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Słowo wStępne

Trzeci tom serii „Arch–Eco” poświęcony jest zagadnieniom zmieniających 
się potrzeb człowieka wraz z rozwojem gospodarczym i technologicznym. Obok 
pozytywnych aspektów przemian jesteśmy świadkami zagrożeń płynących z po-
głębiających się różnic społecznych, struktury demograficznej i chorób cywiliza-
cyjnych. Dzięki niemal nieograniczonej mobilności i płynnemu przekazowi in-
formacji korzystamy ze zdobyczy globalnej cywilizacji, ale również stajemy się 
podatni na rozprzestrzenianie się przestępstw internetowych, rozwoju patolo-
gii społecznej, jak i, studiując przykłady pierwszych dekad XXI wieku – epidemii. 

Publikacja zatytułowana „Człowiek – nowe potrzeby, pragnienia, cele” sta-
nowi zbiór tekstów na temat współczesnych potrzeb społeczności i jednostki. 
W dobie zaspokojenia tych najbardziej kluczowych rodzą się pragnienia wyż-
szego rzędu, między innymi troska o jakość estetyczną przestrzeni, jaka nas 
otacza. Artykuły prezentowane w książce były przedstawiane podczas dwóch 
ogólnopolskich konferencji z cyklu „Arch–Eco” organizowanych przez Katedrę 
Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechni-
ki Krakowskiej. Wypowiedzi studentów, doktorantów, a także naukowców, łą-
czy wspólny obszar zainteresowań transformacji zachodzących w postrzeganiu 
przestrzeni – środowisku realizacji potrzeb. Kreśląc tak szeroki temat, dyskurs 
winien być prowadzony przez przedstawicieli różnych środowisk – architektów, 
urbanistów, inżynierów środowiska, rehabilitantów, przez co zyskuje on charak-
ter interdyscyplinarny.

Z perspektywy różnych specjalizacji w zaprezentowanych artykułach omó-
wione zostały próby odpowiedzi na problemy ochrony środowiska natural-
nego, utrzymania zdrowia środowiskowego w kontekście jakości estetycznej 
przestrzeni. Poruszono również problem wpływu wykreowanego wizerunku 
przestrzennego na społeczność i jej zachowanie. Odwołania do przykładów kra-
jowych oraz zagranicznych wykazują  rolę transpozycji, jakie zachodzą pod wpły-
wem przemian światopoglądowych. Celem publikacji jest opisanie doświadczeń, 
wniosków i prognoz dotyczących przestrzeni architektoniczno-urbanistycznej na 
podstawie przebiegających obecnie procesów transformacji. 
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Praca wnosi nowe spojrzenie na potrzeby człowieka realizowane w prze-
strzeni miejskiej i wpływające na jej obraz. Ukazuje, w jaki sposób zjawiska za-
chodzące współcześnie ingerują i mogą w przyszłości wpłynąć na środowisko 
życia. Na podstawie przykładów już zrealizowanych, a także wizji wybiegających 
w przyszłość, ukazano w niej możliwe kierunki przekształceń w obrębie współ-
czesnych miast i aglomeracji przyszłości.

Patrycja Haupt 



Monika Wiecha

Jakość, Człowiek, przeStrzeń

Człowiek współczesny. Postać wiedząca więcej niż kiedykolwiek wcześniej, ma-
jąca dostęp do wszelkich informacji, mogąca wpływać na wiele zjawisk natural-
nych, na które kiedyś była jedynie skazana. Decyduje o sobie i podległych jej isto-
tach. Jest panem swojego losu. Według filozofii XXI wieku przy odrobinie chęci jest 
w stanie zmienić świat. Buduje, produkuje, tworzy. To właśnie w trzecim tysiącle-
ciu zostały wprowadzone implanty narządów człowieka, takich jak trzustka i wą-
troba. Osoby z uszkodzonym rdzeniem kręgowym dzięki robotycznemu egzosz-
kieletowi mogą chodzić. Średnia wieku życia nigdy nie była tak wysoka. Od ponad 
50 lat latamy w kosmos, klonujemy zwierzęta, a kontakt z osobą na drugim koń-
cu świata jest dla nas rzeczą najzwyklejszą. Projektujemy przestrzeń wokół sie-
bie. Prześcigujemy się w budowie jak najwyższych drapaczy chmur. Istnienie na-
chylonych, zawieszonych nad ziemią, odgiętych, powykręcanych budowli jeszcze 
niedawno wydawało się nam niemożliwe. Obecnie nikogo taka architektura nie 
dziwi. Pokonujemy grawitację, analizujemy wszelkie procesy biologiczne, fizycz-
ne i wpływamy na nie. Wydawać by się mogło, że jeżeli wiemy tak dużo, to nasze 
działania, istnienie, będzie wpływało pozytywnie na całą kulę ziemską. Przecież 
jesteśmy wprowadzającymi rewolucje myślicielami, stwórcami współczesności. 

Utopijna wizja człowieka XXI wieku spotkała się z realnym nadejściem cza-
sów obecnych roztrzaskując życzeniową fikcję na najmniejsze kawałki, z których 
obecnie nic już nie pozostało. Człowiek jako całość społeczeństwa, idzie nie w tym 
samym kierunku. Rozchodzimy się, wkraczając w różne życiowe ścieżki. To, jak 
bardzo oddalamy się od siebie, pokazują statystyki. 8 najbogatszych osób posia-
da więcej niż biedniejsza połowa świata1. Jeżeli obecnie jest nas na świecie oko-
ło 7,5 mld, to ponad 3,75 mld osób posiada mniej niż najbogatszych 8. Dzieląc 
majątek najbogatszych na równe części, to 1 osoba na świecie może posiadać 
więcej niż 470 000 000 biednych. Ta wielka dysproporcja majątkowa ma również 
swoje odzwierciedlenie w postępie. Tak zwany postęp powodowany jest przez 
małe grono osób, a niesamowita większość z niego jedynie korzysta, zapominając, 

1 8 ludzi ma tyle samo majątku co połowa świata, https://www.forbes.pl/wiadomosci/nierowno-
sci-majatkowe-8-ludzi-ma-tyle-samo-majatku-co-polowa-swiata/zsb6hht (dostęp: 03.04.2018).
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że również od nich i swojego samorozwoju oraz działania zależy życie nasze i in-
nych. Poleganie na garstce osób, oddając im losy całego świata powoduje coraz 
większy kontrast pomiędzy poszczególnymi społeczeństwami we wszystkich dzie-
dzinach życia. 

Badania nad większością współczesnego społeczeństwa, przeanalizowanie 
nowych potrzeb i celów jest przydatne we wszystkich dziedzinach nauki, sztuki 
i życia społecznego. Również w architekturze. Zaprojektowana przestrzeń musi 
odpowiadać potrzebom osób obecnie żyjących. To, czym się obecnie interesuje-
my ma stałe połączenie z wytworem naszych rąk. Poniższy opis nie dotyczy całe-
go świata. Cele, pragnienia, potrzeby człowieka są zależne od miejsca, w którym 
żyjemy. Różnice pomiędzy krajami zachodnimi a tak zwanymi krajami trzeciego 
świata są tak wielke, że wszelkie analizy łączące te dwa obszary w jedną całość 
spowodowałyby nieprawdziwe wnioski. W takiej samej mierze w jakiej „zachód” 
zapomina o miejscach ubóstwa, tak ten artykuł ominie kwestie sytuacji biedy, 
śmierci głodowej, z powodu której co 5 sekund z głodu umiera dziecko2.

Aby dokładnie przeanalizować, kim naprawdę jesteśmy, nie potrzebujemy 
stosu książek. Wystarczy nam internet. Przecież tam dzielimy się swoją prywat-
nością, dawno przekraczając wszelkie granice przyzwoitości. O tym, czego nie 
mówimy nawet bliskim, często dzielimy się z całym światem. Opublikowanie 
zdjęć odważniejszych od tych z albumu rodzinnego wynagradzają nam lajki bę-
dące współczesną wersją poklepania po plecach w geście uznania. Nasze spotka-
nia ograniczają się coraz częściej do livestreamów. Właściwie można poniekąd 
zrozumieć ograniczenie życia towarzyskiego, bo scrollowanie facebooka dostar-
cza nam czegoś na wzór opisywanego przejścia przez galerię handlową: są to 
„niesamowite przygody dla mózgu oka, nosa, języka, łona, jąder”3. Chociaż te 
prawdy są już od dawna objawione, to wciąż zaskakuje nasze niedowierzanie, 
kiedy dowiadujemy się, że informacje o nas są analizowane, a następnie dostar-
czane są nam treści zmieniające nasz chwiejny światopogląd. Jeżeli w którymś 
momencie zauważymy, że właściwie nie wiemy dlaczego wszyscy „czepiają się” 
Donalda Trumpa, to bardzo możliwe, że nad naszymi poglądami od dawna pra-
cuje cambridge analytica.

O tym, czym się najbardziej interesujemy, mówią statystyki między innymi naj-
częściej odwiedzanych kont na instagramie, wyszukiwanych haseł, albo trendów na 
twitterze. Na instagramie oprócz konta samego instagrama, najbardziej popular-
nymi kolejno są: Selena Gomez, Christiano Ronaldo, Ariana Grande, Beyonce, Kim 

2 Głód na świecie, https://prawda2.info/dobrobyt.html (dostęp: 02.04.2018).
3 R. Koolhaas, Śmieciowa Przestrzeń, Centrum Architektury, Warszawa 2017, s. 110.
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Kardashian, Taylor Swift, Kylie Jenner4. To nimi interesuje się cały świat i chłonie 
przekazywane przez nich treści. A być może najbardziej przyciąga właśnie ich brak.

W Polsce ponad 63% osób w 2016 roku nie przeczytało nawet jednej książki5. 
Zauważmy, że większość społeczeństwa, tak często przyciągnięta przez wirtualną 
przestrzeń, ma demokratycznie przeważający wpływ na losy swojego miasta, pań-
stwa, świata. To właśnie tak duży odsetek decyduje o wielu sprawach dotyczących 
wszystkich. Od nich, lub od nas zależy to jak żyjemy, co nas otacza, jakie mamy 
prawa i obowiazki. Bardzo popularny brak zaangażowania w ogólnie pojęte życie 
społeczne nie jest wstrzymaniem się od głosu. Obojętność jest wyborem. Brak 
podjęcia jakiejkolwiek decyzji w wielu kwestiach jest stanowiskiem samym w so-
bie. Mówienie „nie” jednym rzeczom oznacza „tak” czemuś przeciwnemu. Świado-
mość skali zjawiska, w którym obojętność jest bardzo mocnym poglądem powinna 
zostać spostrzeżona. Jeżeli karmimy się pustymi treściami, chcemy, żeby nic nas 
nie dotyczyło, a sprawy wymagające głębszych przemyśleń zostały przekazane ko-
muś innemu, to nieuchronnym jest oddziaływanie naszego podejścia na wszyst-
kie inne dziedziny i procesy zachodzące na świecie. Między innymi na przestrzeń. 

W sferze architektonicznej, możemy odnaleźć analogie do kondycji społeczeń-
stwa. Wszystko ma swoje połączenia. Nic nie pozostaje niezależne. Każde nowe 
zjawisko jest konsekwencją poprzedniego, a przyczyną kolejnego. 

Śmieciowa przestrzeń to łączny rezultat naszych obecnych osiągnięć; zbudowali-
śmy więcej niż wszystkie poprzednie pokolenia razem wzięte, ale z jakiegoś powodu 
gramy w niższej lidze. Nie zostawiamy po sobie piramid6.

Powody tak prowokacyjnie określonej przestrzeni, często publicznej, stale bę-
dącej w naszym użyciu, znajdującej się wokół nas są różne. W którymś momencie 
w czasie naszej ewolucji, zdobywaniu coraz większej wiedzy i świadomości coś po-
szło nie tak. Człowiek zupełnie odwrócił się od swoich możliwości. Człowiek jest tu-
taj definiowany jako większość społeczeństwa, o której mowa jest w statystykach. 
Kontrast pomiędzy ludźmi nauki, twórcami, specjalistami a większością jest coraz 
bardziej widoczny. Postęp w XXI wieku nie jest jasno definiowany. Kiedy o rozgłos 
najpopularniejszej informacji walczy Elon Musk wystrzeliwujący najnowszą rakietę 
Falcon Heavy, która ma pozwolić na kolonizację Marsa oraz utworzenie superszyb-
kiego transportu ziemskiego, przy którym pracowali najznakomitsi ludzie nauki, 
musi konkurować z wiadomością o operacjach plastycznych najpopularniejszej 

4 List of most-followed Instagram accounts, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most- follo-
wed_Instagram_accounts (dostęp: 30.03.2018).

