencyjne towa-
rzyszące infrastrukturze drogowej i przemysłowej (ryc. 4). 

Tabela 1. Podstawowe informacje o wybranych do analizy zbiornikach miejskich w Krakowie

Ilość 
[szt]

Powierzchnia zbiornika [m2] Geneza zbiornika

Średnia Min Max Naturalny Półnatu-
ralny Sztuczny

Tereny rekreacyjne 
i wypoczynkowe 10 2474 440 9000 4 6

Tereny ogrodowe 
(posesje prywatne, 
ogródki działkowe)

17 1091 160 5800 8 9

Tereny 
niezagospodarowane 10 1593 700 3300 1 8 1

Tereny infrastruktury 
drogowej 
i przemysłowej

3 593 120 1100 3

funkcje małych zbiorników miejskich

W przypadku miejskich zbiorników wodnych zadania estetyzacji  krajobrazu 
oraz rekreacji są najczęściej realizowane łącznie. Niewielkie rozmiary, niski poziom 
wody czy zanieczyszczenie zbiorników związane z charakterem obszaru zurbani-
zowanego często uniemożliwiają wykorzystanie małych miejskich zbiorników do 
aktywnej rekreacji. Dlatego, w większości przypadków, możliwość rekreacyjnego 
wykorzystywania zbiornika sprowadza się do funkcji wypoczynkowej. Na walory 
krajobrazowe składa się wiele elementów mocno subiektywnych, jednak ogólnie 
można mówić o podniesieniu wartości estetycznej obszaru. Zbiorniki o prosto-
kątnych kształtach, uregulowanej lub betonowej, nierozwiniętej linii brzegowej, 
niewątpliwie będą elementami przyczyniającymi się do pogarszania estetyki na-
turalnego krajobrazu. Jednak nawet i takie zbiorniki, odpowiednio dopasowane 
do antropogenicznego otoczenia założenia parkowego, będą miały pozytywny 
wpływ na jego estetyzację. Niezaprzeczalnie, nawet sztuczne, miejskie zbiorniki 
wodne wraz ze swoim otoczeniem florystycznym będą pozytywnie wpływały na 
wypoczywających. 

Małe zbiorniki wodne w szczególny sposób wpływają na wzrost różnorodno-
ści biologicznej (funkcja biocenotyczna) ze względu na swoje charakterystyczne 
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cechy umożliwiające wysokie bogactwo i obfitość roślin wodnych5. Mała powierzch-
nia i głębokość wpływają na brak zróżnicowania przestrzennego w zbiorniku, stąd 
charakterystyczne jest występowanie głównie jednej strefy – odpowiadającej litora-
lowi. Wody tej brzegowej strefy zazwyczaj są dobrze naświetlone, porośnięte przez 
ukorzenione rośliny wodne i cechują się występowaniem warstwy osadów dennych 
o stosunkowo dużej miąższości. Takie środowisko stwarza nisze do bytowania dla 
wielu gatunków. Spośród wszystkich stref jeziornych litoral charakteryzuje się naj-
większą bioróżnorodnością. Szczególnie licznie występują tu przedstawiciele bento-
su6. Bytowanie licznych gatunków zwierząt, nie tylko bezpośrednio ale i w sposób 
pośredni, jest powiązane z ekosystemami tworzonymi przez roślinność małych zbior-
ników. Wiele grup bezkręgowców, a także płazy, gady, ptaki i ssaki na stałe zamiesz-
kuje ten lądowo-wodny ekoton. Szczególnie dla gatunków charakteryzujących się 
złożonym cyklem życia, często niezbędny do funkcjonowania jest dostęp zarówno 
do ekosystemów lądowych, jak i wodnych. Siedliska ziemno-wodnego ekotonu są 
często idealnym miejscem bytowania, gdyż zbiorowiska roślinności brzegowej stwa-
rzają warunki dla rozrodu, tarła i wzrostu młodych osobników oraz dostarczają poży-
wienia. Obecność małych zbiorników wodnych jest również istotna dla zachowania 
bioróżnorodności gatunków, które preferują do stałego bytowania lądowe ekosys-
temy, ale bliskość zbiornika wodnego wpływa pozytywnie na ich warunki bytowania. 

Kolejną z podstawowych zastosowań małych zbiorników wodnych w miastach 
jest również funkcja hydrologiczna, w tym retencyjna. Wymienić tu należy nie tyl-
ko zbiorniki retencyjne towarzyszące infrastrukturze transportowej7, ale większość 
innych miejskich zbiorników, których dodatkową rolą jest wpływanie na utrzyma-
nie tzw. małej retencji, czyli ograniczenie szybkiego spływu wód po wiosennych 
roztopach i większych opadach atmosferycznych. Zwiększenie retencji w skali lo-
kalnej jest bardzo istotne na terenach aglomeracji miejskich, w obrębie przekształ-
conych antropogenicznie abiotycznych powierzchni8. 

5 M. Scheffer, G. J. Van Geest, K. Zimmer, M.G. Butler, M.A. Hanson, S. Declerck, L. DE Meester, 
E. Jeppesen & M. Sondergaard,  (2006), Small habitat size and isolation can promote species rich-
ness: secondorder effects on biodiversity in shallow lakes and ponds. Oikos, 112, s. 227-231; C. Hassal, 
(2014), The ecology and biodiversity of urban ponds. Wiley Interdiscip. Rev.: Water 1, s. 187-206.

6 P. Williams, M. Whitfield, J. Biggs, S. Bray, G. Fox, P. Nicolet & D. Sear, (2004), Comparative bio-
diversity of rivers, streams, ditches and ponds in an agricultural landscape in Southern England. 
Biological Conservation, 115 (2), s. 329-341; G.A. Cole  & P.E. Weihe, (2016), Textbook. Wave-
land Press, USA. s. 440.

7 S.I. Dodson,  (2008), Biodiversity in southern Wisconsin storm-water retention ponds: Correla-
tions with watershed cover and productivity. Lake Reservoir Manag., 24, s. 370-380; A. Hamer, 
P. Smith & M. McDonnell, (2012), The importance of habitat design and aquatic connectivity in am-
phibian use of urban stormwater retention ponds. Urban Ecosyst, 15, s. 451-471. 

8 Mioduszewski, W. (2014), Small (natural) water retention in rural areas. Journal of Water and 
Land Development, 20, 1, s. 19-29. 
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Mikroklimat w przestrzeni miejskiej różni się istotnie od mikroklimatu na ob-
szarach niezurbanizowanych. Miasta charakteryzują się zmniejszonym udziałem 
powierzchni biologicznie czynnej. Niska ewapotranspiracja w porównaniu z tere-
nami pozamiejskimi może prowadzić do powstawania miejskich wysp ciepła, co 
negatywnie wpływa na komfort życia mieszkańców9. Ze względu na parowanie, 
mikroklimaty wokół zbiorników wodnych mają niższą temperaturę powietrza niż 
otaczające obszary zurbanizowane (funkcja mikroklimatyczna). Choć efektyw-
ność klimatyczna zbiornika wodnego zależy od jego powierzchni, kształtu, głę-
bokości, a także od prędkości i kierunku dominującego wiatru, to ze względu na 
ograniczoną przestrzeń w miastach, nawet bardzo małe zbiorniki wodne mogą 
mieć poziomy efekt chłodzenia10.

Funkcja naukowo-dydaktyczna realizowana jest najczęściej przez instalo-
wanie tablic informacyjnych oraz tworzenie infrastruktury edukacyjnej będącej 
elementem ścieżek przyrodniczych wokół zbiorników odznaczających się szcze-
gólnymi walorami ekologicznymi2,11. 

Funkcja gospodarcza małych zbiorników na terenach aglomeracji miejskich 
realizowana jest sporadycznie. Zazwyczaj, w przypadku większych zbiorników, 
sprowadza się do funkcji hodowlanej. Niegdyś takie zastosowanie miało wiele 
spośród licznych stawów wiejskich czy dworskich, które poza funkcją hodowlaną, 
również stanowiły wodopoje dla zwierząt gospodarskich. Nieliczne zachowane 
zbiorniki dworskie, które znajdują się obecnie na terenach aglomeracji miejskich, 
sporadycznie nadal mają swoje pierwotne przeznaczenie2.

9 N.I. Syafii, M. Ichinosea, E. Kumakura, S.K. Jusuf, K. Chigusa & N.H. Wong, (2017), Thermal 
environment assessment around bodies of water in urban canyons: A scale model study. Susta-
inable Cities and Society, 34, s. 79-89; Z. Cai, G. Han & M. Chen, (2018), Do water bodies play 
an important role in the relationship between urban form and land surface temperature? Susta-
inable Cities and Society, 39, s. 487-498.

10 N.I. Syafii, M. Ichinosea, E. Kumakura, S.K. Jusuf, K. Chigusa & N.H. Wong, (2017), Thermal..., 
op. cit.; M. Robitu, C. Isard, D. Groleau & M. Musy,  (2004), Energy balance study of water ponds 
and its influence on building energy consumption. Building Services Engineering Research and 
Technology, 25, s. 171-182.

11 M. Jakubiak & E. Panek, (2017), Małe zbiorniki wodne..., op. cit.; E. Panek & D. Bedla,  (2008), 
Ecological and landscape valuation of small water bodies in the selected municipalities of the Ma-
łopolska Province. Geomatics and Environmental Engineering, 2, 4, s. 59-60.
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wyniki i dyskusja

Z przeprowadzonej analizy 40 małych zbiorników wodnych na terenie Kra-
kowa wynika, że poza sztucznymi zbiornikami retencyjnymi oraz sporadycznymi 
przypadkami zaniedbanych i zaśmieconych akwenów ogrodowych czy na terenach 
nieużytkowanych, większość zbiorników w mieście wpływa pozytywnie na estety-
zacją krajobrazu (tabela 2). 

Tabela 2. Funkcje pełnione przez analizowane zbiorniki miejskie w Krakowie

Zbiorniki zlokalizowane na terenach:

Funkcje rekreacyjnych 
i wypoczyn-
kowych [%]

ogrodowych (posesje 
prywatne, ogródki 

działkowe) [%]

niezagospodaro-
wanych [%]

infrastruktury 
drogowej 

i przemysłowej [%]

Estetyzacji 
krajobrazu 100 94 90 0

Wypoczynkowa 100 100 0 0

Biocenotyczna 60 94 100 0

Hydrologiczna 60 94 100 100

Mikroklimatyczna 100 100 100 100

Dydaktyczna 0 12 0 0

Gospodarcza 0 6 0 0

Funkcję wypoczynkową pełnią wszystkie zbiorniki na terenach rekreacyjnych, 
jak również na terenach ogrodów. Przy czym te ostatnie mają ograniczone oddzia-
ływanie na dalsze otoczenie ze względu na położenie na ogrodzonych terenach 
prywatnych. Zbiorniki położone na niezagospodarowanych terenach nieużytków 
są niedostępne dla mieszkańców i w praktyce nie są w stanie pełnić funkcji wypo-
czynkowej. Jednocześnie we wszystkich przypadkach spełniają funkcję bioceno-
tyczną i retencyjną. Poddane analizie zbiorniki ogrodowe, za wyjątkiem jednego 
akwenu o betonowej misie, również pełnią funkcję biocenotyczną. W przypadku 
zbiorników na miejskich terenach rekreacyjnych większy jest udział sztucznych 
sadzawek, które wypełnione są wodą tylko od wiosny do jesieni. W tych przy-
padkach zarówno funkcja biocenotyczna, jak i retencyjna są bardzo marginalne. 
Z przeprowadzonej analizy wynika, że wszystkie miejskie zbiorniki mają zastoso-
wanie mikroklimatyczne. Ich oddziaływanie na otoczenie jest bardzo zróżnico-
wane i w głównie zależy od wielkości zbiornika. Nieliczne zbiorniki zlokalizowane 
w obszarach miejskich spełniają funkcje dydaktyczne (np. „mini zoo”), jak również 
gospodarcze (np. hodowlane). W przypadku zbiorników zlokalizowanych na miej-
skich terenach rekreacyjnych brak ścieżek czy tablic edukacyjnych wydaje się po-
ważnym zaniedbaniem ze strony miasta.
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wnioski

1. Wszystkie analizowane miejskie zbiorniki pełnią funkcję mikroklimatyczną. 
2. Większość miejskich zbiorników wodnych przyczynia się do poprawy 

krajobrazu. 
3. Funkcja rekreacyjna, w przypadku małych zbiorników, najczęściej sprowa-

dza się do poprawy walorów wypoczynkowych i pełniona jest przez zbior-
niki na terenach rekreacyjnych oraz ogrodowych. 

4. Funkcja biocenotyczna, w przypadku sztucznych sadzawek parkowych 
i zbiorników retencyjnych, jest marginalna. 

5. Analizowane małe zbiorniki w praktyce nie mają zastosowań dydaktycz-
nych ani gospodarczych.
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potencjał aplikacyjny 
ocZysZcZalni hydrofitowych 

w oBsZarach Zamkniętych typu 
underground

wprowadzenie

Oczyszczalnie hydrofitowe należą do powszechnie stosowanych systemów 
oczyszczania ścieków bytowych i komunalnych oraz zanieczyszczeń wód w Eu-
ropie1. W Dani stosuje się oczyszczalnie hydrofitowe obsługujące aglomeracje 
miejskie2. W Polsce duże oczyszczalnie hydrofitowe należą do rzadkości3, nato-
miast wielu prywatnych inwestorów zdecydowało się na wybór oczyszczalni przy-
domowych w systemie hydrofitowym4. Metoda hydrofitowa oczyszczania ście-
ków bazuje na biologicznej transformacji zanieczyszczeń organicznych przez 
mikroorganizmy bytujących w strefie ryzosfery hydrofitów5. Konsorcja mikroor-
ganizmów prowadzą procesy rozkładu tlenowego, a efektywność oczyszczania 

1 P. F. Cooper & B. C. Findlater, (Eds.). (2013), Constructed Wetlands in Water Pollution Control: 
Proceedings of the International Conference on the Use of Constructed Wetlands in Water Pollution 
Control, Held in Cambridge, UK, 24-28.09.1990, Elsevier; J. Vymazal, (2005), Horizontal sub-sur-
face flow and hybrid constructed wetlands systems for wastewater treatment. Ecological engine-
ering, 25(5), s. 478-490.

2 H. H. Schierup & H. Brix, (1990), Danish experience with emergent hydrophyte treatment systems 
(EHTS) and prospects in the light of future requirements on outlet water quality. Water science 
and technology, 22(3-4), s. 65-72.

3 W. Zwara & H. Obarska-Pempkowiak, (2000), Polish experience with sewage sludge utilization in 
reed beds. Water Science and Technology, 41(1), s. 65-68.

4 H. Obarska-Pempkowiak, T. Ozimek & E. Haustein, (2002), The removal of biogenic compounds 
and suspended solids in a constructed wetland system. Polish Journal of Environmental Studies, 
11(3), s. 261-266.

5 H. Obarska-Pempkowiak, M. Gajewska & E. Wojciechowska, (2010), Hydrofitowe oczyszczanie 
wód i ścieków, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, s. 1-307.



56    ARCH-ECO Zrównoważony rozwój w kontekście współczesnego wizerunku miasta

zależy od wielkości strefy korzeniowej oraz tempa transferu tlenu do ryzosfery6. 
Phragmites australis należy do najczęściej stosowanych hydrofitów w tego typu 
oczyszczalniach. Rośliny te posiadają silnie rozbudowaną tkankę – aerenchymę, 
umożliwiającą efektywny transport powietrza do strefy korzeniowej. Bardzo roz-
winięty system korzeniowy trzciny jest zatem złożem biologicznym z heterotro-
ficznymi mikroorganizmami tlenowymi7. Trzcina dodatkowo charakteryzuje się 
wysoką tolerancją na zmienność ładunków BZT5 oraz ChZT i innych zanieczysz-
czeń charakterystycznych dla ścieków z gospodarstw domowych. Koszty oczysz-
czania w porównaniu z systemami bazującymi na aeracji są znacząco mniejsze. 
Rośliny również skutecznie usuwają związki biogenne z oczyszczanych ścieków, 
wbudowując je w strukturę swojej biomasy. 

Do głównych ograniczeń w pracy tego typu oczyszczalni hydrofitowych nale-
żą dostęp do światła słonecznego. Instalacje hydrofitowe wymagają o wiele więk-
szego obszaru w porównaniu do bioreaktorów z osadem czynnym czy systemów 
MBBR. Efektywne oczyszczanie zachodzi w okresie wegetacyjnym, natomiast w zi-
mie procesy są znacząco spowolnione. W obszarach o gęstej zabudowie, trudno 
jest znaleźć odpowiednią lokalizację dla tego typu oczyszczalni. Właściwa eksplo-
atacja instalacji hydrofitowych wymaga również systematycznego usuwania czę-
ści nadziemnych roślin i okresowego czyszczenia strefy korzeniowej złoża8. Proces 
pełnego wpracowania, czyli efektywnego rozrostu systemu korzeniowego może 
trwać nawet do 3 lat. 

Nasuwa się zatem pytanie: w jaki zatem sposób można zaadoptować takie 
oczyszczalnie w przestrzeni bez dostępu do światła słonecznego i małego obszaru 
użytkowego? Do niedawna jeszcze budowa oczyszczalni hydrofitowych w takich 
warunkach nie miała sensu. W ostatnim dziesięcioleciu obserwujemy bardzo pręż-
ny rozwój technologii LED dla celów przemysłowych oraz użytkowników prywat-
nych. Dostępność taśm oświetleniowych LED na rynku jest bardzo powszechna, 
a ceny przystępne. Wielu naukowców wykorzystuje oświetlenie LED do ekspery-
mentalnych upraw rolniczych w przestrzeniach typu „underground”9. W literatu-
rze naukowej jest wiele doniesień o uprawach szklarniowych warzyw w tunelach 
oraz zamkniętych pomieszczeniach z oświetleniem LED. Rośliny do efektywnej 

6 H. Brix & C. A. Arias, (2005), The use of vertical flow constructed wetlands for on-site treatment of 
domestic wastewater: New Danish guidelines. Ecological engineering, 25(5), s. 491-500.

7 R.B. FU, H.Z. YANG, G.W. GU & Z. Zhang, (2005), Analysis of Substrate Microorganisms Status in 
Constructed Wetlands and Their Correlation with Pollutants Removal for Wastewater Treatment 
[J]. Research of Environmental sciences, 6, 009.

8 H. Obarska-Pempkowiak, M. Gajewska, E. Wojciechowska & J. Pempkowiak, (2015), Types of Treat-
ment Wetlands. In Treatment Wetlands for Environmental Pollution Control, Springer, Cham, s. 5-14. 

9 L. Johnson, (2011), City farmer: adventures in urban food growing. Greystone Books Ltd.
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fotosyntezy wymagają światła przy długości fal 410, 430 i 662 nm, dla chlorofilu 
„a” oraz 453 i 642 nm dla chlorofilu „b”. Fale te mieszczą się w zakresie widma nie-
bieskiego oraz czerwonego10. Specjalnie dostosowane diody LED w ww. zakresach 
sprawdzają się w tego typu uprawach bez dostępu do światła słonecznego. Auto-
rzy wykorzystali analogiczne rozwiązania dla instalacji oczyszczalni hydrofitowych 
w systemie kaskadowym. 

metodyka i materiały

Autorzy zaprojektowali i zbudowali laboratoryjny model instalacji oczyszczalni 
hydrofitowej z wykorzystaniem makrofitów Cynodon dactylon, charakteryzujących się 
łatwością ukorzeniania i tolerancją na wysokie ładunki ChZT do 1500 [mg·dm-3 O2] 
i BZT5 do 1200 [mg·dm-3 O2] w ściekach komunalnych. Trawy te łatwo się ukorzeniają 
z fragmentów pędów i wytwarzają niską biomasę nadziemną oraz bardzo intensyw-
ną strefę korzeni. Dzięki rozwiniętemu systemowi tkanek miękiszowych  (aerenchymy) 
– jest ona w stanie przewodzić powietrze z łodyg do warstwy korzeniowej. Podobnie 
jak w przypadku trzciny – cechuje się ona tym że jest w stanie stworzyć warunki tleno-
we przy bezpośredniej powierzchni z korzeniem (warunki do nitryfikacji). 

Model laboratoryjny zlokalizowano w kuwetach na regałach z przelewem gra-
witacyjnym, a każdy poziom jest zapatrzony w instalację LED z diodami czerwony-
mi i niebieskimi w stosunku 5:1. Recyrkulacje oczyszczanych ścieków zapewniają 
pompy mikro-perystaltyczne, które zawracają ścieki oczyszczane do górnej kasty 
ze ściekami surowymi (ryc. 1).

Rozprowadzanie ścieków w kaskadzie jest prowadzone rurami PVC ½”, gdzie 
ścieki z przelewu górnego są prowadzone na dno złoża niżej położonej kuwety. 
W kuwetach na najniższej półce zamontowano kuwety ze złożem kruszywa – skała 
OPOKA, charakteryzującą się wysokimi zdolnościami adsorpcji fosforanów i azota-
nów ze złoża.

Zastosowany gatunek trawy należy do roślin typu C4, z wysoką tolerancją na 
wysychanie i wysokie temperatury11. 

Złoże właściwe wykonano z połączenia sieci korzeni i plastikowych skrawków 
z materiału PE. Czas zakorzenienia wyniósł ok. 6-7 miesięcy. Dzięki gęstej sieci ko-
rzeni zachowuje swój kształt po wyciagnięciu z kuwety. Pozwala to na wymianę 
złóż oraz monitorowanie stanu ścieków. 

10 G.D. Massa, H.H. Kim, R.M. Wheeler & C.A. Mitchell, (2008), Plant productivity in response to LED 
lighting. HortScience, 43(7), s. 1951-1956.