5 M.R. Chehab, 63 proc. dorosłych Polaków nie przeczytało w ciągu roku ani jednej książki. 16 
proc. – absolutnie niczego. Przestaje czytać elita, http://wyborcza.pl/7,75517,21664154,63 -proc-  
doroslych-polakow-nie-przeczytalo-w-ciagu-roku-ani.html (dostęp: 30.03.2018).

6 R. Koolhaas, op. cit., s. 101.
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rodziny zaraz po tej królewskiej – Kardashianów, to pokazuje, że jesteśmy świad-
kami, gdzie proces ewolucji natrafił na wirus zwany rozłączeniem.

Jeżeli jakość przestrzeni uzależniona jest od jakości społeczeństwa oraz jakości 
samych twórców, to naszym zadaniem jest zastanowieniem się nad obecnym sta-
nem architektury. W jaki sposób architektura zmieniła się wraz z upływem czasu. 
Czy zmiany powinny zostać kontynuowane czy odmienione? Co powinien tworzyć 
architekt, który zechce podołać współczesnemu systemowi życia, tak bardzo nie-
zdefiniowanemu i zmiennemu?

Twórca potrzebuje odbiorcy. Architekt nie może projektować sam dla siebie. 
Rysuje zamysł koncepcyjny, analizuje funkcje, myśli wielopłaszczyznowo, po to, aby 
żyło nam się lepiej. Tylko co obecnie sprawia, że żyje nam się lepiej? Nie możemy 
przyjmować, że to, co kiedyś było słuszne, jest teraz odpowiednie. Zjawisko kon-
taktów społecznych przeszło zupełną transformację i nadal ten proces trwa. Kie-
dyś projektowane przestrzenie, w których możemy spotkać się i porozmawiać, były 
dużo bardziej atrakcyjne dla pokolenia naszych rodziców lub babć. Obecnie nie 
wykazujemy tak dużego entuzjazmu do miejsc, w których integracja jest jednym 
z głównych zamierzeń projektowych. Jeżeli odgradzamy się od realnego świata za 
ścianami własnego pokoju, to czy miejsca, w których musimy koło kogoś usiąść, zin-
tegrować się, są naprawdę dobre? Lekarze i psycholodzy przekonują, że człowiek 
jest istotą społeczną i potrzebuje intensywnych kontaktów z innymi ludźmi. Wpływa 
to pozytywnie na komfort psychiczny, co za tym idzie uniknięcie jednej z najbardziej 
popularnych chorób współczesności – depresji. 

W tym przypadku w projektowaniu możemy dostrzec pewien konflikt myślowy. 
Czy architekt powinien dostosować się do obecnej sytuacji m.in. wyizolowania, czy 
uczynić z siebie „nowego mesjasza”, który chce zwrócić świat na właściwe tory po-
mimo pewnego odrzucenia swojej pracy albo krytyki? Czy ma działać w pełnym nie-
zrozumieniu przez innych? Narażać się na dyskomfort psychiczny braku powielenia 
swoich pomysłów, strat finansowych albo zderzenia się z brakiem akceptacji? Wy-
branie trudnego życia pod prąd ze swoimi rewolucyjnymi ideami wcale nie musi być 
uważane za dobre. Jeżeli jako nowi wybawcy społeczeństwa, swoją architekturą chce-
my w trzy dni odbudować wszelkie relacje społeczne, to bardzo możliwe, że możemy 
ponieść przykre konsekwencje tej zbyt pochopnej odwagi. Możliwym wytłumacze-
niem obecnego stanu jest to, że nie zauważamy dokładnie tego, co dzieje się wokół 
nas. Odwracając się za siebie, zachwycając się przeszłością, nie zauważamy teraź-
niejszości. Nie widzimy siebie takimi, jakimi jesteśmy naprawdę. Sytuacja może wy-
dawać się trudna, jednak Nie możemy przestać szukać sensu w kompletnym nonsensie7. 

7 Ibidem, s. 122.
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Czasy współczesne nie mogą być dla twórców źródłem jakiegokolwiek zwąt-
pienia. Nie powinniśmy rezygnować, zaprzestać działań. To, że świat zmienia się 
tak szybko, a Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana8 zmusza do przyjmowania 
obecnej sytuacji i bycia gotowym do możliwości tego, że zostaną wprowadzone 
kolejne, na które musimy zareagować. Uznanie pewnych zjawisk za istniejące nie 
oznacza ich pełnego zaakceptowania i zgodzenia się z nimi. Projektowanie prze-
strzeni będących odpowiednikiem konsensusu z przekazaniem znaczącej treści 
jest wyzwaniem niezwykle trudnym, ale bardzo znaczącym dla przyszłości naszego 
społeczeństwa. Śmieciowa przestrzeń istnieje. Ewoluuje, zwiększa swój zasięg, co-
raz częściej spotykana jest w miastach. Czym naprawdę jest? Na to pytanie może 
najdokładniej odpowiedzieć autor tej definicji – Rem Koolhaas:

Śmieciowa przestrzeń wydaje się aberracją, ale jest esencją, sednem… wynikiem 
spotkania windy i klimatyzacji,dzieckiem wyhodowanym w inkubatorze z gipskarto-
nu […]. Istotą śmieciowej przestrzeni jest jest ciągłość; żywi się ona wszelkimi rozwią-
zaniami umożliwiającymi ekspansję, stosuje dyskretną infrastrukturę: ruchome scho-
dy, klimatyzację, tryskacze, bramy przeciwpożarowe, kurtyny powietrzne. […] Dzisiejsze 
centrum handlowe jest dziełem pokoleń planistów, naprawczy, instalatorów, niczym 
w średniowieczu; klimatyzacja umożliwia istnienie naszym katedrom9. 

Ta definicja ma swoje odzwierciedlenie w znajdujących się wokół budynkach, 
m.in. w centrach handlowych albo lotniskach. Problem tzw. junkspace został zde-
finiowany w 2001 roku. Nieco zaskakujące jest to, że po 17 latach możemy do-
strzec jak bardzo ugrzęźliśmy w tych przewidywaniach. Być może, aby móc dzia-
łać w teraźniejszości, powinniśmy być świadomi nadchodzącej przyszłości. Co nas 
czeka za kilka, kilkanaście lat. Jak chcemy, aby nasz świat wyglądał? Czy wyżej wy-
mieniona śmieciowa przestrzeń to coś czego chcemy się pozbyć, czy nieuchron-
ne nadejście konieczności, przystosowującej się do kondycji społeczeństwa XXI 
wieku? Tylko pełne zrozumienie zachodzących na świecie zjawisk pozwoli nam na 
nie reagować. Życie w nieświadomości jest wygodne, ale nie prowadzi żadnych 
świadomych zmian, bo jak powiedział Frank Lloyd Wright: Każdy wielki architekt 
jest — nieodzownie — wielkim poetą. Musi być przy tym oryginalnym interpretatorem 
swoich czasów10.

Architekt jest znawcą wielu dziedzin nauki i sztuki. Jego wielopłaszczyznowa 
wiedza jest konieczna. Kompozycja, konstrukcja, psychologia, socjologia, nauki 

8 Heraklit z Efezu, https://zmianywzyciu.pl/cytaty/2 (dostęp: 02.04.2018).
9 R. Koolhaas, op. cit., s. 101.
10 K. Brooks, The architecture of the future is for more spectacular than you could imagine,  

https://www.huffingtonpost.com/2014/05/22/future-architecture_n_5358586.html (dostęp: 
02.04.2018).
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techniczne – w tych i w wielu innych profesjach musimy być znawcami, aby móc 
zrozumieć nasz świat. Wiele przykładów współczesnej architektury pokazuje, że 
zaczęliśmy reagować na otaczające zmiany, nie projektujemy tak jak kiedyś. Wnę-
trze drukowane w technologii 3D, budynki pełne zieleni będące zastępstwem par-
ków, które podczas powstawania coraz nowych budowli zostały niszczone, bryły 
z materiałów organicznych, uznawanych jako tymczasowe, które mogą być bardzo 
szybko rozebrane, architektura gotowa na klęskę żywiołową, będąca domem i bun-
krem jednocześnie, parki we wnętrzu budynku, domy pasywne będące coraz czę-
ściej koniecznością niż wyborem. Wszystkie te pomysły patrzą do przodu, próbują 
przewidzieć co czeka nas w niedługim czasie. Architektem przystosowującym się do 
stanu dzisiejszego jest m.in. Norman Foster projektujący budynki prawdziwie ener-
gooszczędne i pełne zieleni. Technologie, gdzie woda jest wielokrotnie wykorzysty-
wana, ciepło uzyskiwane jest z gleby, a powietrze wokół oczyszczane poprzez urzą-
dzenia zamontowane w nowo powstałym budynku jest koniecznością ze względu 
na życie jakie prowadzimy. Jeżeli niszczymy lasy, betonujemy miasta, wyrzucamy 
ponad połowę produkowanego jedzenia, to tworzona architektura nie może być 
kolejnym narzędziem zniszczenia, a raczej zadośćuczynienia za działanie człowieka. 

Świadomość rzeczy obecnej, rozległa wiedza, zdolność rozumienia i reagowania 
na zachodzące zjawiska społeczne są potrzebne do projektowania w XXI wieku. Nie 
znajdziemy odpowiedzi na pytania czy śmieciowość przestrzeni pełnej gipskartonu 
jest dobra lub nie. Nie stwierdzimy w ciągu paru chwil, czy izolowanie się społeczeń-
stwa od siebie jest procesem, który architektura powinna zmieniać lub kontynu-
ować wbrew naszym coraz trwalszym przyzwyczajeniom. Jakkolwiek odpowiemy so-
bie na wyżej wymienione zagadnienia, to najważniejsze, żebyśmy zwrócili uwagę na 
zjawisko niezwykle ważne, pozwalające na działanie. Świadomości stanu obecnego. 
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Sebastian Śliwa 

potrzeba węzeła lynCha 
wyraŻona w proJektowaniu 

przeStrzeni publiCznyCh  
Jako mieJSC StymulaCJi potrzeb 

związanyCh z aktywnośCią 
mieJSką

Są pewne miasta, które w większym stopniu niż inne ułatwiają mieszkańcom two-
rzenie intensywnych obrazów i „zachęcają oko i ucho do większej uwagi i zaangażo-
wania”. Cechę, którą te miasta posiadają, Lynch nazwał „zdolnością do generowania 
obrazów” (Imageability) i przyjął ją w dalszych rozważaniach za jedno z podstawo-
wych kryteriów organizacji przestrzennej miast1. Jednym z powszechnie znanych ele-
mentów struktury miasta wymienianych przez Kevina Lyncha jest węzeł. Spośród 
wszystkich pięciu stanowi serce rejonów, do niego prowadzą ścieżki, a dominan-
ty często jedynie podkreślają ich ważny charakter. Dlatego to węzły stanowią ele-
ment, który nie tyle tworzy tożsamość miejsca, a co istotniejsze w nim odbywa się 
życie miasta. Jest to niezwykle ważna rzecz w kwestii projektowania zrównoważo-
nego. Węzłami najczęściej są przestrzenie publiczne, których definicja nie ograni-
cza się do samych placów, ponieważ mogą stanowić je również przestrzenie zie-
lone. We współczesnym świecie w miastach powstaje wyzwanie tworzenia takich 
przestrzeni publicznych, by zaspokajały różnorodne, współczesne potrzeby ludzi, 
nie naruszając możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. 