11 M. Dong & H. de Kroon, (1994), Plasticity in morphology and biomass allocation in Cynodon dac-
tylon, a grass species forming stolons and rhizomes. Oikos, s. 99-106.
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Zastosowane taśmy LED charakteryzują się niskim poborem prądu i efektyw-
nym widmem dla wzrostu roślin (Grow plant – LED). Stelaże wyściełano folią ekra-
nową, uzyskując maksymalny poziom ekranowania energii oraz jej rozpraszania 
– w celu efektywnego stymulowania roślin do wzrostu12. Fotoperiod został usta-
wiony na 10 godzin światła i 14 bez światła (ryc. 2).

Okres wpracowania złoża przy dozowaniu ścieków komunalnych wyniósł 2 ty-
godnie, po tym okresie obserwowano znaczącą redukcję ładunków zanieczyszczeń. 

12 K. Okamoto, T. Yanagi, S. Takita, M. Tanaka, T. Higuchi, Y. Ushida & H. Watanabe, (1996), Deve-
lopment of plant growth apparatus using blue and red LED as artificial light source. In Internatio-
nal Symposium on Plant Production in Closed Ecosystems 440, s. 111-116.

 

Ryc. 1. Model laboratoryjny oczyszczalni: A. Schemat przepływu ścieków w ciągu instalacyjnym. 
B. Złoże biologiczne – strefa ryzosfery Cynodon dactylon

Ryc. 2. Oświetlenie roślin przez diody lED w układzie czerwony:niebieski (1:5)



Robert Mazur, Agata Nowak, Mateusz Jakubiak      59

wyniki i dyskusja

Zastosowano ścieki surowe z osadnika gnilnego pochodzące z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Krakowie o składzie zbliżonym do ścieków komunalnych. 

W okresie dwóch pierwszych tygodni proces oczyszczania charakteryzował się 
znacząco gorszymi parametrami ze względu na proces namnażania mikroorgani-
zmów heterotroficznych.13 Po okresie wpracowania wyniki oczyszczania znacząco 
się poprawiły (ryc. 3.). W pierwszym okresie redukcja ChZT wyniosła 25-33%, w ko-
lejnych tygodniach obserwowano wzrost efektywności oczyszczania z redukcją w za-
kresie 41-65% w ściekach oczyszczonych. Podobny charakter redukcji zaobserwo-
wano dla ładunków BZT5, który wyniósł odpowiednio dla okresu wypracowywania 
złoża  15-28% oraz 35-57% dla okresu stabilnej pracy modelu laboratoryjnego (ryc. 4).

13 R.M. Gersberg, B.V. Elkins, S.R. Lyon & C.R. Goldman, (1986), Role of aquatic plants in wastewa-
ter treatment by artificial wetlands. Water research, 20(3), s. 363-368.
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Ryc. 3. Ładunek ChZT w ściekach surowych i po oczyszczeniu w czasie 24h

Ryc. 4. Ładunek BZT5 w ściekach surowych i po oczyszczeniu w czasie 24h
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Czynnik pH ścieków surowych oraz oczyszczonych nieznacznie się różnił, dla 
ścieków surowych wyniósł on 7,8-8,3, oraz dla oczyszczonych 7,3-7,9. W okre-
sie badań wstępnych układu po okresie wpracowania złoża obserwowano rów-
nież znaczącą poprawę mętności w ściekach oczyszczanych14. Proces klarowania 
świadczy o poprawie jakości ścieków oczyszczanych i efektywności oczyszcza-
nia15. Uzyskane wyniki dla ścieków oczyszczonych nie pozwalają ich sklasyfikować 
jako wystarczająco czyste, aby mogły być odprowadzone do odbiorników wod-
no-gruntowych, niemniej jednak wskazują na znaczący postęp procesu oczysz-
czania. Zastosowana instalacja jest modelem laboratoryjnym i wymaga dalszych 
usprawnień w celu uzyskania wymaganego końcowego efektu ekologicznego. Wy-
niki monitoringu z rozruchu układu dają przesłanki naukowe, iż możliwe będzie 
osiągnięcie stabilnego i efektywnego procesu oczyszczania. Wymagane są dalsze 
badania instalacji w odniesieniu do redukcji biogenów16 oraz innych możliwych 
zanieczyszczeń specyficznych, które mogą wystąpić w tego typu ściekach. Wersja 
przemysłowa kaskadowej oczyszczalni hydrofitowej z światłem LED wymaga rów-
nież zaprojektowania obudowy dopasowanej do przestrzeni, w której będzie za-
stosowana. Efekty świetlne mogą być wykorzystane przez projektanta (architekta) 
przy projektowaniu nowoczesnego i estetycznego wzoru użytkowego instalacji. 

podsumowanie

Złoże charakteryzowało się utrzymywaniem kształtu i struktury nawet po wyję-
ciu z kuwety. Umożliwi to w przyszłości łatwe namnażanie złoża dla celów komer-
cyjnych, a po przyjęciu standardów dla wielkości modułu oczyszczalni można będzie 
łatwo hodować tego typu złoża oraz przekładać do nowych zbiorników o określo-
nym kształcie (bez oczekiwania przez cały sezon wegetacyjny na jego wpracowanie). 

Zaobserwowano sukcesywny wzrost sprawności oczyszczania w okresie 3-6 ty-
godnia pracy oczyszczalni. Dalsze badania pozwolą przyjąć odpowiedni model fi-
zyczny procesu oczyszczania.

Światło zastosowanych diod LED jest wystarczające do efektywnej fotosyntezy 
dla zastosowanej trawy Cynodon dactylon.

14 M.L. Solano, P. Soriano & M.P. Ciria, (2004), Constructed wetlands as a sustainable solution for 
wastewater treatment in small villages. Biosystems Engineering, 87(1), s. 109-118.

15 S. Krzanowski & A. Walega, (2007), New technologies of small domestic sewage volume treatment 
applied in Poland. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, (3).

16 J. Vymazal, (2013), The use of hybrid constructed wetlands for wastewater treatment with spe-
cial attention to nitrogen removal: a review of a recent development. Water research, 47(14), 
s. 4795-4811.
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W porównaniu z innym typem oświetlenia, zużycie energii elektrycznej jest 
kilkukrotnie mniejsze.

Po uzyskaniu stabilnej pracy i wymaganego końcowego efektu ekologicznego 
oczyszczania ścieków surowych, możliwe będzie ustalanie parametrów geome-
trycznych i trybu pracy dla moczyszczalni w skali przemysłowej.
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FAUSTYNA WŁODARCZYK

projektowanie Zrównoważone 
- świadomość i wpływ na życie 
miesZkaŃców współcZesnych 

miast

streszczenie

Celem opracowania jest ukazanie wpływu projektowania zrównoważonego 
na kształtowanie współczesnych miast, jak i również komfort życia ich mieszkań-
ców. Problemem okazuje się być przestrzeń, która w coraz większym stopniu zo-
staje zdegradowana. Przestrzeń ulega również nieuniknionym podziałom spo-
łecznym. W ośrodkach o niskiej jakości życia pozostają mieszkańcy niższych klas 
społecznych. W efekcie dzielnice o dużych predyspozycjach rozwojowych zostają 
zaniedbywanie, mniej dofinansowywane a obiekty historyczne występujące na ich 
obszarze zapomniane lub zdegradowane. Stan środowiska naturalnego, jakość 
powietrza, zostaje w takich sytuacjach zaniedbywana, co nie sprzyja ekologii ob-
szaru. Przestrzeń przeradza się w chaos. Człowiek w tej sytuacji potrzebuje ogra-
niczenia chaosu wizualnego. 

Za rozwój zrównoważony uważa się rozwój społeczno-gospodarczy, w którym na-
stępuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z za-
chowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przy-
rodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb 
poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak 
i przyszłych pokoleń1.

1  G. Schneider-Skalska, Projektowanie zrównoważone – zbliżenie do realizacji 
„Czasopismo techniczne”, 3-A, 2007, s. 258.
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elementy projektowania zrównoważonego

Niezwykle istotnym elementem w projektowaniu zrównoważonym jest wyko-
rzystywanie energii odnawialnej oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Zain-
teresowanie społeczne dotyczące problemu zanieczyszczeń powietrza jest coraz 
większe, zwiększona również została świadomość mieszkańców dotycząca po-
trzeby redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wykorzystywać energię odnawialną 
powinniśmy poprzez zastosowanie paneli fotowoltaicznych, które są nieograni-
czonym źródłem zielonej energii, jak również zmniejszają ogólne zanieczyszcze-
nie środowiska. Ważnym czynnikiem jest odpowiednia orientacja względem stron 
świata, co ułatwi pomieszczeniom najczęściej użytkowanym w dzień korzystanie 
z naturalnego światła. W projektowaniu zrównoważonym nie bez znaczenia pozo-
stają stosowane materiały. Powinny one cechować się trwałością, możliwością od-
zyskania oraz być przyjazne zarówno człowiekowi, jak również środowisku. Reduk-
cja wytwarzanych odpadów jest niezwykle ważnym i istotnym aspektem ze względu 
na rozmiar problemu. Właściwa gospodarka odpadami powinna być oparta na za-
sadzie 3R, czyli reduce – redukuj, reuse – użyj ponownie oraz recycle – poddaj recy-
klingowi. Największe korzyści dla środowiska daje ograniczenie konsumpcji oraz 
wielokrotne użycie, czyli jak najpóźniejsze uznanie produktu za odpad2. 

Ważnym elementem jest utrzymywanie wysokiej jakości wody oraz zmniejsze-
nie jej zużycia poprzez racjonalne zagospodarowywanie zasobami wodnymi, ta-
kimi jak magazynowanie deszczówki w odpowiednich zbiornikach. Zgromadzona 
woda może posłużyć nam do nawadniania terenów zielonych. Zielone dachy, jak 
powszechnie wiadomo, przynoszą korzyści dla zagospodarowania spływów desz-
czowych na terenach zurbanizowanych. Redukują one objętość spływów deszczo-
wych oraz zmniejszają szczytowe wartości przepływów w sieciach kanalizacyjnych. 
Zielone dachy poprawiają również mikroklimat obszarów miejskich, jakość powie-
trza poprzez pochłanianie pyłów oraz innych zanieczyszczeń, a także zwiększają 
produkcję tlenu. Skutecznie tłumią hałas, chronią dach przed uszkodzeniami oraz 
stanowią termoizolacje pokrycia dachowego. Ogrody dachowe zwiększają udział 
powierzchni biologicznie czynnej, która została utracona poprzez zabudowę. Po-
zwalają na stworzenie prywatnej przestrzeni dla mieszkańców, która będzie miej-
scem ich rekreacji, co poprawi zarazem aspekty wizualne budynków3. 

2 Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, red. J. Kronenberg i T. Bergier, Fundacja Sendzi-
mira, Kraków 2010, s. 295.