Od czasów starożytnych mamy do czynienia z placami w postaci np. forum 
romanum. Do czasów średniowiecza rynki pełniły funkcję handlową oraz były 
miejscem gromadzeń. Miasto było podporządkowane pieszemu, co zapewniało 
zdrowy kontakt ludności między sobą. Jan Gehl wspomina o dwóch rewolucyj-
nych przemianach ideowych w projektowaniu placów. Pierwszy z nich dotyczy 

1 A. Palej, Analiza struktury przestrzennej miasta – wybrane koncepcje, [w:] Elementy Analizy urba-
nistycznej, Politechnika Krakowska, Kraków 1998, s. 118.
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aspektów wizualnych w dobie renesansu. Przestrzenie między budynkami i zawar-
te w nich funkcje nie były już w centrum uwagi, na pierwszy plan wysunęły się efek-
ty przestrzenne, same budynki i artyści, którzy je tworzyli2. Na placach pojawiają się 
atrakcyjne fontanny, rzeźby (np. Plac Signorii we Florencji). Również formy sa-
mych placów, ich zgeometryzowanie, układ urbanistyczny ulegają urozmaiceniu, 
jak np. w przypadku Piazza de Campo w Sienie (ryc. 1). Owa przemiana, która się 
dokonała świadczy o rozwoju potrzeb wizualnych człowieka. Ludzie dobrze czu-
ją się w miejscach atrakcyjnych. We współczesnym świecie takie place stanowią 
znakomity przykład węzła, który przyciąga i gromadzi ludzi przez swój atrakcyjny 
i publiczny charakter. Z początkiem XX wieku doszło do prawdziwej rewolucji ar-
chitektonicznego stylu i sposobu myślenia o architekturze. Również dotyczy to my-
ślenia o urbanistyce. Rewolucja związana była z funkcjonalizmem, ideą skupioną 
na zapewnieniu doświetlenia, dostępu do przestrzeni zielonej. Jednakże Jan Gehl 
zwraca uwagę na to, że funkcjonaliści nie wspomnieli o aspekcie psychologicznym 
i społecznym. Pomijano fakt np. stworzenia przestrzeni pobudzającej społeczną 
aktywność związaną z zabawą i nawiązywaniem kontaktów3. Place zastąpiono par-
kami z ciągami pieszymi, w których nie ma nic złego, ale w zrównoważonym roz-
woju ważne jest by zapewniać obie funkcje. Kolejnym problemem owych czasów 
jest podporządkowanie ruchu samochodom, które zabiły kontakt ze społeczeń-
stwem w drodze do „węzła”. Podczas gdy miasto średniowieczne, poprzez swój układ 
i wymiary, gromadziło ludzi oraz wydarzenia na ulicach i placach, a zarazem zachę-
cało do ruchu pieszego i przebywania na zewnątrz, poza domem, funkcjonalistyczne 
obszary suburbiów oraz osiedli mieszkaniowych czynią wręcz przeciwnie4. 

Węzeł to miejsce będące początkiem lub celem podróży. Miejsce koncentracji 
atrakcyjnych funkcji lub posiadające interesującą formę fizyczną5. Współcześnie 
mamy do czynienia z powrotem do tworzenia takich przestrzeni, jednakże nie-
ustannie architekci zadają sobie pytanie – jak stworzyć taką przestrzeń, aby tętni-
ła życiem. Jest wiele podejść do tego problemu. Jednakże skąd bierze się potrzeba 
tworzenia takich miejsc? Jan Gehl pisze: Życie między budynkami oferuje okazje do 
przebywania z innymi w sposób luźny i niewymagający. Można czasem pójść na spa-
cer, w drodze do domu można pójść dłuższą trasą wzdłuż głównej ulicy lub spocząć na 
ławce koło domu, aby przez chwilę pobyć wśród ludzi. [...] Bycie wśród innych, widze-
nie ich i słyszenie, odbieranie bodźców, prowadzi do pozytywnych doświadczeń, jako 

2 J. Gehl, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydaw. RAM, Kraków 
2013, s. 41.

3 Ibidem, s. 45.
4 Ibidem, s. 47.
5 A. Palej, Analiza..., op. cit., s. 120.
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alternatywy dla bycia samemu. Niekoniecznie jest się z konkretną osobą, jednak jest 
się z innymi6. Z drugiej strony architekci niejako projektujący życie między budyn-
kami znowu wpisują się w misję wychowywania społeczeństwa. Działania mają-
ce na celu gromadzenie ludzi i zachęcanie do życia w społeczeństwie wzmacnia-
ją poczucie wspólnoty. Zamykanie się w domu, brak najdrobniejszego kontaktu 
z innymi prowadzi z kolei do licznych patologii. Spotykanie ludzi poza domem 
motywuje do szukania kontaktów o większej intensywności tzn. do umawianych, 
zobowiązujących spotkań ze znajomymi. Ponadto spotykanie przypadkowych lu-
dzi, jako najmniej angażująca forma kontaktu międzyludzkiego może przerodzić 
się w wyższą formę. Czasami jest to zagadanie do kogoś, czasami poznanie kogoś 
w jakiejś sytuacji. Tworzenie takich okazji to współczesne wyzwanie, stanowiące 
część zrównoważonego rozwoju. 

Projektowanie zrównoważone cechuje holistyczne spojrzenie na projektowa-
nie. Oznacza to również branie pod uwagę pozostawienie pola do zaspokojenia 
potrzeb przyszłych pokoleń. W dodatku dotyczy myślenia nie tylko w kierunku te-
raźniejszość – przyszłość, ale również i w przeszłość. Mowa tutaj o przestrzeniach 
już zaprojektowanych, lecz podupadłych. Wyzwanie tworzenia atrakcyjnych prze-
strzeni nie odnosi się wiec tylko do tworzenia całkowicie nowych, powstałych na 
tzw. „surowym korzeniu” miejsc. Dotyczy również uatrakcyjnienia przestrzeni, któ-
re utraciły swoje znaczenie lub ich funkcja nie sprawdziła się i wymaga zmiany. 
Z pierwszym problemem zmierzono się tworząc plac Museum Quartier w Wied-
niu (ryc. 2). Powstały w obrębie byłych stajni, a w późniejszych latach pałacu tar-
gowego, plac niósł w sobie potencjał do wytworzenia interesującej przestrzeni pu-
blicznej, zwłaszcza ze względu na rangę jednego z budynków, który jest jednym 
z najdłuższych barokowych budynków Wiednia7. Magdalena Rembeza zauważa 
te walory jednak zwraca uwagę, na fakt, że owszem jakość przestrzeni publicznej 
maksymalizuje jej atrakcyjność estetyczną i kompozycyjną, ale nie może stanowić 
jedynie salonu miejskiego8. Mowa tutaj o wytworzeniu ogniska aktywności miej-
skiej. W MQ postarano się o to na wiele sposobów. Przede wszystkim zaszczepio-
no nową funkcję – kulturalną. Powstały dwie nowoczesne kubatury korespondują-
ce urbanistycznie ze starą częścią. Bryły Muzeum Leopoldów i Mumok ustawione 
nierównolegle – nie udają w sposób sztuczny, stanowią kontynuację placu. Są nie-
zależne, jednakże swą prostotą oddają pierwszeństwo barokowej zabudowie. Jest 

6 J. Gehl, Życie między..., op. cit., s. 17.
7 M. Gyurkovich, MuseumsQuartier jako dopełnienie kompozycyjne Forum Cesarskiego w Wiedniu Wie-

dzy, „Wiadomości Konserwatorskie”, pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 29, s. 35.
8 M. Rembeza, Przestrzeń publiczna Miasta Europejskiego – Salon Miejski czy istotny Element Budo-

wy Programu rewitalizacji? Przykład MQ w Wiedniu, „Czasopismo Techniczne”, 3-A, 2012, s. 131. 
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to odpowiedź na niezwykle ważny aspekt projektowania zrównoważonego, jakim 
jest poszanowanie miejsca, integracji z kontekstem kulturowym. Niemniej prze-
strzeń kultury wymaga wspomagających ją funkcji. Bary, kafejki, sklepy istnieją 
w symbiozie z funkcją muzeum i wzajemnie zapewniają sobie większe grono zain-
teresowanych. Polifunkcyjność często jest aspektem przyciągającym, gdyż ludzie, 
chociaż nie korzystają ze wszystkich funkcji, wybierają miejsca, gdzie zawsze będą 
mieć możliwość zaspokojenia ewentualnych potrzeb. Rembeza zwraca uwagę na 
element atrakcji MQ, a mianowicie na charakterystyczne meble miejskie9. Są to 
miejsca do siedzenia umożliwiające wypoczywanie, leżenie – słowem relaks. Prze-
siadywać na jednym można grupą przyjaciół lub rodziną z dziećmi. Powaga muze-
ów jest tutaj zrównoważona lekkością rozwiązania miejsc do siedzenia i ich luźnym 
charakterem. Siedziska pozwalają odetchnąć po wrażeniach doznanych w muze-
ach oraz dają przestrzeń do przemyśleń po wizycie. W przypadku MQ warto rów-
nież, poza aspektem wrażliwości w stosunku do obumarłych funkcji i chęci ich zre-
witalizowania, podjąć także inny aspekt. Jak Gehl w swojej książce „Życie między 
budynkami” zadaje pytanie: czy przestrzenie publiczne powinny odstraszać czy za-
praszać, otwierać się czy zamykać. Zwraca uwagę na fakt, że zapraszanie zachęca 
do przybycia w dane miejsca. Jako przykład podaje kluby młodzieżowe z oknami 
wychodzącymi na ulicę, które mają więcej członków niż kluby w pomieszczeniach 
przyziemia. Tłumaczy ten fakt zainspirowaniem przechodniów do przyłączenia się, 
widząc, co się dzieje, kto bierze udział10. Podobną analogię można dostrzec w przy-
padku przestrzeni publicznych. Jeśli ktoś widzi z oddali jakąś atrakcyjną przestrzeń 
publiczną, to zachęca go to do przyjścia. Poza atrakcyjnością, człowieka przyciąga 
obecność innych ludzi, człowiek widząc gromadzących się wokół czegoś innych sam 
przychodzi interesując się, co przykuło ich uwagę. Jednak wydaje się niesprawiedli-
wym pytanie czy zapraszać czy odstraszać zadawane przez Gehla, gdyż zestawienie 
wyrazów o wyraźnym znaczeniu pozytywnym i pejoratywnym może przyczynić się 
do błędnego wniosku, by zawsze zapraszać i gromadzić. Urok niektórych miejsc po-
lega na kameralności i odizolowaniu. W projektowaniu zrównoważony warto rów-
nież zadbać o tworzenie przestrzeni odizolowanych, kameralnych. Nie oznacza to 
jednak, że przestrzenie te odstraszają. W przypadku MQ cały plac jest odcięty kra-
wędziami budynków od miasta. Jednakże ideą tego placu jest relaks. Budynki odci-
nają plac od ruchliwej, wielopasmowej ulicy Museumsplatz. Aspekt ten wydaje się 
być pozytywny zwłaszcza na potrzebę wyizolowania od ruchu miasta dla człowieka, 
jednak niesie zagrożenie, ze plac może stać się martwy. Na szczęście tak nie jest. 

9 Ibidem, s. 132.
10 J. Gehl, Życie między..., op. cit., s. 115.
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Odpowiedź można znaleźć w innej formie zaproszenia, o którym pisze właśnie Jan 
Gehl, zwracając uwagę na to, że funkcja może przyciągnąć, zaprosić do przybycia 
(w powyższym przypadku przyciąga funkcja muzealna). Ponadto człowiek często 
może wyszukać informacje w różnych środkach masowego przekazu, zasłyszeć 
o danym miejscu lub przeczytać w Internecie11. To sprawia, że plac pozostaje za-
mknięty na otoczenie jednak ma stałych bywalców, dzięki informacji oraz istnie-
niu funkcji, która przyciąga. Podobnie jak z wyprawą na zakupy, kiedy nie chodzi 
o pretekst do stymulacji, do którego niewiele osób mogłoby się przyznać. Celem 
jest zrobienie zakupów, nie kontakt z innymi. Ten jest swego rodzaju wynikiem, do 
którego człowiek się nie przyznaje i może nawet nie jest świadomy, ale sprawia mu 
niebagatelną przyjemność. Tak samo relaks przed muzeum, który nie jest docelo-
wą a spontaniczną decyzją podczas zwiedzania. 

Tworzenie przestrzeni publicznych to niewątpliwie misja społeczna. Polega 
na tworzeniu węzła, miejsca spotkań ludzi i ich integracji. Jednakże misja ta nie 
jest jednowymiarowa. Ludzkie potrzeby są różne. Często, jakie one są – odczy-
tujemy dopiero w momencie, kiedy widzimy efekty. Po upadku NRD w większo-
ści miast dochodziło do depopulacji. Ludzie zaczęli szukać na zachodzie lepszych 
warunków do mieszkania. Zniechęcenie do miast potęgowała uprzemysłowiona 
zmasowana produkcja, prymat transportu samochodowego, co spowodowało, że 
powstał kanon budowy oparty na rewitalizacji, by ratować sytuację12. Jedna z wy-
tycznych tego kanonu mówi o tworzeniu, wyznaczaniu dzielnic z rdzeniami cen-
tralnymi, podkreślanymi lokalizacją obiektów użyteczności publicznej. Świadczy 
to o wysunięciu na pierwszy plan kwestii kształtowania przestrzeni publicznych. 
Następnie mowa jest o priorytetowym pogłębianiu integracji społecznej, poprzez 
właśnie tworzenie genius loci. Tu z kolei ponownie przejawia się problematyka 
pomodernistyczna, związana z odkryciem potrzeby ludzi do nawiązywania kon-
taktów w przestrzeni publicznej. Ważnym aspektem, zwłaszcza w kontekście pro-
jektowania zrównoważonego, jest wykorzystywanie zasady kompakt-urban-grun, 
czyli po 1/3 terenów przeznaczenie na mieszkania, pracę i przestrzeń publiczną 
(rozumianą nie tylko, jako place, ale także przestrzeń zielona, parki itp.). Jednym 
z przykładów wyrażających te idee jest park Rabet w Lipsku (ryc. 3). Dokonano 
w nim odnowy przestrzeni zielonej. Wzbogacono to miejsce o place zabaw, miej-
sca do siedzenia, ścieżki, czyli działania niespektakularne. Jednak są one niezwykle 
istotne i stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie ludzi. To, co przyciągało ludzi 
na przedmieściach, czyli zieleń zostało zaszczepione w centrum Lipska. Stanowi 

11 Ibidem, s.117.
12 G. Rembarz, Przestrzeń publiczna Dzielnic Mieszkaniowych w strategii rozwoju miast niemieckich 

na przykładzie Monachium i Lipska, „Czasopismo Techniczne”, 3-A, 2010, s. 172. 
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to element walki z suburbanizacją, by dawać szanse na zrównoważony rozwój 
miasta i rozsądny rozwój jego przedmieścia, który był zmaksymalizowany. Ponad-
to, jak podkreśla Gabriela Rembarz: Rezygnacja ze spektakularnego designu zostaje 
zrekompensowana wyjątkowo atrakcyjnymi realizacjami z dziedziny architektury kra-
jobrazu13. Przykład Rabet uczy nas, że warto dbać o każdą przestrzeń, urządzając 
ją już za pomocą popularnych środków jak: miejsca do zabaw dla dzieci czy ław-
ki. Można dzięki temu nadać przestrzeni nowe życie i sprawić, że okolica, w której 
żyje człowiek, poprawi jego jakość życia i najbliższe środowisko.

Podmiotem projektowania jest człowiek. By poznać jego potrzeby, czasem naj-
lepiej pozyskać informacji u źródła. Tak poczyniono w Łodzi poprzez organizację 
konkursów. Umożliwiły one z kolei dyskusję w opinii publicznej. Ta zaczęła intere-
sować się przyszłością miasta, którym żyją. Jednakże, by konkurs żył, konieczne jest 
proponowanie ludziom nowych rozwiązań, by problematyka nie nudziła, a ciągle 
budziła zainteresowanie, na co zwraca uwagę Joanna Olenderek14. Jednakże poza 
pozyskiwaniem opinii ważne jest kształtowanie świadomości mieszkańców. Łódź 
to miasto o przeszłości przemysłowej. Upadek znaczenia włókiennictwa doprowa-
dził do degradacji przestrzeni, jednakże przemysłowa przeszłość jest tożsamością 
miasta i wymaga wzmocnienia. Dlatego też ciągła edukacja, dyskusja w przestrze-
ni publicznej o przestrzeni publicznej musiała być żywa. Jedyną drogą do uzyska-
nia tego celu jest ciągłe prezentowanie zamierzeń inwestycyjnych, spotkania z szerokim 
przedstawicielstwem grup społecznych wraz z bezpośrednim włączeniem grup zainte-
resowanych danym przedsięwzięciem do dyskusji nad jego skutkami przestrzennymi 
i kulturowymi dla tej i całej grupy społecznej15. Wartymi uwagi są rozwiązania, jako 
wynik dyskusji i pracy architektów. Rynek Włókniarek Łódzkich (ryc. 4) jest dobrym 
przykładem osiągnięcia szybkiego sukcesu i stania się wizytówką miasta, ale także 
miejscem często odwiedzanym przez miejscową ludność. Do sukcesu przyczynił się 
program połączenia funkcji handlowej i kulturalnej z rozrywką. Miejsce zaspokaja 
różne potrzeby i cieszy się popularnością. Żywa jest idea organizacji sezonowych 
rozrywek, które jak magnes przyciągają użytkowników. W zimie wolna przestrzeń 
pozwala na umiejscowienie lodowiska, kramów świątecznych. W lecie usypano 
plażę – akcja pod hasłem „Raj na Ziemi” została finalistką w kategorii „Communi-
ty Relations” (współpraca ze społecznością) ICSC Solal Marketing Awards. Ponad-
to W czerwcu 2007 Manufaktura zwyciężyła w konkursie Urban Land Institute16. 

13 Ibidem , s. 172 .
14 J. Olenderek, Rewitalizowana publiczna przestrzeń miejska Łodzi jako obszar znaczących dokonań 

twórczych; dialog współczesnych z historią, „Czasopismo Techniczne”, 7-A1, 2010, s. 221.
15 Ibidem.
16 Centrum Manufaktura, https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Centrum_Manufaktura (dostęp: 
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Doceniono nas za innowacyjność i poszanowanie środowiska. Również za współpra-
cę z lokalnymi społecznościami oraz sukces finansowy – mówi Aleksandra Wasilew-
ska17. Plac poza tymi aspektami wyróżnia się dopasowaniem do kontekstu. Kolor 
posadzki koresponduje z ceglanymi elewacjami. Zadbano także o detal w postaci 
interesujących form miejsc do siedzenia. Wszystko to wyraża realizację idei Jana 
Hegla: Dążymy do budowania miasta dobrego do przebywania na świeżym powietrzu, 
co ma nieregularne pierzeje i różne rodzaje oparć w swych przestrzeniach zewnętrz-
nych, oraz przestrzeni publicznych oferujących wiele różnych możliwości siedzenia, aby 
dać wszystkim grupom użytkowników inspirację i powód do pobytu w niej18. Kolejnym 
wartym uwagi, niezrealizowanym dotąd projektem jest koncepcja rynku Katarzy-
ny Kobro (ryc. 5) zaproponowana przez SUD Architekci i BZB Projekt. Usytuowana 
między dworcem Łódź Fabryczna i zrewitalizowanym kompleksem EC1 pełniącym 
obecnie funkcje kulturalnoartystyczne i edukacyjne – będzie miejscem spotkań 
i areną dla miejskich wydarzeń19.  Kolejny raz wiele funkcji ma za zdanie zaszczepić 
życie w nową przestrzeń publiczną, ale nie tylko. Niezwykle ważne dla architektów 
są aspekty wizualne, jak wyłożone płytami klinkierowymi i iluminowane oświetle-
niem LED posadzki, co jako swoisty dodatek przyczyni się do uatrakcyjnienia tego 
miejsca. Ponadto plac zostanie przystosowany do organizowania na nim imprez 
i wyposażony w odpowiednie zaplecze techniczne, a w północnej części będzie ob-
niżać się schodami do poziomu ul. Kieślowskiego i wyjścia z dworca. Schody zosta-
ną obsadzone drzewami i niską zielenią; miejscami kaskadowo będzie z nich spły-
wała woda20. Tego typu rozwiązanie zapewnia możliwość penetracji, wspinania się, 
co jest nietypowe dla nizinnych terenów miasta i stanowić będzie niemałą atrakcję. 
Schodkowość rozwiązań zapewnia również intymność miejscu i poczucie odizolo-
wania, o które trudno w wielkich miastach. Podobne rozwiązanie można znaleźć 
w Mediolanie, niedaleko Wieżowca UniCredit. Można uznać sięganie do sprawdzo-
nych rozwiązań za mało kreatywne lub pozbawione unikalności, jednak tego typu 
rozwiązanie upowszechnia się w różnych miastach na całym świecie, dzięki czemu 
korzyści płynące z niego są dostępne dla szerszej społeczności i mogą się z niego 
cieszyć mieszkańcy wielu miast. 

Jeżeli dla życia między budynkami stworzy się odpowiednie warunki, poprzez na-
cechowane wrażliwością planowanie miast i osiedli mieszkaniowych, można uniknąć 

13.03.2018).
17 http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35136,4027635.html (dostęp: 13.03.2018). 
18 J. Olenderek, Rewitalizowana publiczna..., op. cit., s. 222.
19 Łódź: magistrat przedstawił koncepcję rynku Katarzyny Kobro, https://lodz.tvp.pl/35939484/

magistrat-przedstawil-koncepcje-rynku-kobro (dostęp: 13.03.2018).
20 Ibidem.
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wielu kosztownych, a często pompatycznych i wymuszonych prób uczynienia budyn-
ków „interesującymi” i bogatymi za sprawą stosowania dramatycznych efektów archi-
tektonicznych. Życie między budynkami jest zarazem, na dłuższą metę, bardziej odpo-
wiednie i interesujące do obserwacji niż jakakolwiek kombinacja kolorowego betonu 
i zachwianych form budynków21. Te słowa Jana Gehla niewątpliwie kładą nacisk na 
rolę i potrzeby człowieka, jakie ma w tytułowym węźle. Jednak nie jest to podej-
ście zrównoważone, gdyż ludzie cenią sobie miejsca niezwykłe, o artystycznych 
walorach architektonicznych i poszukują takich miejsc jako alternatywy do często 
dobrze funkcjonalnego placu. 

Andrzej Baranowski pisze o różnych kontekstach zrównoważonego projekto-
wania architektonicznego. Nie chodzi tutaj o typowe rozumienie kontekstu w ar-
chitekturze rozumianego, jako otoczenie, tożsamość miejsca. Chodzi o mnogość 
czynników wpływających na architekturę, jaka jest i dlaczego w zrównoważonym 
projektowaniu nie można pomijać całokształtu uwarunkowań cywilizacyjnych. Jako 
takie podstawowe konteksty wymienia kontekst ekologiczny, filozoficzno-etyczny, 
naukowy, ekonomiczny, społeczny, przestrzenno-techniczny oraz właśnie estetycz-
no-semantyczny22. Ludzie potrzebują różnych doznań nie tylko tych społecznych, 
ale też tych, które wyróżniają nas spośród innych gatunków, a mianowicie pier-
wiastków artystycznych, znaczeniowych. Budynek Opery w Oslo (ryc. 6) znakomi-
cie wpisuje się w ideę „zachwianych, pompatycznych i interesujących form”. Budzi 
poczucie piękna, zachwytu, ale jednak przyciąga i gromadzi ludzi, tworząc wokół 
siebie życie. Sam budynek, ze swoją piękną elewacją, tworzy przestrzeń publicz-
ną. Składając się z szerokich pochylni prowadzi przechodniów od położonego przed 
zachodnią – frontową- elewację placu, na ogólnodostępne tarasy na dachu obiektu. 
Tym samym miejska przestrzeń publiczna znajduje swoją kontynuację ponad dacha-
mi otaczającej, historycznie zabudowy, oferując użytkownikom niezapomniane wido-
ki miasta, portu i fiordu, a budynek staje się elementem systemu przestrzeni publicz-
nych miasta. Równocześnie przestrzeń tę wykorzystuje się, jako zewnętrzną widownię 
dla wydarzeń i przedstawień rozgrywających się na placu przed operą23.  Ten opis au-
torstwa M. Gyurkovicha wskazuje, że za interesującą formą może iść również za-
szczepiona funkcja oraz w tym przypadku uzasadnienia urbanistyczne. Przestrzeń 
o nacisku estetycznym znajduje tu swoich użytkowników. Na pochylniach często 
zasiada młodzież, wypoczywając i korzystając z chwili. 