3 E. Wojciechowska, M. Gajewska, N. Żurkowska, M. Surówka, H. Obarska-Pempkowiak, Zrów-
noważone systemy gospodarowania wodą deszczową, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 
Gdańsk 2015, s. 68.
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Tereny zielone oraz ogrody są jednym z najważniejszych czynników związa-
nych z projektowaniem zrównoważonym. Wprowadzenie terenów zadrzewionych 
oraz roślinności jest nieuniknione. Zielone ściany czy ogrody na dachach stają 
się coraz bardziej popularne nie tylko z powodu względów estetycznych. Miasta 
powinny być wyposażone w zarówno zieleń alternatywną, jak i tradycyjną. Bar-
dzo ważnym elementem jest połączenie niskiej zieleni z wysoką, która uchroni 
mieszkańców przed dużym nasłonecznieniem. Projektowanie zielonych alejek, wy-
stępujących grup drzew czy krzewów, jak również pojedynczych obiektów przy-
rodniczych jest również pożądanym zabiegiem. Ważnym aspektem jest dobór ga-
tunków projektowanej zieleni, ich wygląd estetyczny uwzględniony przy każdej 
z pór roku, lokalizację, nasłonecznienie, warunki gleby, wilgotność, zanieczyszcze-
nia powietrza czy zasolenie. Zieleń projektowana jest jednym z czynników, który 
wpływa najsilniej na estetykę, dekoracyjność oraz atrakcyjność miejsca. 

problemy i tendencje zmian

Osiedla w miastach powinny być zróżnicowane pod względem funkcjonalnym. 
Zapewnienie wszelkiego rodzaju usług daje mieszkańcom komfort użytkowania, 
jak również wpływa korzystnie na środowisko poprzez ograniczenie korzystania 
z transportu. Jest on bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność 
miasta. Osiedla znajdujące się na peryferiach, u których możemy dostrzec takie 
wady jak odległość od centrum, usług czy miejsc pracy mogą dzięki temu zyskać 
lub stracić na wartości. Warto w przestrzeń publiczną osiedli włączyć ruch pieszy 
oraz rowerowy, co przyczyni się do ograniczenia emisji spalin spowodowana ru-
chem kołowym. Dodatkowym atutem są również korzyści ekonomiczne miesz-
kańców. Mieszanie usług z funkcjami mieszkalnymi daje pożądane efekty. Obiekty 
infrastruktury społecznej, obiekty handlowe, sportowe czy miejsca zielone powin-
ny być zlokalizowane w promieniu 800 m od miejsca zamieszkania. Dystans ten 
każdy powinien mieć możliwość pokonania w ciągu paru minut. W dalszej części 
powinny znajdować się obiekty, które zaspokajają potrzeby mniejszej liczby osób 
lub nie są częstą koniecznością. Należą do nich między innymi wyższe uczelnie, 
ośrodki kultury czy duże kompleksy parkowe4.

W ostatnich latach powstaje tendencja do zatracania się granic pomiędzy śro-
dowiskiem a projektowanym obiektem. Ważnym elementem nie jest tylko zieleń, 
ale również naturalny krajobraz, woda czy spadki terenów. Widoki nie pozostają 
bez znaczenia przy wyborze mieszkania przez współczesnych mieszkańców. Wiele 

4  Wyzwania zrównoważonego rozwoju..., op. cit., s. 242.
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osób decyduje się na widok, któremu towarzyszy zbiornik wodny naturalny czy też 
utworzony sztucznie. W związku z tym budownictwo w pobliżu wody lub nawet na 
niej staje się bardziej popularne właśnie ze względu na potrzeby współczesnych 
mieszkańców. Współczesny człowiek będzie musiał zmierzyć się z tym problemem, 
ale dzięki temu zyska wiele, biorąc pod uwagę wszystkie zalety, jak również warto-
ści estetyczne takich rozwiązań. Coraz bardziej popularne stają się obiekty, których 
forma zatraca się w krajobrazie, przenika się, jest łącznikiem między wodą a lą-
dem. Z jednej strony wyróżnia się z drugiej subtelnie przenika. Oczywiście nie bez 
znaczenia pozostaje typ akwenu, krajobrazu, możliwości wynikające z wody, która 
występuje na danym obszarze oraz to, jakie ona może spełniać funkcje względem 
mieszkańców. Jak powszechnie wiadomo, większość ludzi decyduje się osiedlać na 
wybrzeżach miast ze względu na atrakcyjność miejsca, bliskość wód śródlądowych, 
takich jak kanały czy zbiorniki wodne, które również zapewnią walory krajobrazowe.

współczesne realizacje, różnorodność rozwoju

Holandia w kwestii projektowania zrównoważonego jest krajem przodującym 
w Europie. Wymaga on niezwykle umiejętnego gospodarowania zasobami, takimi 
jak ziemia, przestrzeń czy woda. Współczesne realizacje charakteryzują się głównie 
próbą znalezienia równowagi między środowiskiem naturalnym a sztucznym, po-
zwalając na harmonijne rozwiązania przestrzenne. Jako przykład można przytoczyć 
5 Sfinxem Housing znajdujący się w miejscowości Huizen. Ten zespół zabudowy wie-
lorodzinnej powstał na styku lądu i wody, wykorzystując potencjał miejsca. Budynki 
zwężające się ku wodzie zapewniają niczym nie przysłonięty widok na jezioro. Funk-
cje przestrzeni publicznej pełni promenada, wzdłuż której umieszczone zostały bu-
dynki. Stanowi ona miejsce spotkań oraz obserwacji5. Warto pamiętać o tym, iż bu-
downictwo mieszkaniowe też może mieć ciekawą, oryginalną, niepowtarzającą się 
formę dopasowaną do lokalnego krajobrazu, tradycji budowania na danym obszarze 
oraz zapewniać mieszkańcom dostęp do wszelkiego rodzaju walorów estetycznych, 
takich jak zieleń, woda, nie umniejszając przy tym formie projektowanego obiektu. 

W mieście Middelburg w Holandii został zrealizowany projekt wielorodzin-
nej zabudowy mieszkaniowej usytuowany nad kanałem, naprzeciwko siebie po 
obu stronach kładki. To zespół mieszkaniowy Veerse Poort. Woda stanowi cen-
trum założenia urbanistycznego. Kwartały zabudowy w ciekawy sposób zaciera-
ją granice między wodą i lądem. We wnętrzu zabudowy zaprojektowana została 
przestrzeń dla mieszkańców osiedla, która skupia lokalną społeczność. Przestrzeń 

5 B.E. Gronostajska, Budownictwo mieszkaniowe jako dzieło architektoniczne współczesnego mia-
sta holenderskiego, „Czasopismo techniczne”, 6-A, 2008,  s. 318.
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wyposażona jest również w ogrody, tarasy czy projektowane układy komunikacyj-
ne piesze, rowerowe oraz samochodowe. Osiedle wyróżnia dbałość o środowisko 
mieszkaniowe, izolacja układów komunikacyjnych oraz wprowadzenie interesują-
cych form architektonicznych. Kwartały zostały harmonijnie połączone z otocze-
niem odpowiednia forma, skalą oraz układem6. 

Osiedle Arkadien w miasteczku Winnenden, leżącym w pobliżu Stuttgartu 
w Niemczech, jest przykładem rewitalizacji terenu przemysłowego, który został zmie-
niony z przyjazne mieszkańcom, ekologiczne miejsce. Główne założenia projektu od 
początku obejmowały zamiar propagowania ekologicznych rozwiązań. Priorytetem 
dla architektów było również wkomponowanie elementów zagospodarowania wód 
opadowych w nowoczesną zabudowę. Najważniejszym elementem, który miał kształ-
tować przestrzeń osiedla była woda, dzięki temu projekt można było dostosować 
do zmian klimatu oraz narastających problemów związanych z zasobami naturalny-
mi. Całe osiedle zostało urządzone tak, aby optymalnie wykorzystać każdy fragment 
wolnej przestrzeni. Dla zwiększenia wizualnych aspektów w centralnej części zostało 
utworzone jezioro. Gęstość zabudowy została złagodzona dzięki wprowadzeniu tere-
nów zielonych oraz przywróceniu przepływającego pobliżu zabudowy potoku. Wszyst-
kie domy na terenie całego osiedla projektowanie zostały w sposób energooszczędny. 
Dla architektów ważnym aspektem również był materiał, z jakiego powstało projekto-
wane osiedle. Użyte budulce są nietoksyczne, ekologiczne, a przy tym pochodzą z lo-
kalnych źródeł. W niektórych budynkach zastosowano pokrycie zielonymi dachami. 
Woda deszczowa na tym osiedlu prowadzona jest po powierzchni. Zjawiskiem po-
wszechnym są tutaj obszary bioretencyjne, takie jak stawy, muldy chłonne czy zagłę-
bienia terenu. Podczas silnych opadów obszary te wypełniają się wodą, co stanowi 
element ochrony przeciwpowodziowej natomiast w okresach bezdeszczowych funk-
cjonują jako na przykład place zabaw dla najmłodszych użytkowników osiedla. Woda 
opadowa gromadzi się w systemach bioretencyjnych. W przypadku przewyższenia 
zdolności retencyjnych przelewa się na łąkę przewidzianą jako obszar zalewowy. Dzię-
ki zielonym dachom, zastosowaniu terenów roślinnych zostało zmniejszone ryzyko 
podtopień, jak również zmniejszyła się ilość wody, która jest prowadzona systema-
mi kanalizacji deszczowej oraz ciekami wodnymi wcześniej znacznie przeciążonymi7.

Osiedle Augustenborg zostało wybudowane w Malmö w Szwecji w latach 1948-
1952. Osiedle od początku borykało się z powodziami, które niszczyły piwnice oraz 
podziemne garaże. Dodatkowym zmartwieniem było ograniczenie dostępu do dróg 
i chodników, jak również przedostawanie się nieoczyszczonych ścieków do cieków 