21 J. Gehl, Życie między..., op. cit., s. 22.
22 A. Baranowski, Projektowanie Zrównoważone w Architekturze, Politechnika Gdańska, Gdańsk 

1998, s. 71.
23 M. Gyurkovich, Hybrydowe przestrzenie kultury we współczesnym mieście europejskim, Politech-

nika Krakowska, Kraków 2013, s. 90.
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Współczesne przestrzenie publiczne, rozumiane jako węzły Lyncha, odpowia-
dają na różne zapotrzebowania ludzi. Nie tylko te związane z życiem w społecz-
ności, jak w przypadku MQ, ale również te zapewniające kontakt z zielenią (park 
Rabet w Lipsku) czy z pięknem wytworzonym przez człowieka w postaci intere-
sujących form architektonicznych (przykład z Oslo). Do każdego z tych aspektów 
potrzebna jest wrażliwość i nie warto stronić od nich, gdyż każdy z nich stanowi 
potrzebę współczesnego człowieka. Te potrzeby są niezwykle ważne w rozwoju 
każdej jednostki. Jest jednak potrzeba, która łączy wszystkie przestrzenie publicz-
ne, a wyraża ją termin „Trzeciego miejsca” stworzony przez Raya Oldenburga, 
amerykańskiego socjologa. „Trzecie miejsce” to miejsce odpoczynku – nie tylko od 
pracy, lecz także od wykonywanych, na co dzień rutynowych czynności. Jest neutral-
ną przestrzenią, w której spędzamy wolny czas, spotykamy przyjaciół, obserwujemy 
pokazujemy się innym. Trzecie miejsca” wzmacnia w nas poczucie przynależności do 
otoczenia oraz więzi z innymi – znanymi lub potencjalnie bliskimi nam osobami. Są 
to miejsca, w których tętni życie lokalnej społeczności, gdzie rodzą się nowe pomysły, 
utrwalają się lub ewoluują ważne w danym środowisku wartości24. Teoria mówi o bu-
dzeniu poczucia przynależności do otoczenia, stworzeniu klimatu, z którym utoż-
samiają się mieszkańcy. Odpowiedzią na to wezwanie z pewnością były realiza-
cje w Łodzi – przestrzenie tworzone w kontekście tożsamości miasta. Dodatkowo 
odpowiadające na aktywność miejską, umożliwiające elastyczne zmiany zwiazane 
z klimatem sezonowym. Inne realizacje, jak park Rabet, uczą wagi zaspokajania 
niewielkich potrzeb, które owocują wzmożonym zainteresowaniem spędzania cza-
su na wolnym powietrzu, a przykład Opery w Oslo – że pompatyczna architektu-
ra nie musi być pozbawiona życia. Już sama forma determinuje ciekawość, przy-
ciąga, jednak wokół niej należy stworzyć przestrzeń do życia. Z kolei poluarność, 
otwartość takiego miejsca można zestawić z zamkniętą, ale niosącą odizolowanie 
i kameralność ideą placu MQ. W ten sposób potrzeba aktywności miejskiej nie-
sie ze sobą wyzwania stworzenia dla niej różnych środowisk. O ile można mówić 
o jednolitej potrzebie człowieka do przebywania w przestrzenni publicznej, o tyle 
jakość tych przestrzeni powinna wyrażać upodobania społeczności, by każda gru-
pa znalazła swoje trzecie miejsce. 

24 M. Rembeza, Przestrzeń publiczna..., op. cit., s. 131.
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Ryc. 1. Piazza del Campo w Sienie. Źródło: http://1.bp.blogspot.com/-jnnxV3ga8to/Vip1McnQFRI/
AAAAAAAAoLU/9ijjp4quKz4/s1600/IMG_0001.jpg (dostęp: 13.03.2018)

Ryc. 2. Plac Museum Quartier w Wiedniu. Źródło: https://www.wien.info/media/images/mq-mu-
seumsquartier-hof-enzis-sommer-3to2.jpeg/image_teaser-all (dostęp: 13.03.2018)
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Ryc. 3. Park Rabet w Lipsku. Źródło: https://www.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-
de/Stadt/02.3_Dez3_Umwelt_Ordnung_Sport/67_Amt_fuer_Stadtgruen_und_Gewaesser/Spiel-

plaetze/Ost/Neustadt_Neuschoenefeld/Spielplatz_Grosser_Spielplatz_Stadtteilpark_Rabet/
Stadtteilpark-Rabet_Grosser-Spielplatz_Kletterkombination.jpg (dostęp: 13.03.2018)

Ryc. 4. Rynek Włókniarek Łódzkich. Źródło: https://uml.lodz.pl/kalendarz/wydarzenie/czas-na-zi-
mowe-slizgi-w-manufakturze-id16955/2017/12/21/ (dostęp: 13.03.2018)
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Ryc. 5. Koncepcja rynku Katarzyny Kobro. Źródło: https://businessinsider.com.pl/firmy/strategie/
nowe-centrum-lodzi-rynek-kobro-wizualizacje/n0nc7q6 (dostęp: 13.03.2018)

Ryc. 6. Budynek Opery w Oslo. Źródło: https://architektura.muratorplus.pl/wydarzenia/norweska
-narodowa-opera-i-balet_6393.html (dostęp: 13.03.2018)
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Robert Mazur, Agata Nowak

utrzymanie walorów 
przyrodniCzyCh i eStetyCznyCh 

zbiorników wodnyCh w CentraCh 
mieJSkiCh

wprowadzenie

Funkcje, jakie pełnią zbiorniki wodne w obszarach miejskich, wynikają z ich 
przeznaczenia oraz terenu, na którym są one zlokalizowane. Niezaprzeczalnym fak-
tem jest, iż rozwój ówczesnych cywilizacji oraz budowa wielu starożytnych i nowo-
żytnych miast ściśle zależne były od zasobów wodnych. Człowiek docenił ich walory 
estetyczne i rekreacyjne już w starożytności, również obecnie są one nieodzownym 
elementem obszarów zurbanizowanych. W architekturze krajobrazu motywy „wod-
ne” są wykorzystywane w projektowaniu parków miejskich, centrów handlowych, 
skwerów miejskich itd. Tylko nieliczne miasta nie posiadają tego typu rezerwuarów, 
są to głównie aglomeracje usytuowane na pustyniach i obszarach, gdzie szczegól-
ny nacisk jest kładziony na oszczędność zasobów wodnych1. Obserwując historię 
rozwoju Los Angeles w USA, można zauważyć, jaką rolę odgrywały zbiorniki wodne 
w architekturze tego miasta. Miasto to znane było z marnotrawstwa wody na cele 
rekreacyjne. Dopiero władze stanowe Kalifornii zmusiły mieszkańców do oszczę-
dzania wody ze względu na kurczące się ich zasoby2. Wodne rodowody wielu Pol-
skich miast zostały również szeroko opisane w literaturze naukowej i fachowej3.

1 B.A. Costa-Pierce, (1987). Aquaculture in ancient Hawaii. BioScience, 37(5), s. 320-331; R.A. Ab-
delKhaleq & I.A. Ahmed, (2007). Rainwater harvesting in ancient civilizations in Jordan. Water 
Science and Technology: Water Supply, 7(1), s. 85-93.

2 R.L. Morris, D.A. Devitt, A.M. Crites, G. Borden & L.N. Allen, (1997). Urbanization and water con-
servation in Las Vegas valley, Nevada. Journal of Water Resources Planning and Management, 
123(3), s. 189-195.

3 M. Kosmala, (2011). Miasta wracają nad wodę. Toruń: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników 
Sanitarnych.
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Kraków posiada liczne małe zbiorniki wodne wybudowane w celach rekreacyj-
nych. Oczka wodne oraz fontanny i wodotryski stanowią nieodzowny element kra-
jobrazu Krakowa. Obiekty te cieszą się szczególnym zainteresowaniem w gorące 
dni letnie, gdyż obniżają temperaturę w bezpośrednim sąsiedztwie. Podobnie jak 
inne wielkie miasta jest ono przykładem tzw. „wyspy ciepła” ze względu na zna-
czący udział przestrzeni zabudowanych budowlami znaczących rozmiarów i utwar-
dzonej powierzchni (drogi, place itp.). Zbiorniki wodne zwiększają zatem poziom 
atrakcyjności przestrzeni placów w mieście, korzystnie wpływają na rozwój turyst-
ki w Krakowie4 oraz łagodzą uciążliwość klimatu miejskiego5. Pomimo znaczącego 
uproszczenia środowiska wodnego w małych zbiornikach wodnych odgrywają one 
ważną rolę przyrodniczą w obszarach zurbanizowanych6. Wody takich rezerwuarów 
można zaliczyć w poczet korytarzy ekologicznych warunkujących ciągłość ekosys-
temów wodnych. Nie należy ich porównywać do zbiorników naturalnych z rozwi-
niętym ekosystemem wodnym, mimo wszystko bytują w nich różnorodne bezkrę-
gowce lub wybrane gatunki kręgowców wodnych. Kraków, biorąc przykład z innych 
rozwiniętych miast UE, kładzie szczególny nacisk na ochronę środowiska, niestety 
niekorzystne usytuowanie i niezrównoważony rozwój rozbudowy osiedli mieszka-
niowych sprzyja kumulacji zanieczyszczeń w obszarze miasta. Strumienice fontan-
nowe intensywnie rozdrabniają krople wody, tworząc orzeźwiającą mgiełkę wokół 
obiektu, mogą również skutecznie przyspieszać wytrącanie się cząstek pyłu zawie-
szonego PM10 i PM2,5 z powietrza7. Przestrzeń wokół fontann sprzyja zatem do-
bremu samopoczuciu szczególnie wśród alergików i osób z wadami układu odde-
chowego8. Udowodniono również pozytywny wpływ małych zbiorników wodnych 
na otaczającą go zieleń miejską, która lepiej rozwija się i rośnie w ich sąsiedztwie. 
Miejskie rezerwuary wodne wymagają jednak zastosowania odpowiednich metod 
ich oczyszczania i kontroli9. Niewłaściwa eksploatacja tego typu obiektów może być 
przyczyną wielu problemów i uciążliwości dla przestrzeni miejskiej. Najczęstszym 
zjawiskiem towarzyszącym niewłaściwej eksploatacji jest proces eutrofizacji, który 
przyczynia się do spadku jakości wody oraz niekontrolowanego rozwoju uciążliwych 

4 A. Wagner, M. Orlewicz-Musiał, (2011). Zbiorniki rekreacyjne na terenie Krakowa na przestrzeni 
dziejów, [w:] Miasta wracają nad wodę, red. M. Kosmala, Toruń: Polskie Zrzeszenie Inżynierów 
i Techników Sanitarnych Oddział, s. 197-206.

5 M. Robitu, M. Musy, C. Inard & D. Groleau, (2006). Modeling the influence of vegetation and wa-
ter pond on urban microclimate. Solar Energy, 80(4), s. 435-447.

6 S.M. Charlesworth, (2010). A review of the adaptation and mitigation of global climate change 
using sustainable drainage in cities. Journal of Water and Climate Change, 1(3), s. 165-180.

7 M. Kosmala, (2011). Miasta wracają..., op. cit.
8 Ibidem.
9 C.E. Boyd, (1998). Pond water aeration systems. Aquacultural Engineering, 18(1), s. 9-40.
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glonów i niebezpiecznych sinic. W celu utrzymania właściwej przejrzystości wody 
stosuje się głównie metody oczyszczania chemicznego lub biologicznego. Metody 
fizykochemiczne zapewniają przejrzystość wody, niestety negatywnie wpływają na 
ekosystemy takich zbiorników. Metody biologiczne pozwalają uzyskać dobrą jakość 
wody bez niszczenia środowiska wodnego, które się tam rozwinęło10. Należy pa-
miętać również, iż z tego typu rezerwuarów wodę piją zwierzęta miejskie (dzikie 
i udomowione), dlatego metody biologiczne nie generują chemicznych produktów 
niebezpiecznych dla zdrowia tych organizmów. Pomimo zakazu korzystania z tego 
typu zbiorników, niejednokrotnie znajdują się amatorzy nielegalnych kąpieli, w tym 
osoby bezdomne. Proste systemy aeracji drobnopęcherzykowej warunkują proces 
biologicznego oczyszczania wody i utrzymania odpowiedniego profilu tlenowego 
zbiornika. Utrzymanie stężenia tlenu powyżej 2 mg·dm-3 warunkuje znaczącą mi-
neralizację zbierających się osadów organicznych, minimalizując ich końcową ilość.

Studium przypadku

Na przykładzie dwóch zbiorników wodnych w centrum Krakowa wykonano 
ocenę doboru metod oczyszczania i utrzymania wody odpowiedniej jakości (ryc. 1). 

Oczko wodne z fontannami przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie stanowi 
przykład małego sztucznego zbiornika wodnego, wkomponowanego w krajobraz 
aglomeracji miasta. Zbiornik ten był również miejscem bytowania wielu bezkrę-
gowców wodnych. Strumienice, które mają za zadanie uzyskanie efektu fontanny, 
zapewniały właściwą aerację wody. Zbiornik ten jest zaopatrywany w wodę przez 
MPWiK, woda jest okresowo wymieniana lub podmieniana, co zapewnia utrzyma-
nie jej dobrej jakości. Niestety częsta wymiana wody wpływa negatywnie na utrzy-
manie ciągłości rozwoju wielu pożytecznych organizmów wodnych, ograniczając 
funkcje bioekologiczne zbiornika (ryc. 2).

Zbiornik wodny w Parku Jordana wybudowano głównie do celów rekreacyj-
nych. Jest on wykorzystywany jako wodny plac zabaw, w którym dzieci mogą pły-
wać na rowerkach wodnych i łódkach z silnikiem elektrycznym. Basen jest tere-
nem prywatnym więc do utrzymanie odpowiedniej jakości wody zobowiązany jest 
właściciel obiektu. W zbiorniku nie stosowano dodatkowych metod oczyszczania. 
W planach rozwoju parku przewidywana jest rozbudowa przedpola tego zbiorni-
ka w kierunku wodnego placu zabaw. 

W wodach stawu można spotkać pływające kaczki krzyżówki oraz sporadycz-
nie łabędzie, które okazyjnie również korzystają z tego małego akwenu. Ptactwo 

10 C.E. Boyd & B.J. Watten, (1989). Aeration systems in Aquacultural. Reviews in Aquatic Sciences, 
1, s. 425-472.
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wodne może niestety negatywnie oddziaływać na małe zbiorniki charakteryzujące 
się brakiem naturalnej wymiany wody. Wraz z odchodami do wód wprowadzane są 
znaczące ładunki biogenów, będące przyczyną procesu eutrofizacji. W przypadku 
Parku Jordana, intensywna rekreacja i sporty wodne płoszą ptaki, co wpływa pozy-
tywnie na zmniejszenie ilości zanieczyszczeń naturalnych, dostających się do wody. 

Ostatnie badania jakości wody w obu zbiornikach wykazały zadawalającą 
przejrzystość wody oraz małą liczbę rozwijających się glonów (ryc. 3). 

W obu przypadkach wartości zmierzonych parametrów pozwalają na zakwali-
fikowanie jakości wody jako dobrej. Stopniowy rozwój glonów osiadłych wskazuje 

Ryc. 1. Widok na oczko wodne z fontanną przy budynku UR w Krakowie

Ryc. 2. Widok na mały zbiornik wodny (oczko wodne) w Parku Jordana
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na wzrost stężenia biogenów, niemniej jednak nie jest to intensywny rozwój, który 
niesie za sobą ryzyko eutrofizacji wody. W obu zbiornikach nie stwierdzono obec-
ności bezkręgowców z grupy wioślarek (Daphnia sp.), co niestety również świadczy 
o obniżonym potencjale biologicznym wody. 

Ze względu na zmienność sezonową badanych parametrów dobór prostych 
metod wspomagających procesy samooczyszczania się wód pozwoliłby na utrzy-
manie odpowiednej jej jakości w całym sezonie. Proponowane metody bazują na 
aeracji dennej z wykorzystaniem dyfuzorów co najmniej drobnopęcherzykowych.

Zbiornik z fontannami nie wymaga dodatkowych systemów aeracji ze względu 
na pracę strumienic fontannowych, które same wytwarzają mieszaninę dwufazo-
wą (wodno-powietrzną). Strumień natlenionej wody miesza się z wodą zbiornika, 
aktywnie zwiększając poziom tlenu w toni wodnej. 

Ryc. 3. Jakość wody w obu zbiornikach wodnych na terenie Krakowa

Tabela: Parametry fizykochemiczne badanych próbek wody

Parametr Jednostka Zbiornik  
z fontanną UR

Staw w Parku 
Jordana

Temperatura T [°C] 15 15

Konduktywność SEC [µS·cm-1] 307,2 478,4

Odczyn pH 7,11 7,43

Stężenie tlenu O2[mg·dm-3] 7,7 6,2

Mętność NTU 1,5 3,4

ChZT [mg O2 · dm-3] 15 30

PO4
3- [mg·dm-3] 1,7 2,3
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Staw w parku Jordana jest płytkim zbiornikiem, jednak wraz ze wzrostem za-
nieczyszczeń organicznych i biogenów w okresie miesięcy letnich, może dojść do 
deficytu tlenowego oraz intensywnego rozwoju glonów nitkowatych. Tego typu 
zbiorniki wymagają przynajmniej zastosowania prostych instalacji aeracji dennej 
lub bioreaktorów z przepływem ciągłym lub quasi-ciągłym. Instalacje napowietrza-
jące nie należą do urządzeń energochłonnych więc ich eksploatacja nie generuje 
znaczących kosztów finansowych. Proces natleniania dennego wspomaga proces 
samooczyszczania się zbiornika i pozwala na utrzymanie wymaganego stężenia 
tlenu w wodzie (>2 mg·dm-3), który jest progową wartością krytyczną warunkującą 
biologiczne oczyszczanie wody.

W przypadku przekroczeń jakościowych oraz chemicznych zanieczyszczeń 
wody, najbardziej ekonomiczna jest częściowa podmiana lub całkowita wymiana 
wody w zbiorniku. 

dyskusja

Analizowane obiekty reprezentują 2 główne typy zbiorników wodnych budowa-
nych na potrzeby rekreacji i zwiększenia atrakcyjności placów i skwerów miejskich. 
Jakość wód w tych rezerwuarach powinna być kontrolowana i utrzymywana w celu 
minimalizacji zagrożeń sanitarnych. Ze względu na znaczące ograniczenia w eks-
ploatacji takich basenów, funkcje korytarzy ekologicznych nie są tak znaczące jak 
innych obiektów przyrodniczych w miastach11. W stawach reprezentowanych przez 
zbiornik w parku Jordana wprowadzenie dodatkowej obsady ryb ornamentalnych 
zwiększyłoby niewątpliwie jego atrakcyjność, podobne rozwiązania można zobaczyć 
w parku Wilsona czy stawie Cytadeli w Poznaniu. Do jednych z najbardziej atrak-
cyjnych na świecie rozwiązań w projektach małych zbiorników wodnych należą ja-
pońskie zbiorniki miejskie z obsadą karpi Koi12. Parametry jakościowe wody na po-
czątku sezonu 2018 r. nie wykazały przekroczeń i wodę można ocenić jako dobrą. 
Niestety długoletnie obserwacje dowodzą, że w miesiącach letnich parametry wody 
pogarszały się zarówno w stawie w Parku Jordana, jak również w oczku wodnym 
z fontannami przy UR w Krakowie13. Kontrola jakości wody oraz dodatkowe wspo-
maganie procesów samooczyszczania są szczególnie ważne w utrzymaniu wody 

11 A. Rumińka, Mokry problem miasta. Wydawnictwo Izby Architektów RP Zawód Architekt,  
(1-10), s. 17-21.

12 E. K. Balon, (1995), Origin and domestication of the wild carp, Cyprinus carpio: from Roman gour-
mets to the swimming flowers. Aquaculture, 129(1-4), s. 3-48; T. Miller-Morgan, (2010). A brief 
overview of the ornamental fish industry and hobby, Blackwell Publishing, USA, s.  25-32.

13 J. Grzyb, R. Fraś & K. Frączek, (2014), Stan mikrobiologiczny wód z krakowskich fontann. 
 Proceedings of ECOpole, 8.
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o odpowiedniej jakości14. Zbiorniki fontannowe w większości są w stanie utrzymać 
odpowiedni poziom tlenu, co wynika ze specyfiki pracy strumienic fontannowych15. 
Zbiorniki bezodpływowe typu staw w parku Jordana wymagają instalacji prostych 
układów dyfuzorów dennych drobno lub mikropęcherzykowych zapewniających 
sprawną aerację16. Do bardziej zaawansowanych systemów należą instalacje do 
zamgławiania (aeracji mikropęcherzykowej), warunkujące supersaturację wody. Bar-
dzo wysoka skuteczność oczyszczania w takich warunkach, generuje jednak wyższe 
koszty procesu oczyszczania. Stan ekologiczny środowiska wodnego można ocenić, 
wykorzystując organizmy wskaźnikowe w tym Daphnia sp. Pogarszaniu jakości wody 
towarzyszy zjawisko eutrofizacji, generujące dodatkowe zanieczyszczenia organicz-
ne groźne dla zdrowia zwierząt pijących wodę oraz ludzi mających kontakt z taką 
wodą. Zbiorniki zdegradowane istotnie pogarszają walory użytkowe przestrzeni, 
dlatego w wielu miastach władze zdecydowały się zlikwidować zaniedbane stawy. 
Właściwym kierunkiem rewitalizacji miejskich oczek wodnych powinna być moder-
nizacja systemów ich oczyszczania, dostosowanie formy zbiornika do trendów świa-
towych lub do specyfiki krajobrazu i historii miasta. Kraków niewątpliwie posiada 
bogaty rodowód wodny, a wiele oczek wodnych i sztucznych zbiorników wodnych 
na terenie miasta zwiększa estetykę architektury krajobrazu w przestrzeni miejskiej. 

wnioski

 � Oczka wodne na terenie Krakowa pozytywnie wpływają na mikroklimat 
miejskiej „wyspy ciepła”.

 � Zwiększają one estetykę krajobrazu i są atrakcyjnym miejscem spędzania 
wolnego czasu dla mieszkańców oraz turystów.

 � Pełnią ważne funkcje przyrodnicze, takie jak wodopoje dla zwierząt oraz 
miejsca bytowania i rozwoju (w tym rozrodu) wielu ważnych gatunków 
bezkręgowców i kręgowców wodnych.

 � Należy prowadzić ciągłą kontrolę jakości wody w takich rezerwuarach oraz 
zapewnić odpowiednie warunki do jej oczyszczania (lub samooczyszczania).

 � Zaniedbane i zdegradowane zbiorniki generują szereg uciążliwości dla ob-
szarów, w których się znajdują.

14 D.H. Abeysinghe, A. Shanableh & B. Rigden, (1996), Biofilters for water reuse in aquaculture. 
Water science and technology, 34(11), s. 253-260.

15 E. Kusińska, (2017), Nowoczesne fontanny w miejskiej przestrzeni publicznej. Środowisko Miesz-
kaniowe, 20, s. 112-120.