6 W. Seruga, Jedność architektury z otoczeniem, „Czasopismo techniczne”, 3-A, 2011, s. 136.
7 E. Wojciechowska, M. Gajewska, N. Żurkowska, M. Surówka, H. Obarska-Pempkowiak, op. cit., 

s. 108-111.
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wodnych. W 1998 roku miasto Malmö podjęło decyzję o rewitalizacji całego terenu. 
Celem było stworzenie terenu przyjaznego mieszkańcom oraz środowisku naturalne-
mu. Najważniejszym aspektem było rozwiązanie problemów ciągłych powodzi, które 
były konsekwencją niewłaściwego zaprojektowania systemu kanalizacji ogólnospław-
nej, wprowadzenie zrównoważonej gospodarki wodami opadowymi oraz zwiększe-
nie bioróżnorodności. Zdecydowano o odłączeniu dzielnicy od istniejącego systemu 
kanalizacji ogólnospławnej i wprowadzenie własnego systemu odwodnieniowego, 
opartego na rozwiązaniach zrównoważonych. Zastosowane rozwiązanie miało na celu 
zmniejszenie ryzyka powodzi o około 70% oraz stworzenie otoczenia, które będzie 
atrakcyjne wizualnie dla mieszkańców. Osiedle wyposażono w zielone dachy, które 
to zmniejszyły odpływ o około 30%. Spływająca woda z rur spustowych trafiała do 
miejsc porośniętych roślinnością, gdzie następnie dostawała się w głąb gruntu, dzięki 
czemu została oczyszczona oraz zasiliła wody podziemne. Na projektowanym osiedlu 
wprowadzono korytka oraz kanały z przeszkodami co spowodowało wolniejszy prze-
pływ wody, dzięki czemu dociera ona później do niżej położonych terenów. Dodat-
kowym atutem jest niwelowanie liści oraz innych zanieczyszczeń, które osadzają się 
na przeszkodach, dzięki czemu nie zatykają systemu oraz ułatwiają jego czyszczenie. 
Następnie woda z kanałów trafia do pobliskich stawów, które zapewniają retencję. 
To nie jedyna korzyść dla współczesnych mieszkańców osiedla. Zrównoważony sys-
tem gospodarowania wodą deszczową został starannie wkomponowany w krajobraz 
tworząc miejsce rekreacji dla mieszkańców. Przyczynił się do stworzenia miejsca spo-
tkań, jak również do rozwoju bioróżnorodności. Liczba gatunków zwierząt i roślin na 
tym terenie została podwojona. Miejsce okazało się być idealnym schronieniem dla 
gatunków ptactwa wodnego. Rewitalizacja osiedla nie ograniczyła się wyłącznie do 
rozwiązania problemu wód deszczowych, ale również wprowadzono nowe rozwiąza-
nia w zakresie przeprojektowania obszarów o dużym natężeniu ruchu oraz parków, 
odnowiono budynki, wprowadzono wcześniej wspomniane zielone dachy oraz sys-
temy gospodarowania odpadami. Wszystkie zmiany przeprowadzono tak, aby zaan-
gażować w udział lokalne przedsiębiorstwa oraz samych mieszkańców. Do zalet re-
witalizacji tego osiedla można dołożyć zmniejszenie zużycia wody o około 25% oraz 
zwiększenie ilości odpadów, które poddaje się recyklingowi. Nastąpiły również zmiany 
społeczno-gospodarcze w tym spadek bezrobocia oraz rozwój turystyki . Osiedle stało 
się lokalną atrakcją turystyczną przyciągającą około tysiąca turystów rocznie. W 2010 
roku osiedle zostało wyroznione nagroda UN World Habitat Award jako przykład wzo-
rowo zrównoważonego zagospodarowania terenu zurbanizowanego8. 

8 Ibidem, s. 112-117. 
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podsumowanie

Kontekst projektu oraz uwarunkowania lokalizacyjne, jak również tradycja bu-
dowania w danym miejscu jest niezwykle ważną kwestią. Można zauważyć, iż nie-
jednokrotnie współczesna zabudowania nie jest kontynuacją lub nawet nie sta-
nowi nawiązania do współczesnego projektowania. Wiele osiedli charakteryzuje 
się tzw. architekturą międzynarodową zauważalną w wielu miejscach na świecie, 
niewyróżniającą się niczym oraz nieuwzględniającą aspektów regionalnych9.

Ważne jest kształcenie w obszarze polityki gospodarczej, społecznej oraz eko-
logicznej. Aktywne promowanie zrównoważonego rozwoju, promowanie wyso-
kiej jakości zdrowia, stworzenie społeczeństwa opartego na integracji społecznej 
oraz zagwarantowanie wysokiej jakości życia mieszkańcom. Równie ważne jest, 
aby transport odpowiadał wymogom ochrony środowiska. Promowanie zrówno-
ważonych wzorców produkcji i konsumpcji, czystej energii oraz przeciwdziałanie 
nadmiernej eksploatacji zasobów przyrodniczych przyczynia się do ograniczenia 
zmian klimatu10. 

Projektowane obiekty należy rozpatrywać w pełnym cyklu ich funkcjonowania. 
Równie ważnym jak etap projektowania są etapy realizacji projektu, eksploatacji 
budowli, modernizacji oraz etap likwidacji i utylizacji. Architekt powinien być gwa-
rantem takich wartości, aby ich wynikiem była harmonia formy i treści, zachowa-
ne zasady zrównoważonego rozwoju oraz walory estetyczne11.

Zrównoważony rozwój stawia przed architektami nowe zadania oraz otwie-
rają nowe perspektywy. Przy projektowaniu powinny obowiązywać zasady zmie-
rzające do połączenia funkcji budynku z harmonijna integracja z otaczającym śro-
dowiskiem. Kolejnym wyzwaniem dla architekta jest podwyższenie sprawności 
energetycznej oraz ekologicznego komfortu użytkowania. Projektowanie zrów-
noważone polega na świadomym uwzględnieniu wszystkich reguł takich jak wy-
korzystanie naturalnych zasobów energetycznych, racjonalna gospodarka wod-
na, zasada oszczędności energetycznej oraz materiałowej. Nie należy zapominać 
o proekologicznej relacji z otoczeniem urbanistycznym. Architektura powinna łą-
czyć formę, technologię, oraz otoczenie. Jednym z najważniejszych zadań jest po-
łączenie pracy różnych specjalistów z zakresu instalacji, konstrukcji, zarządzania 
budynkiem, bilansu energetycznego oraz specjalistów od ekonomii oraz ekologii. 

9 B.E. Gronostajska, Architektura współczesnych osiedli mieszkaniowych globalizacja czy regionali-
zacja?, „Czasopismo techniczne”, 7-A/1, 2010, s. 98.

10 Projektowanie zrównoważone jako paradygmat kształtowania przestrzeni w XXI wieku, red. 
L. W. Kamionka, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 2016, s. 12. 

11 Ibidem, s. 17-18.
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Architekt zawsze w procesie projektowania powinien stać po stronie człowieka 
jako użytkownika przestrzeni12.

wnioski

Rozwój i styl życia współczesnego człowieka przyczynił się do silniejszej potrze-
by kontaktu człowieka z naturą. Ludzie żyjący w miastach często są anonimowi 
względem siebie, nie mają możliwości bliższego kontaktu. Impet życia oraz rozwój 
wirtualnego kontaktu przyczynił się do potrzeby korzystania z piękna natury, jej 
spokoju, doznaniami estetycznymi oraz rytmem. Dlatego tak ważne jest wprowa-
dzanie zieleni, która mogłaby połączyć pracę z odpoczynkiem, naukę z relaksem 
poprzez tworzenie na przykład parków technologicznych w niedalekim zasięgu 
osiedli. Kontakt z przyrodą poprawia nasze samopoczucie. Zradza się potrzeba 
dbania o wspólnotę oraz relacje międzyludzkie. Człowiek w środowisku, które zna 
czuje się bezpieczniej, co wpływa dobrze na jego stan psychiczny oraz zaspokaja 
potrzebę troski o najbliższych. Bo to właśnie człowiek tworzy miasto, osiedle, i to 
on ma się w nim czuć najlepiej. Jego potrzeby stają się tutaj najważniejsze, a ideal-
nym jest, gdy potrzebą człowieka jest dbanie o środowisko, a co za tym idzie uży-
cie energooszczędnych rozwiązań czy ekologicznych materiałów. W dużej mierze 
mieszkańcami takich osiedli są ludzie o wysoko rozwiniętej świadomości ekolo-
gicznej, których celem jest zapewnienie sobie odpowiednich warunków do co-
dziennego życia, jak również zapewnienie ich swoim najbliższym. Widoczna jest 
ich chęć zdobycia korzyści dla środowiska, takich jak ograniczenie zużycia zaso-
bów naturalnych. Dzięki zwiększeniu świadomości ekologicznej zwiększa się świa-
domość młodszych pokoleń obserwujących powstająca architekturę, jej rozwój. 
W wyniku takich rozwiązań wzorce stają się coraz doskonalsze do naśladowania.

Zrównoważony rozwój jest niejednokrotnie nieefektywny ekonomicznie ze 
względu na koszty wynikające z instalacji ekologicznych rozwiązań. Kluczową rolę 
odgrywają współcześni architekci, urbaniści i planiści. Ich zadaniem jest kształce-
nie w obszarze ekologii oraz promowanie zrównoważonego rozwoju. Muszą oni 
wziąć pod uwagę ciągle obecny rozwój człowieka i zwiększenie jego potrzeb ale 
również środowiska. Niejednokrotnie możliwości ekonomiczne, słabo rozwinięta 
świadomość ekologiczna czy wiedza na temat zysków finansowych mieszkańców 
są niewystarczające. Ekologia będzie wpływać na formę architektury, ale to tyl-
ko od nas samych i naszej świadomości zależy, jak szybko to będzie postępować. 

12  Ibidem, s. 17.
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IZABELA NATANEK

cZłowiek a jego idealne miasto  
i prZestrZeŃ 

dwie wizje 

W kulturze Zachodu „zadomowiły się” dwie równouprawnione wizje miasta 
− jako środowiska przyjaznego człowiekowi i jako struktury zdecydowanie mu 
wrogiej. 

Pierwsza wizja ukazuje miasto sprzyjające rozwojowi człowieka, wyzwalające 
jego kreatywność, odpowiadające jego potrzebom i aspiracjom, zapewniające mu 
poczucie bezpieczeństwa. Wedle drugiej koncepcji miasto to moloch niszczący jed-
nostkę, ograniczający jej rozwój, dehumanizujący relacje międzyludzkie („miejska 
dżungla”), swoisty labirynt powodujący zagubienie człowieka. Dlatego tak ważne 
jest, by jednostka czuła się jak najlepiej w danym miejscu. 

w perspektywie historii, czyli narodziny miasta

Miasto wśrubowało się w ziemię

pięściami walczącego marzenia

Człowiek

odziany w walce upału

zamieszkał w swojej własnej dłoni

Niebo:

karta tytułowa zaginionej książki

T. Peiper1

Naturalne dążenie człowieka stanowi poprawa warunków życia swojego i swo-
ich bliskich. Pierwsi osadnicy potrzebowali schronienia oraz dostępu do poży-
wienia. Obecnie, wraz z postępem myśli ludzkiej, wzrastają potrzeby jednostek. 

1 T. Peiper, Manifest Miasto, Masa, Maszyna, 1922.
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Obszary, które zajmowały lasy (puszcze), oraz powierzchnie przeznaczone na 
uprawy rolne zaczęły przemieniać się w rejony zabudowane, tereny powiązane 
z infrastrukturą i współtworzącymi ją ciągami komunikacyjnymi. Taka transfor-
macja danego obszaru (przy swoich wadach, polegających m.in. na − nie do końca 
uświadomionemu − dewastowaniu środowiska naturalnego) gwarantowała więk-
szy komfort w zakresie transportu, komunikacji, a tym samym zapewniała zaspo-
kojenie podstawowych ludzkich potrzeb. Kolejne etapy rozwoju człowieka wiążą 
się z urbanistyczną rozbudową jego otoczenia.