16 P.A. Thomas & H.A. Kinasewich, (2006), U.S. Patent No. 7,137,620. Washington, DC: U.S. Pa-
tent and Trademark Office.
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nowe potrzeby – potrzeba 
rehabilitaCJi w mieJSCu 

zamieSzkania

wstęp

Coraz częściej obserwujemy zjawisko rozwoju miast i starzenia się społeczeństw. 
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia problem ten będzie narastał przez 
najbliższe dekady. Już w 2050 roku przewiduje się, że co trzecia osoba będzie miała 
skończony przynajmniej 65 r.ż. Pojawiają się nowe zjawiska społeczne i definiowane 
są nowe potrzeby. W 2016 roku Centrum Edukacji Żywieniowej opublikowało nową 
piramidę żywieniową, u podstaw której leży zapotrzebowanie na ruch i aktywność 
fizyczną. Powszechnie dostrzegany staje się tym samym problem zmniejszonego 
uczestnictwa lub wykluczenia z uczestnictwa w przestrzeni publicznej. Problem ten 
dotyka osoby w wieku senioralnym (od 65 r.ż.), które narażone są na spadek spraw-
ności ruchowej oraz intelektualnej, a także osób niepełnosprawnych (w dużej mie-
rze z chorobami neurologicznymi). Ograniczone uczestnictwo wynika głównie z po-
wodu istniejącej, a w przypadku seniorów narastającej trudności w poruszaniu się1. 
Nie bez znaczenia jest także brak motywacji do podejmowania działań w kierunku 
aktywizacji społecznej. Jest to swego rodzaju paradoks – osoby zależne często ar-
tykułują pragnienie uczestnictwa i podejmowania działań, ale brakuje im konkret-
nej motywacji do podjęcia jakichkolwiek starań w tym kierunku. Odpowiedzią na 
nowozdefiniowane potrzeby i cele może być opracowana przez interdyscyplinar-
ny zespół specjalistów ścieżka motosensoryczna. Jest to model zagospodarowania 
otwartej przestrzeni pod kątem stworzenia miejsca treningowego w bezpośrednim 
sąsiedztwie miejsca zamieszkania. Proponowane rozwiązanie stwarza możliwość 

1 K. Ujma-Wąsowicz, Miejsca Aktywnego Wypoczynku cennym środowiskiem podtrzymywania 
sprawności fizycznej i intelektualnej osób starszych, Folia Oeconomica 297, 2013; E. Miszczak, 
Aktywnosć seniorów sposobem przeciwdziałania negatywnym skutkom procesu starzenia się [w:] 
Kałuża D., Szukalski P. (red.), Jakość życia seniorów XXI w. Ku aktywności, Wyd. Biblioteka, Łódź 
2010 s. 50-59.
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prowadzenia profilaktyki i kontynuowania rehabilitacji w warunkach przydomowych, 
ale z elementami zaczerpniętymi ze środowiska zewnętrznego. Stwarza to możliwość 
eksponowania osoby ćwiczącej na bodźce występujące w otoczeniu miejskim, co tym 
samym pozwala na trening w warunkach zbliżonych do tych, z którymi możemy się 
zmagać, podejmując różne formy uczestnictwa społecznego.

Cel naukowy

Stworzenie wytycznych (funkcjonalnych i przestrzennych), wg których możliwe 
jest utworzenie miejsca profilaktyki i rehabilitacji w otwartej przestrzeni publicz-
nej w bliskim sąsiedztwie miejsca zamieszkania, a także wykazanie skuteczności 
działań podejmowanych na zagospodarowanym terenie, który stanowi prototyp 
ścieżko motosensorycznej. Uwzględniono również problem braku motywacji po-
dejmowanych działań związanych z profilaktyką i rehabilitacją.

wyniki badań

Specyfika i elementy sensoryczne przestrzeni miejskiej

Co istotne, trening na ścieżce motosensorycznej nie wymaga skomplikowa-
nych i drogich urządzeń/rozwiązań. Funkcję stymulującą pełni otaczające środo-
wisko zaczerpnięte z przestrzeni urbanistycznej, które w połączeniu z elementami 
motorycznymi stanowi przestrzeń terapeutyczną. Odpowiednie zaprojektowanie 
przestrzeni może zachęcić, zaciekawić użytkownika, a tym samym zmotywować 
do podejmowania działań terapeutycznych.

Każda przestrzeń nacechowana jest charakterystycznymi dla siebie elementa-
mi sensorycznymi, których na co dzień nie dostrzegamy. Problem pojawia się do-
piero w momencie, kiedy z przyczyn niezależnych stajemy się osobami zależnymi 
ruchowo i każda nawet z pozoru nieskomplikowana, podstawowa czynność taka 
jak chodzenie po schodach czy wstawanie z ławki w parku, zaczyna stwarzać po-
ważne problemy. Trudność zadania ruchowego nierzadko jest tak duża, że zna-
cząco obniża się poziom uczestnictwa społecznego i maleje motywacja do podej-
mowania działań w przestrzeni otwartej – potencjalnie nieznanej i niebezpiecznej2. 
Ścieżka motosensoryczna została wyłoniona spośród kilku wstępnie zakwalifikowa-
nych przestrzeni miasta Krakowa (parki, place zabaw), a jednym z jej założeń jest 
oswajanie z sensoryką przestrzeni miejskiej – budowanie poczucia bezpieczeństwa 

2 E. Campbell, M.R. Elaine, H. Coulter at all, Physiotherapy Rehabilitation for People With Progres-
sive Multiple Sclerosis: A Systematic Review, Phys Rehabil Med, 97(1), 2016, s. 141-151.
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w oparciu o nieskomplikowany trening funkcjonalny i odwoływanie się do przyjem-
nych skojarzeń i doznań sensorycznych. W procesie wyłaniania docelowego miejsca 
treningowego brano pod uwagę, aby możliwa była stymulacja wielozmysłowa, która 
zagwarantuje jak najpełniejsze oswajanie użytkowników z przestrzenią publiczną.

Opis miejsca

Opracowany model Ścieżki motosensorycznej zakłada wykorzystanie dostęp-
nej infrastruktury w postaci barierek, schodów, ławek, podestów, mostków, dra-
binek, drewnianych pali itp. Ponadto wykorzystuje ukształtowanie terenu, niesta-
bilne oraz zmieniające się podłoże (piasek, żwir, trawnik, chodnik itp.). Wszystkie 
zaplanowane dla treningu ćwiczenia, objęły docelowo jeden z terenów rekreacyj-
nych w Krakowie, do którego przynależy także plac zabaw. Dla wykazania sku-
teczności proponowanych działań oraz w celu wyłonienia odpowiedniej lokalizacji 
treningowej, przeprowadzono odpowiednie badania, które podzielono na II fazy.

Wyłoniona lokalizacja jako jedyna najpełniej łączy w sobie wystandaryzowa-
ne przez interdyscyplinarny zespół kryteria, są to m.in.:

 � forma i układ przestrzenny – wielowariantowa trasa, prowadząca użytkow-
nika kolejno do poszczególnych stacji ćwiczebnych, stanowiska nie znajdują 
się w zbyt dużej odległości od siebie (pozwala to zaoszczędzić wydatek ener-
getyczny związany z przemieszczaniem się pomiędzy kolejnymi stacjami);

 � naturalne surowce – z uwagi na założony kontakt bezpośredni z elemen-
tami, zaproponowane stanowiska wykonane są z naturalnych surowców, 
bezpiecznych i ekologicznych;

 � wielowariantowość rozwiązań – stanowiska stwarzają możliwość prze-
prowadzenia treningu o zróżnicowanym stopniu trudności (kilka warian-
tów tego samego ćwiczenia na jednym stanowisku);

 � zróżnicowanie pod względem zadaniowym i sensorycznym wpływające na 
atrakcyjność, zachęcające do ćwiczeń i przebywania na świeżym powietrzu;

 � zmieniające się nawierzchnie – dostępność co najmniej kilku rodzajów 
nawierzchni, po których można się przemieszczać. Obecność specjalnie 
wytyczonego „szlaku” o zmiennych nawierzchniach oraz nachyleniu po-
zwalający na świadome ćwiczenie stabilizacji chodu;

 � przestrzeń – częściowa izolacja przestrzenna (wizualna) pozwala na uzy-
skanie większej intymności, daje możliwość lepszego skupienia na wyko-
nywanym ćwiczeniu;

 � mała architektura – meble miejskie. Nie tylko ich funkcjonalność, ale rów-
nież kolor i forma (elementy neutralne, niedominujące w przestrzeni), 
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wykonane z materiałów już istniejących w otoczeniu, nawiązujące formą 
do reszty elementów znajdujących się w przestrzeni3.

Opis założeń treningu

Trening na ścieżce motosensorycznej został opracowany w taki sposób, aby 
przynieść poprawę lub spowolnić skutki choroby (w przypadku użytkowników ob-
ciążonych neurologicznie), a także wpłynąć pozytywnie na kondycję psycho-fizycz-
ną – głównie osób starszych.

Proponowany trening funkcjonalny stanowi metodę wsparcia dla osób zależnych, 
a także spełnia bardzo istotną rolę w procesie profilaktyki i rehabilitacji ruchowej. 
Zadania ruchowe zostały opracowane w oparciu o zasady treningu funkcjonalnego 
i siłowego. Połączenie treningu siłowego z treningiem funkcjonalnym jest nadrzęd-
nym celem terapii osób zależnych Jak wynika z badań, istnieje ścisły związek między 
siłą i funkcją w stosunku do aktywności dnia codziennego4. W przypadku, kiedy mię-
śnie zostaną wzmocnione w funkcji, w której ich praca jest niezbędna, nastąpi po-
prawa jakości wykonywania danej czynności (np. chodzenie po schodach; otwieranie 
i zamykanie drzwi). Taki trening jest przyswojeniem pewnego efektywnego wzorca 
ruchowego z głównym naciskiem na koordynację nerwowo-mięśniową niezbędną 
do wykonania konkretnej czynności5. Model ścieżki odpowiada założeniom integracji 
sensomotorycznej i ma za zadanie oswajać użytkownika z bodźcami występującymi 
w przestrzeni, które wyjściowo są dla niego drażniące lub trudne do zaakceptowania. 
Przy projektowaniu tego rodzaju przestrzeni pożądane jest zatem wykorzystywanie 
różnorodnych tekstur, podłoża i wszelkich materiałów występujących w przestrzeni, 
które można by zaadaptować na potrzeby stymulacji sensorycznej6. 

Ścieżka motosensoryczna stanowi odpowiednie miejsce dostosowane do 
przeprowadzania treningów strategii motorycznych samodzielnie oraz z asystą. 
W treningu samodzielnym zakłada się wykorzystanie aplikacji z instruktażem mul-
timedialnym. Aplikacja daje także możliwość doboru treningu o odpowiednim 
stopniu trudności. Jest to odpowiedź na coraz częściej pojawiającą się potrzebę 

3 M.J. Latkowska, M. Miernik, Ogrody terapeutyczne – miejsca biernej i czynnej „zielonej terapii”, 
Czasopismo Techniczne, 8-A, 2012, s. 245-251.

4 E. Miszczak, op. cit.; R. Horst, Trening strategii motorycznych i PNF, Wydawnictwo TOP SCHOOL, 
Kraków 2010, wyd. 1.

5 Ibidem; B. Bushman, A Complete Exercise Program for Healthy Older Adults, ACSMS Health Fit J, 
17(2), 2013, s. 6–9; L. Mesquita, F. Carvalho, L. Freire at all, Effects of two exercise protocols on 
postural balance of elderly women: a randomized controlled trial, BMC Geriatrics, 15(61), 2015.

6 A. Pollock, M. Marshall, Designing outdoor spaces for people with dementia, Hammond Press, 
Sydney 2012.



Barbara Skalna    43

wykorzystania nowych technologii do użytku codziennego. Stanowiska do ćwiczeń 
na terenie obejmującym ścieżkę moto-sensoryczną, wsparte są w założeniu obecno-
ścią roślin ozdobnych, aromatycznych i jadalnych stanowiąc wsparcie funkcji tera-
peutycznych. Oddziaływanie na zmysły (węch, wzrok, dotyk, słuch, smak) możliwymi 
drogami poznawczymi ma na celu pobudzenie odpowiednich ośrodków w mózgu 
użytkownika ścieżki, wyzwalając potencjał plastyczności i pobudzając proces prze-
budowy połączeń neuronalnych w mózgu. Jest to szczególnie istotne w przypad-
ku osób obciążonych neurologicznie, dla których także dedykowana jest ścieżka7. 