Najstarszą formą domów były jaskinie, które nie wymagały od jednostki wie-
dzy w zakresie technologii budowlanej. Miały one za zadanie chronić ich miesz-
kańców przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz przed zwierzę-
tami. Już w zamierzchłych czasach człowiek, znajdując schronienie, zaspakajał 
potrzeby swoje i swoich bliskich. Liczne znaleziska archeologiczne ukazują wy-
korzystanie jaskiń jako ,,domów”. Najstarsze odnalezione ślady obecności czło-
wieka neandertalskiego pochodzą z jaskini Longgupo, znajdującej się w chińskiej 
prowincji Syczuan. Wraz z rozpoczęciem się wędrówek ludzie zrozumieli, że nie 
zawsze znajdą schronienie w jaskini. To powodowało duży problem, ale też – pa-
radoksalnie – wyzwalało ludzką kreatywność. Człowiek usiłował znaleźć, coś co 
– oprócz jaskini – mogłoby spełniać funkcję schronienia. Efektem takich poszuki-
wań stały się szałasy oraz ziemianki. Były to prymitywne, ale zarazem – co istot-
ne – pierwsze konstrukcje „mieszkalne”. 

Mozolne i umiejętne wznoszenie własnego miejsca schronienia odegrało bar-
dzo ważną rolę w zakresie kształtowania się pierwszych osad, a co za tym – idzie 
pierwszych miast. Człowiek, mając coraz większą wiedzę i dysponując coraz 
większymi możliwościami, zaczął budować pierwsze domy, zaś ich budulec sta-
nowiły gałęzie oblepiane gliną, drewno i kamień. Stworzenie pierwszych solid-
niejszych budynków i udomowienie zwierząt wywołały prawdziwy przełom. Po-
wstawać zaczęły pierwsze osady, które z czasem zaczęły się rozrastać, tworząc 
państwa-miasta (polis).

Miasta greckie pierwszego tysiąclecia stanowiły zjawisko nowe, odrębne i orygi-
nalne2. Domy greckie były wznoszone na planie prostokąta. „Serce” domu stano-
wił dziedziniec, gdzie skupiało się życie rodzinne Dziedziniec był otoczony między 
innymi izbą dla niewolników oraz magazynami. Wewnątrz takich domów znajdo-
wała się strefa reprezentacyjna dla mężczyzn oraz strefa ściśle prywatna dla ko-
biet; były też również, pokoje sypialniane i kuchnie. Domy zamożniejszych Gre-
ków wyposażone były ponadto w kanalizację oraz łazienki. Kiedy człowiek miał 

2 https://prezi.com/o0mylhl6dqmb/urbanistyka-starozytnej-grecji/
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już zapewnioną potrzebę schronienia i bezpieczeństwa, zaczął skupiać się na 
budowaniu obiektów pełniących funkcje reprezentacyjne, handlowe i usługowe.

Równocześnie z rozwojem cywilizacyjnym, obszary zurbanizowane stawały się 
coraz bardziej uporządkowane, a znaczenie poszczególnych elementów zagospo-
darowania jednoznacznie określone. To samo dotyczyło placów, które zyskiwa-
ły na znaczeniu, pełniąc rozmaite funkcje natury społecznej. Place stawały się na 
przykład coraz chętniej odwiedzanym miejscem spotkań towarzyskich. Warto za-
uważyć, że już w kulturze egejskiej na obszarach zurbanizowanych pojawił się ry-
nek pełniący funkcję reprezentacyjnego placu centralnego z widownią. 

Jedne z pierwszych osad w Grecji pojawiły się w czasie rozwoju kultur egej-
skich, które z czasem podupadły. Tworzące się w kolejnych okresach osady nie 
do końca można określić mianem miast, lecz nawet w małych skupiskach odnaj-
dujemy takie obiekty, jak sanktuaria. Jednym z charakterystycznych przykładów 
jest najlepiej rozpoznawalne sanktuarium starożytnej Grecji, znajdujące się w za-
chodniej części Peloponezu i poświęcone Zeusowi, które wysoką rangę zyskało 
dzięki odbywającym się tam igrzyskom sportowym. Innym charakterystycznymi 
obiektami były agory, gdzie m.in. zabierali głos politycy czy odbywały się deba-
ty filozoficzne. 

Miasta greckie możemy podzielić na te aglomeracje, które powstały na funda-
mencie wcześniejszych zespołów miejskich, kształtujących się w sposób naturalny 
(m.in. Korynt, Ateny), i te – zakładane w sposób logiczny z zachowaniem regular-
ności. Takie typy miast, gdzie była zachowana regularność, tworzono dla znaczą-
cej liczby ludności. Gdy w Grecji formowało się polis, modelowały się również idee 
funkcjonalne i przestrzenne miasta. Wzrost ludności powodował wzrost ekonomii 
miast i wywoływał szybszy ich rozwój. Zaczęło powstawać uporządkowane roz-
planowanie miast. Agora została powiększona; człowiek zyskał lepszą możliwość 
komunikacji i samorozwoju Przykładem mogą być polis, gdzie agory stanowiły 
„serce” życia towarzyskiego, politycznego, jak i handlowego. Do rozwoju intelek-
tualnego i emocjonalnego człowieka niezbędne są ośrodki kulturalne oraz ośrodki 
zapewniające rozrywkę. Tak więc już w okresie klasycznym, charakteryzującym się 
niezwykle wysokim poziomem sztuki i architektury, na placach-agorach odbywały 
się wybory, spotkania, prezentowano sztuki teatralne oraz organizowano zawody 
sportowe. Tak więc agory były jednym z bardziej istotnych elementów współtwo-
rzących miasto greckie.

Od czasów antycznych place miejskie pełniły funkcje użytkowe, m.in. jako 
targ, miejsce zebrań oraz jako kluczowe węzły komunikacyjne. Zarówno daw-
niej, jak i teraz, z funkcji placu mogą korzystać wszyscy. Jest to obecnie 
punkt orientacyjny dla turystów i stanowi najlepiej rozpoznawalny element 
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zurbanizowanej przestrzeni. Wokół rozrastają się ośrodki związane z kultu-
rą i z rekreacją, których przeznaczeniem jest spełniać potrzeby człowieka. 
Plac jest „sercem” miasta-organizmu, więc jako fizyczna forma przestrzeni pu-
blicznej bezwzględnie powinna być estetyczna, zadbana i w odpowiedni sposób ( przy-
jazny człowiekowi ze względu na skalę i proporcję) skomponowana; jej charakter i styl 
dotyczy indywidualnych odczuć odbiorcy. Forma przestrzeni zaś powinna być dosto-
sowana do potrzeb użytkownika3.

Rycina 1 przedstawia charakterystyczny dla Grecji, prosty symetryczny układ 
ulic z przestrzenią wydzieloną na plac miejski - agorą.

W okresie późnoklasycznym zyskał popularność system hippodamejski, któ-
rego autorem jest Hippodamos z Miletu. To jeden z przykładów racjonalnego roz-
planowania miasta. Plan urbanistyczny jest tu oparty na prostokątnej siatce ulic; 
linie komunikacyjne przebiegają stycznie do agory. 

Przykładem może być plan takiego miasta (na kolejnym rysunku).

3 J. Kobylarczyk, Place, Kraków 2012, s. 8.

Ryc. 1. gurnia na Krecie (W. Koch, Style w architekturze)
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Rzymianie mimo przejęcia wzorców greckich (formy, porządki), wypracowali 
też swoiste wzorce architektoniczne. Chęć podbijania świata zmusiła rzymian do 
rozbudowy dróg i ortogonalnych kolonii. Posiadali też odmienny stosunek do kra-
jobrazu, konsekwentnie próbując podporządkować sobie naturę. Takim modelo-
wym rozwiązaniem jest castrum romanum – warowny obóz. 

Fundowanie nowego miasta rozpoczynało wyznaczenie głównych osi zgod-
nych z kierunkami świata: cardo w kierunku północ–południe i decumanus – kie-
runek wschodnio-zachodni, który reprezentuje ruch światła. Na ich przecięciu 
miało się mieścić centrum miasta (forum, świątynia Jowisza, kuria). Główne ulice 
prowadzą do czterech bram miejskich (Port Sinistra ,Dextra, Praetoria i Quaesto-
ria).  Forum było z reguły prostokątne, ze świątynią na dłuższej osi. Pozostałe uli-
ce winny biec równolegle do głównych osi. Między nimi tworzyły się tzw. insulae, 
przeznaczone na budowę domów mieszkalnych. Surowość, modelowość i geome-
tryczne uporządkowanie przestrzeni ukazują castrum romanum jako miasto ide-
alne. Sam Norberg-Schulz, norweski architekt, teoretyk architektury, spostrzega, 
że o rzymskim antyku można mówić jako o stylu międzynarodowym4. 

Każde miasto dążyło do jak najdogodniejszego układu miasta, chciało by było 
przyjazne mieszkańcom. Miasta, takie jak w starożytnej Grecji czy w Rzymie, ce-
chowała geometryczność, ale też szczególnie ważna była przestrzeń publiczna. Ca-
millo Sitte, austriacki urbanista i architekt, jako pierwszy zauważył, że piękne i upo-
rządkowane przestrzenie o jednoznacznie określonych ścianach niosą ze sobą 
dobre efekty psychologiczne. C.Sitte doszedł do wniosku że [...] tylko koncepcja 
o ograniczonej przestrzeni nadać jej może mieszkalną i szczęśliwą strukturę5.

4 Ch. Norberg-Schulz, Znaczenie w architekturze Zachodu, Warszawa 1999.
5 J.M. Chmielewski, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.

Ryc. 2. Plan miasta hippodamejskiego (W. Koch, Style w architekturze)
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Austriacki architekt Christopher Alexander postrzega miasto jako strukturę 
elastyczną. Społeczność miasta powstaje z synergii mniejszych społeczności, których 
egzystencja oparta jest na współużytkowaniu infrastruktury i przestrzeni miejskich oraz 
na możliwości wzajemnej komunikacji6.

Architekt mówi też, że jednym z wyzwań w kształtowaniu przestrzeni miasta 
jest zapewnienie użytkownikom obszarów do spotkania się. Miejsca te powinny 
być bezpieczne oraz jednostka powinna się z tym miejscem utożsamiać. Każda 
z grup społecznych powinna mieć szansę rozwoju w danym mieście7.

Reasumując, przy planowaniu miast kluczową rolę odgrywają przestrzenie pu-
bliczne, które kształtują człowieka oraz rozwijają go. C. Sitte czy C.  Alexander bądź 
Aldo Rossi zauważyli, że miasto jest jak organizm, żyje i ulega ciągłym transforma-
cjom. To ciągła zmiana i rozrastanie się miast powinno być uporządkowane i jak 
najlepiej dostosowane do potrzeb człowieka.

Już na przełomie wieków starano się, by miasto i jego przestrzenie publiczne 
były przyjazne człowiekowi i spełniały jego potrzeby.

6 A. Prokopska, A. Martyka, Miasto jako organizm przyjazny człowiekowi, Zakład Projektowania 
architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2017.

7 Ch. Alexander, Język wzorców. Miasta, budynki, konstrukcja, Gdańskie Wydawnictwo psycholo-
giczne, Gdańsk 2008.

Ryc. 3. Czytelny układ ulic łączących bramy wjazdowe, plan ten stał się podstawowym układem 
miasta Rzymskiego
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w perspektywie współczesności, czyli „moje” miasto

Do określenia istoty środowiska 

społecznego możemy dojść tylko poprzez 

zbadanie natury styczności międzyludzkich. 

Jan Szczepański 

Przełom wieków w historii cywilizacji (tu: przełom XX i XXI w.– przyp. I.N.) człowieka 
zawsze wywoływał refleksje, był czasem podsumowań przebytej drogi, stanowił swoiste wy-
zwanie dla środowisk intelektualnych, kształtujących oblicze duchowe i materialne każdej 
epoki8. Bardzo ważna rola w tym względzie przypada architektowi i urbaniście – współ-
tworzącym środowisko życia człowieka, w siatce przestrzennej miast i osiedli. Pionierzy 
w tej dziedzinie, kierujący się wiedzą, talentem twórczym, od stuleci próbują odpowie-
dzieć na pytanie: gdzie i jak powinien żyć współczesny człowiek, by czuł się szczęśliwy?

Człowiekowi potrzebne jest przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, pry-
watności i wygody. Jednostka powinna posiadać indywidualną strefę prywatną, ale 
także mieć dostęp do strefy publicznej. Można przyjąć, że każda z tych stref jest 
okręgiem; obie wzajemnie się przenikają. Łącznikiem obu stref jest plac, rynek, 
bezwzględnie dostępny dla każdego – i mieszkańca aglomeracji, i turysty ją zwie-
dzającego. Jedną z ważniejszych cech tego obszaru powinno być bezpieczeństwo. 
Człowiek bowiem powinien czuć się na nim tak bezpiecznie, jak w sferze prywatnej9. 

Ta bardzo ważna i potrzebna przestrzeń może mieć dwojaki charakter i wiele 
funkcji. Ma przede wszystkim znaczenie dla rozwoju turystyki i kultury. Przestrzeń 
publiczna powinna posiadać wokół sklepy oraz miejsca pracy. Miasto prawidłowo 
rozwijające się i sprzyjające powinno posiadać przestrzeń publiczną, która będzie 
dostępna dla każdego oraz stanie się wizerunkiem danego miejsca.

Miasta dobrze funkcjonujące to takie, które wywołują u nas pozytywne emo-
cje ale też które mają bardzo dobrze rozwiniętą komunikacje. Jednostka powin-
na dobrze wspominać dany obszar oraz uczuć chęć powrotu w dane miejsce. To 
właśnie wartości wizualne miasta przynoszą użytkownikom określone korzyści. 
Współczesne wymagania dotyczące przestrzeni publicznych to przede wszystkim 
łatwa ich dostępność (otwarcie przestrzeni, dobra komunikacja), dobry program 
usług (ich dostępność i atrakcyjność), estetyka zaprojektowanej przestrzeni, wy-
posażenie strefy publicznej, bezpieczeństwo.

8 Mieszkanie, dom, środowisko mieszkaniowe na przełomie wieków, VII Ogólnopolska II 
Międzynarodowa Konferencja Instytutu Projektowania Urbanistycznego Politechniki 
Krakowskiej, Zakopane 2000, s. 149.

9 J. Kobylarczk, op. cit.
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Przemieszczanie się po współczesnym mieście często okazuje się trudne, a ludzie 
czują się zdezorientowani i zagubieni, mimo dostępności przeróżnych aplikacji geolo-
kalizacyjnych. Jest to dowód wpływu odbioru wizualnego na poczucie bezpieczeństwa 
i komfortu psychicznego człowieka.

Tylko zrozumiały i czytelny obraz miasta ułatwia znajdywanie drogi i orientację, 
a także pomaga w budowaniu związków emocjonalnych i organizacji życia10.

Przestrzeń publiczna mówi nam o pięknie lub brzydocie określonego miasta 
czy też o ludziach ową przestrzeń wypełniających. Tutaj możemy spotkać przecież 
ludzi o różnym statusie społecznym i majątkowym, natknąć się na miłośników za-
równo kultury wysokiej, jak i popularnej. 

Projektowanie miast zaczyna się od wyznaczenia stref publicznych i nadania 
im adekwatnych funkcji. Place miejskie są przestrzeniami, z których mogą korzy-
stać wszyscy; posiadają ogromne znaczenie społeczne i kulturowe. Każda z jedno-
stek oczekuje czegoś innego od placu. Jedni szukają tam ciszy i spokoju, zaś inni 
potrzebują otoczenia głośnego, niekiedy – nad wyraz. Planując zatem przestrzeń 
publiczną, powinniśmy brać pod uwagę ich różnorodne preferencje. Mądrze pro-
jektując obszary publiczne w danym mieście, wpływamy w istotny sposób na roz-
wój i aktywność użytkowników.

Place są zróżnicowane funkcjonalnie; są place reprezentacyjne, handlowe, 
komunikacyjne i zbiorowe.

Place reprezentacyjne są powiązane z obiektami publicznymi, zazwyczaj posia-
dają charakter monumentalny. Definiuje je prosta forma i geometryczność. Daw-
niej ukazywały potęgę danego miasta – stanowiły strefę reprezentacyjną. Przy-
kładem może być plac przed Luwrem (ryc. 4). Obecnie znajduje się tam muzeum 
sztuki, które kiedyś było pałacem królewskim. Jednak nader wyjątkowym elemen-
tem – poza budynkiem muzeum – jest tu łuk triumfalny. Arc de Triomphe du 
 Carrousel, znajdujący się na Place du Carrousel, powstał na zlecenie Napoleona 
i miał upamiętniać jego zwycięstwa oraz podboje.

Place handlowe to przestrzenie przeznaczone do sprzedaży wszelakich to-
warów. Przykładem może tu być plac w Prowansji (ryc. 5), gdzie raz w tygodniu 
handluje się na szeroką skalę artykułami spożywczymi, odzieżą oraz pamiątkami. 
Istotny wyróżnik placów komunikacyjnych stanowią liczne ciągi komunikacyjne 
oraz otwarta przestrzeń. Z reguły powstają na skrzyżowaniu kilku ulic. Przykładem 
może być plac Jana Matejki w Krakowie (ryc. 6).

Place zbiorowe służą do zgromadzeń publicznych, spotkań grup społecznych. 
Przykładem takiego placu może być Times Square w Nowym Jorku, który znajduje 

10 A. Prokopska, A. Martyka, op. cit.
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się na skrzyżowaniu Broadwayu i alei Siódmej. To swoista ikona Nowego Jorku. 
Plac jest nad wyraz często odwiedzanym miejscem; słynie też z ogromnej ilości 
reklam świetlnych (ryc. 7). 

Place możemy też sklasyfikować ze względu na ich lokalizację (klasyfikacja 
T. Wróbla)11. Są to:

 � place miejskie, które mogą pojawiać się zarówno w małych, jak i dużych 
miastach. Obecnie znajdują w samym sercu miasta, dzielnicy bądź osiedla. 
Charakterystyczny przykład może tu stanowić Rynek Główny w Krakowie;

 � place parkowe jako przestrzenie pełniące funkcję rekreacyjną; to zazwy-
czaj połączone z większymi założeniami parkowymi obszary zielone. Przy-
kładem placu parkowego jest plac w Saint Helier – Howard Davis Park 
w Jersey, który znajduje się przy głównej ulicy La Route du Fort. Odby-
wają się tam ponadto liczne publiczne wydarzenia, m.in. kino letnie lub 
koncerty;

 � skwery stanowiące pomniejsze tereny zielone, często o charakterze de-
koracyjnym; występują przy ciągach komunikacyjnych i przy zabudowach 
mieszkalnych. Przykładem może być zielona przestrzeń w Jarocinie na 
osiedlu Kasztanowa.

Place możemy też sklasyfikować ze względu na czas ich powstania, (klasyfi-
kacja według J. Kobylarczyk)12. 

Place historyczne mają charakter zabytkowy. Charakterystycznym przykładem 
takiego placu może być Plaza Mayor w Madrycie (ryc. 8).

Jak już wiadomo, place służyły do celów handlowych. W 1561 roku plac nabie-
ra nowego charakteru – reprezentacyjnej przestrzeni miasta. Jego współczesna 
forma pochodzi natomiast z 1790 roku.

Można zauważyć charakterystyczną formę, jaką stanowi obudowa placów hi-
storycznych, do których możemy wejść przez specjalnie do tego celu przezna-
czone bramy. Obecnie place zmieniają swój wizerunek; są otwarte, pojawiają się 
nowe elementy, np. przeszklone posadzki bądź modernistyczne elementy, kontra-
stujące z zabudową historyczną obiektów. Przykładem może tu być piramida Lu-
wru – konstrukcja ze stali i szkła, pozwalająca nam zobaczyć podziemne muzeum. 
Obiekt sam w sobie kontrastuje z otaczającą zabudową. Obecnie też często odsła-
nia się zabytkowe elementy, które upiększają przestrzeń publiczną danego miasta.

11 J. Kobylarczyk, op. cit., s. 11.
12 Ibidem, s. 30.



82    ARCH-ECO Zrównoważony rozwój w kontekście współczesnego wizerunku miasta

Ryc. 4. Plac z widokiem na Łuk Triumfalny. Źródło: 
http://www.wnieznane.pl/paryz,35,4,zdjecia,foto-4882 (dostęp: 21.03.2018)

Ryc. 5. Plac handlowy-plac w Prowansji. Źródło: https://www.roanholidays.pl/camping/francja/
prowansja/camping-domaine-du-verdon?lng=  (dostęp: 15.03.2018)
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Miasto, które sprzyja rozwojowi człowieka, to takie, które będzie funkcjonalnie 
zaprojektowane oraz będzie miało ciekawą oraz reprezentacyjną formę. Miasto 
sprzyjające człowiekowi będzie się rozwijać, będzie dla niego „miastem światła”. 
Toteż architekt i urbanista, projektując cały zespół urbanistyczny (przestrzeń pry-
watną i publiczną), musi pamiętać, że jedną z ważniejszych cech jest branie pod 
uwagę potrzeb użytkowników tych stref. 

Moim zdaniem, jednym z ciekawszych w tym względzie rozwiązań zespołów 
urbanistycznych, jest Messestadt Riem. To dość nowa dzielnica, która była plano-
wana na nieużytkowanych terenach Monachium. Przykład ten jest dlatego godny 
szczególnej uwagi, że dzielnica to swoisty zespół złożony z pomniejszych zespo-
łów urbanistycznych, zaś całość jest jedną kompletną koncepcją. Dzięki przenie-
sieniu lotniska Riem Airport stolica Bawarii – Monachium zyskała szansę na zupeł-
nie nową możliwość użytkowania tego obszaru. Na nowym terenie postanowiono 
stworzyć strukturę miejską o wszelakiej funkcji w większym stopniu samowystar-
czalnej oraz będącej atrakcyjnym założeniem projektowym samym sobie13. Rozwój 
tego obszaru jest zgodny z zasadami ekologicznymi; miał zapewnić wysoką jakość 
życia w harmonii z naturą oraz współistnienie miejsc i form – miasta i natury, spor-
tu, kultury, zabawy, mieszkania i pracy. Jednym z głównych celów przedsięwzięcia 
jest zagwarantowania wysokiej jakości życia. Zastosowano tu koncepcję ,,guide 

13 Mieszkanie, dom, środowisko mieszkaniowe..., op. cit., s. 235.

Ryc. 6. Plac Jana Matejki w Krakowie. Źródło: https://tropter.com/pl/miejsce/13926586/polska/
krakow/plac-jana-matejki---pomnik-grunwaldzki (dostęp 15.03.2018)
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Ryc. 7. Plac Times Square w Nowym Jorku (fot. Izabela Natanek)

Ryc. 8. Plaza Mayor w Madrycie. 
Źródło: http://madryt.hiszpania.travel/zabytki/plaza-mayor/ (dostęp: 15.03.2018)
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tree” (drzewa jako przewodniki – zastosowanie różnych typów drzew będzie uła-
twiało orientacje w nowej dzielnicy mieszkaniowej). Takie rozwiązania przyczynią 
się do powstania harmonijnego i zrównoważonego środowiska życia mieszkańców. 

Realne miasto jest wówczas miastem, kiedy mieszkańcy znają je osobiście i które 
wywodzi się z modelu psychologicznego determinującego życie codzienne. Dobra for-
ma urbanistyczna, w znaczeniu zapożyczonym z psychologii postaci, jest to taka forma, 
która pozwala na wnoszenie do niej własnych wartości i znaczeń osobistych, miasto 
powinno być czytelne; oferowane formy urbanistyczne muszą być jednocześnie upo-
rządkowane, złożone i skontrastowane14. Wysoki poziom obecnej technologii ułatwia 
nam i pomaga w codziennych obowiązkach, przez co człowiek skupia się na sa-
morozwoju i własnych przyjemnościach. Stąd powstanie zrównoważonej archi-
tektury i green architecture, które skupiają się na projektowaniu, budowaniu 
i użytkowaniu z myślą o dniu jutrzejszym. Celem takiego budownictwa jest wła-
śnie zaspokajanie potrzeb społecznych oraz sprzyjanie środowisku naturalnemu.

W zrównoważonym projektowaniu pojawiają się trzy główne aspekty. Są to :
 � aspekt ekologiczny, czyli próba ograniczenia emisji CO2 (jednym z ważniej-

szych elementów jest tu zastosowanie materiałów lokalnego pochodze-
nia); oszczędności energii, budynki są projektowane, tak by zużywały jak 
najmniej energii oraz wykorzystywały jej odnawialne źródła,

 � aspekt ekonomiczny, czyli przystępny koszt inwestycji oraz późniejszy 
zwrot tych kosztów (dzieję się to dlatego, że budynek zarabia sam na sie-
bie, m.in. wtedy, gdy zastosujemy ogniwa fotowoltaiczne, zbieranie desz-
czówki i ponowne jej wykorzystanie);

 � aspekt społeczny, czyli zdrowe oraz jak najbardziej przyjazne środowisko 
dla użytkowników (w moim odczuciu jest to jeden z ważniejszych aspektów). 

Taki nowy wymiar architektury daje nam szansę na wykreowanie prze-
strzeni przyjaznej człowiekowi. By sprostać jego oczekiwaniom, stworzono pro-
jekt miasta przyszłości – miasta „idealnego”, także w wymiarze ekologicznym.

Miasto przyszłości, Masdar, stanowi egzemplifikację swoistego eklektyzmu ar-
chitektonicznego − przenikania się wpływów Wschodu i Zachodu. 

Zaledwie w siedem lat ma powstać samowystarczalne miasto na pustyni pod 
Abu-Dhabi. Miasto ma być napędzane tylko energią odnawialną; będzie w 100% 
przyjazne człowiekowi.

Obecnie nad tym obszarem pracują najwięksi architekci, masterplan przy-
gotowuje pracownia Foster and Partners Wokół miasta powstaną farmy elek-
trowni wiatrowych, słonecznych. Ogniwa fotowoltaiczne będą pokrywały dachy 

14 Ibidem, s. 153.
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budynków. Pasy zieleni będą miały za zadanie oddzielenie Masdaru od pustyni. 
Dachy niektórych obiektów zamienią się w ogrody. Deszczówka nie będzie mar-
nowana, tylko przechwytywana i posłuży do nawadniania ogrodów.

„Serce” projektu ma stanowić plac posiadający charakterystyczne zacieniają-
ce obszar parasole. Będą one cudem techniki, ponieważ za dnia parasole otwo-
rzą się, zacieniając obszar i pobierając w ten sposób energię cieplną, zaś w nocy 
się zwiną, a zgromadzona energia posłuży do ogrzewania budynków. Będzie to 
pierwszy plac tak technologicznie zaprojektowany. Każda część miasta jest tutaj 
przemyślana i zaprojektowana tak, by przynosiła korzyści zarówno użytkownikom, 
jak i środowisku.

*
Miasto wiąże się z ciągłym procesem narastania kolejnych warstw. Stanowi ono 

przestrzeń życia, pracy i codziennych doświadczeń oraz pewności, że następnego dnia 
zobaczy się sąsiadów i budynki, które są dzisiaj i będą też jutro.Zmiany w mieście są 
potrzebne do rozwoju ale nie mogą być natychmiastowe. Powinny być powolne i suk-
cesywne zarówno w sferze fizycznej, jak i społecznej15. Projektując miejsca publiczne 
czy całe zespoły urbanistyczne, trzeba mieć na uwadze przede wszystkim oczeki-
wania użytkowników miejskiej przestrzeni. 

15 A. Prokopska, A. Martyka, op. cit.

Ryc. 9. Przyszłościowy plac na pustyni pod Abu- Dhabi. 
Źródło: http://www.eco-business.com/news/desalination-and-sustainable-water-solutions-in-

terview-dr-corrado-sommariva/ (dostęp: 15.03.2018)
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Miasto idealne to dla mnie miasto, które posiada elementy zrównoważonej 
architektury, ma liczne i łatwo dostępne ciągi komunikacyjne. To miasto generują-
ce ludzką podmiotowość i kreatywność, to – słowem – „moje” miasto. Przestrzeń 
publiczna w takim mieście musi posiadać , czytelność miejsca, liczne przestrzenie 
zielone, powinna też zapewniać usługi społeczne oraz być bezpieczna. 

Trudno o jednoznaczną ocenę miasta jako środowiska ludzkiej aktywności. 
Architekt kształtuje tak przestrzeń, by była ona elastyczna tzn. by służyła obecnie 
mieszkańcom, ale też by była ona użyteczna dla przyszłych mieszkańców. Zawsze 
pozostanie aktualne pytanie: Czy dana przestrzeń będzie dobrze zagospodarowa-
ną przestrzenią? Czy użytkownik się z nią utożsami? Plan przestrzeni urbanistycznej 
musi być więc atrakcyjny, rozsądnie rozplanowany oraz zaprojektowany pod potrze-
by użytkowników. Takie miasto będzie miastem światła, użytkownik będzie czuł 
więź i przynależność. Będzie to ,,jego” miasto, którego nie będzie chciał opuszczać.
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podsumowanie i wnioski

Wraz z pojawiającymi się nowymi potrzebami i pragnieniami człowieka zmie-
nia się środowisko, w jakim żyjemy i sposób jego kształtowania. Architekt – twór-
ca postawiony zostaje przed dylematem, czy powinien bezwzględnie wpisać się w 
przemiany zachodzące w życiu społecznym człowieka, podporządkowując projek-
towaną przez siebie przestrzeń przeniesieniu życia w płaszczyznę wirtualną, czy 
też przyjąć aktywną postawę, dzięki której poprzez odpowiednio zaaranżowaną 
przestrzeń będzie kształtował nowe nawyki, przywracając przestrzeniom publicz-
nym zastępowane portalami społecznościowymi funkcje społeczne.

Rodzi się potrzeba redefinicji pojęć wprowadzonych przez twórców współcze-
snej urbanistyki m.in. K. Lyncha. Okazuje się, że idee powstałe w połowie ubie-
głego wieku, jak np. miejsca węzłowe, choć współcześnie przybierają inną formę, 
wciąż zachowały swoje znaczenie. Podobnie dzieje się z innymi elementami kom-
pozycji urbanistycznej – w szczególności naturalnymi, obecnymi w miastach od 
ich początków. Zyskują one nowe funkcje i formy odpowiednie dla współczesnej 
potrzeby zachowania i przywracania walorów elementom przyrodniczym koniecz-
nym w strukturze przestrzennej miasta. Obszary te odpowiadają również na po-
trzeby współczesnego społeczeństwa związane ze zmianami demograficznymi, 
jakie w nim następują. Mogą stanowić miejsca ciągłej rehabilitacji konieczne dla 
zachowania sprawności podczas wydłużającego się okresu życia – starości.

Rozważania dotyczą nowych potrzeb i kryteriów jakości środowiska miejskie-
go, ale także dotkliwiej odczuwalnych potrzeb podstawowych, takich jak obcowa-
nie z naturą w postaci założeń zielonych czy wodnych, budowanie charakteru pań-
stwa, potrzeby związane z architekturą mieszkaniową, Osiedle – miasto w mieście 
decentralizacja, społeczność jako siła lokalnej społeczności, architektura Aravena, 
społeczna rola architektury.

Można stwierdzić, że zrównoważony rozwój stał się oczywistym paradygma-
tem w kształtowaniu przestrzeni współczesnego miasta. Realizacja jego założeń 
można obecnie zaobserwować niemal we wszystkich skalach dostępnych plani-
stom, urbanistom i architektom. Koncepcje Sustainable City, Compact City, Smart 
City, czy Resilient City stały się oficjalnie realizowanymi strategiami i polityką prze-
strzenną wielu miast, nie tylko nowo projektowanych, ale również tych o historycz-
nym rodowodzie. W sposób przyjazny środowisku planowane lub rewitalizowane 
są całe dzielnice, systemy transportu publicznego, ale także obszary wspólne – re-
prezentacyjne i zielone. Zrównoważone technologie stosowane są także w samych 



budynkach, gdzie wspierają oszczędność energii i wody pomagają użytkownikowi 
przyczyniać się do oszczędnego gospodarowania tymi zasobami.

Równocześnie cechy związane z implementacją zasad zrównoważonego roz-
woju są wykorzystywane do tworzenia wizerunku produktu marketingu, za jaki 
dziś uważa się również miasta. Wagę problemów środowiskowych podkreślają już 
nie tylko ekolodzy i projektanci, właściwe zachowania propagują również wpływo-
we postacie świata polityki, popkultury, a także rodziny królewskie, nadając bieg 
wydarzeniom w swoich krajach.  Promowanie trendów m.in. poprzez kreatywne 
planowanie, a także realizację inwestycji, nawet niewielkich, takich jak zbiorni-
ki wodne, oczyszczalnie hydrofitowe czy zielone ściany sprawiają, że mieszkań-
cy współczesnych miast są świadomi, w jaki sposób mogą korzystnie wpływać na 
środowisko, w jakim żyją.

Transformacje w sposobie projektowania i realizacji obszarów miejskich wpły-
wają na zmianę wizerunku miast, które – w myśl idei zrównoważonego rozwoju –
stają się coraz bardziej przyjaznym środowiskiem życia dla mieszkańców.

Patrycja Haupt