Podstawową motywacją podejmowania aktywności ruchowej jest zwykle chęć 
poprawy stanu zdrowia, utrzymania kondycji oraz uczestnictwa w życiu społecz-
nym. Z kolei przeszkodą może okazać się koszt finansowy uczestnictwa w różnych, 
zorganizowanych formach aktywności ruchowej8. Projekt ścieżki moto-sensorycz-
nej wychodzi naprzeciw tego typu ograniczeniom przez swoją ogólnodostępną 
formę, lokalizację w przydomowym sąsiedztwie. Niemniej jednak brak nawyków 
aktywnego spędzania czasu oraz brak znajomych zainteresowanych podobnymi 
formami może obniżyć poziom motywacji. W takim przypadku ciekawa i funkcjo-
nalna forma ćwiczeń, czytelne instruktaże umieszczone przy stanowiskach oraz 
zróżnicowanie poziomu trudności powinny zachęcać do podjęcia wyzwania nie 
tylko w grupie, ale także samodzielnie.

7 R. Horst, op. cit.; D. Conradsson, N. Löfgren, H. Nero, The Effects of Highly Challenging Balance 
Training in Elderly With Parkinson’s Disease, Neurorehabil Neural Repair, 29(9), 2015.

8 E. Miszczak, op. cit.

MOTOR ASSESSMENT SCALE

Ryc. 1. Zestawienie wyników Motor Assesment Scale przed i po serii odbytych treningów
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Trening na ścieżce motosensorycznej a sprawność funkcjonalna

Przewidziane aktywności mają między innymi na celu poprawę czucia głębo-
kiego (ułożenia ciała w przestrzeni), które jest szczególnie zaburzone u seniorów 
oraz osób obciążonych neurologicznie, a wiąże się bezpośrednio ze zdolnością 
utrzymywania i odzyskiwania równowagi statycznej i dynamicznej. Jest to jeden 
z najważniejszych warunków biomechanicznych, które pozwalają na bezpieczne 
i swobodne poruszanie się w otwartej przestrzeni. Czucie głębokie odpowiada za 
prawidłowe wykonanie szeregu czynności dnia codziennego. Mechanizm ten po-
zwala także na zaplanowanie podstawowych strategii motorycznych, np. takich 
jak chodzenie9.

Przeprowadzono badania pilotażowe, które zostały podzielone na II fazy. 
Pierwsza z nich zakładała wyłonienie najkorzystniejszej lokalizacji, która mogłaby 
spełniać funkcję prototypowej ścieżki motosensorycznej. Podczas II fazy działania 
prowadzone były w wytypowanej lokalizacji. Grupę badaną stanowiło 9 osób. Była 
to grupa mieszana złożona z osób obciążonych neurologicznie oraz seniorów po-
wyżej 65 r.ż. Przeprowadzono serię treningów (20 spotkań/os.) w asyście fizjote-
rapeuty, a następnie usamodzielniając osoby badane w wykonywaniu zadań ru-
chowych. Każdy uczestnik przed i po odbytej serii został poddany baterii testów 
funkcjonalnych. Były to między innymi Motor Assesment Scale – test odnoszący 
się do jakości chodu oraz Tinetti Test oceniający równowagę statyczną i dynamicz-
ną. Uzyskano następujące wyniki:

 � W teście Motor Assessment Scale (ryc. 1) dwie osoby z grupy senioralnej 
(S) osiągnęły początkowo maksymalną liczbę punktów. Osoba z grupy (N) 
z I fazy treningów osiągnęła na tle wszystkich uczestników najniższy wy-
nik, wykazując problem z chodzeniem po prostym podłożu, w chodzeniu 
po schodach, obracaniu się. Po przeprowadzeniu serii treningów odno-
towano u niej poprawę, głównie w chodzeniu bez asekuracji. Pięć osób 
osiągnęło maksymalny pułap punktowy, w tym dwie od początku prezen-
towały taki wynik. Największy progres mierzonych parametrów zanotowa-
no u osoby z grupy (S) oraz grupy (N). U pozostałych uczestników zanoto-
wano progres o jeden punkt.

 � W teście Tinetti (ryc. 2) dotyczącym równowagi statycznej i dynamicznej, 
osoby z grupy (S) - z I fazy treningów, nie prezentowały ograniczeń w za-
kresie równowagi, osiągając maksymalny pułap punktów przed i po tre-
ningach. Wyjściowo w grupie (N) najgorzej wypadła osoba z bezładem 

9 R. Horst, op. cit.; D. Conradsson, N. Löfgren, H. Nero, op. cit.; D.J. Rose, The role of exercise in 
preventing falls among older adults, ACSMS Health Fit J, 19(3), 2015, s. 23–29.
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móżdżkowym, co bezpośrednio wynikało ze specyfiki prezentowanych ob-
jawów klinicznych, ale po przeprowadzonej serii treningów nastąpiła u niej 
znacząca – największa poprawa. Najsłabszy wynik osiągnęła osoba z grupy 
(N), która prezentowała wyjściowo najniższy poziom w grupie. W teście od-
notowano poprawę u wszystkich uczestników drugiej fazy testowej.

wnioski

Odnotowano wzrost sprawności funkcjonalnej w zakresie podstawowych 
czynności dnia codziennego takich jak równowaga w siedzeniu, podczas wstawa-
nia, w pozycji stojącej, podczas obracania się i siadania. Zapoczątkowanie, długość 
i wysokość kroku, symetria kroku, ciągłość chodu, ścieżka chodu i pozycje ciała 
(Tinetti Test), co bezpośrednio wpływa na poprawę równowagi statycznej i dyna-
micznej osób badanych.

Odnotowano wzrost sprawności funkcjonalnej w zakresie podstawowych 
czynności dnia codziennego takich jak zapoczątkowanie kroku, chodzenie z ase-
kuracją oraz samodzielnie na określonym odcinku i w określonym czasie, a także 
zwrotność, schylanie się (Motor Assesment Scale), co bezpośrednio przenosi się 
na jakość chodu osób badanych.

Na podstawie porównania wyników z przed i po serii treningów badań pilo-
tażowych we wszystkich grupach badanych, można mówić o skuteczności działań 
podejmowanych na ścieżce motosensorycznej. Wskazane jest jednak poszerzenie 

TINETTI TEST (POMA B + G)

Ryc. 2. Zestawienie wyników Tinetti Test przed i po serii odbytych treningów
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zakresu badań poprzez zwiększenie grupy badanej oraz utworzenie grupy kontro-
lnej. W konsekwencji wyniki i korelacje nie mogą być traktowane jako reprezen-
tatywne dla całej populacji.

W założeniu ścieżka motosensoryczna w przystępny sposób odpowiada na 
nowe potrzeby środowisk mieszkaniowych. Oferuje ogólnodostępną, ekonomicz-
ną formę przydomowej rehabilitacji. Ponadto wytyczne ścieżki motosensorycznej 
zakładają zastosowanie takich rozwiązań, które dzięki swojej atrakcyjności i od-
powiedniemu doborowi bodźców sensorycznych powinny zachęcić do podejmo-
wania funkcjonalnej aktywności. Ścieżka odpowiada na współczesne trendy de-
mograficzne – rozwój miast oraz starzenie się społeczeństwa, „oswaja” miejską 
przestrzeń i proponuje jej wykorzystanie jako narzędzia do codziennego treningu, 
co sprzyja utrzymaniu sprawności i samodzielności osób zależnych.
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Marta Woźniak

budowanie Charakteru pańStwa 
poprzez arChitekturę 

wstęp

Przemierzając poszczególne rejony, nie sposób nie zauważyć zmieniającego 
się krajobrazu. Krajobraz ten tworzą rośliny, ludzie oraz architektura – i to na niej 
postanowiłam skupić swoją uwagę. Z czego wynika, że Anglia pokochała zapiera-
jący dech w piersiach gotyk, a Bałkańska Chorwacja prosty romanizm? Dlaczego, 
gdy odwiedzamy nowy kraj, to zauważamy niepasujące do całości elemety małej 
archtektury? Aby odpowiedzieć na te i inne pytania, dzięki którym powstał ten ar-
tykuł, należy zacząć od samego początku – od okresu, gdy poszczególne państwa 
dopiero co powstawały. Przyjrzę się bliżej etapom kształtowania miasta i temu, jak 
zmianiało się ono na przestrzeni wieków. Co i z jakiego powodu stało się elemen-
tem dumnie reprezentującym swoją ojczynę? I dlaczego w XXI w., obiekt ten jest 
zarówno darem, jak i przekleństem miasta. 

Co wpływa na rozpoznawalność kraju?

XX w. to okres, gdy Chorwacja i Słowenia, były częścią Jugosławii. Były już jed-
nak na tyle rozwiniętymi i samodzielnymi jednostkami, że ich liderzy opracowywali 
na bieżąco taktyki wojenne, których misją było utworzenie niezależnego państwa 
i ogłoszenie niepodległości. Jednakże oprócz tych planów dużą wagę przywiązy-
wali utworzeniu odpowiedniej symboliki, która jednoznacznie kojarzyłaby się z ich 
krajem. Jak w wielu przypadkach bywa, oba wyżej opisane priorytety władców szły 
ze sobą w parze. Nowa ikonografia państwa od tej pory przestała być traktowana 
wyłącznie w kategoriach „ładna/nieładna”, lecz stała się jedną z broni1. Przywódcy 
zastanawiali się, jak nakłonić ludność do walki o niepodległość. Co ich mogło prze-
konać, że słoweńskie i chorwackie banknoty są więcej warte niż papier, na którym je 

1 D. Sudjic, Kompleks Gmachu, Architektura władzy, Fundacja Centrum Architektury, Warszawa 
2015, s. 169.
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wydrukowano? Co mogłoby sprawić, że uznaliby ambasadora rzekomego państwa, 
bez flagi i hymnu narodowego, o ambasadzie nie wspominając? Jak doprowadzić do 
tego, by wydawali pozwolenia na lądowanie liniom lotniczym niemającym nazwy ani 
kodu samolotowego? Odpowiedzi na te pytania są raczej praktyczne niż emocjonalne, 
wbrew temu, czego życzyliby sobie co bardziej naiwni nacjonaliści. Zależą one od tak 
zawanej architektury państwowej: oficjalnych insygniów władzy i potęgi definiujących 
te kraje w oczach zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej opnii publicznej2. Architek-
tura państwowa była już wyraźnie zauważalna w czasach kolonialnych. Brytyjczy-
cy, w okresie gdy podbijali nowe kraje, obsesyjnie wręcz wznosili budynki, które 
miały znamiona tradycyjnej architektury. Dodatkowo, oprócz budynków, skupia-
li się również na detalach – zostawiali jakże charakterystyczne dla imeprium że-
liwne skrzynki pocztowe, pomalowane na czerwono. Właśnie dzięki tak typowym 
cechom – już wykształconego i dobrze prosperującego kraju – bez problemu od-
gadujemy, przez kogo dany kraj został podbity. Nie miałoby to wszystko miejsca, 
gdyby nie fakt, że w okresie kształtowania się tegoż państwa, jego przywódcy nie 
postawiliby na tzw. insygnia władzy, które reprezentowane są przez m.in. charak-
terystyczną architekturę, przypisaną tylko do tego kraju3. Kształtując w taki spo-
sob nowo zdobyte miejsce, żołnierze mogli choć w małym stopniu poczuć się jak 
we własnym kraju. 

Wracając do wcześniej poruszonego wątku Chorwacji i Słowenii, należy przyj-
rzeć się jakże odmiennej dla tych krajów – architekturze sakralnej. Budowanie od-
rębności dzięki wznoszeniu budowli do celów liturgicznych jest charakterystycznym 
posunięciem, gdyż od razu widać, do jakiej religii przynależy walczące państwo. 
Katoliccy Chorwaci wznosili ostentacyjnie nowoczesne świątynie ze szkła i betonu, pra-
wosławni Serbowie – równie ostentacyjnie – bizantyjskie, zwieńczone kopułami, „tra-
dycyjne” cerkwie, okładane kamieniem i ceramiką4. Dzięki architekturze mogą oni 
pokazać, jak ważna jest dla nich religia i że wyznają inne wiary. Oprócz tego świą-
tynie dają im schronienie w ciężkich chwilach i dodają otuchy. Dodatkowo bardzo 
często obiekty te są pięknie i charakterystycznie zdobione, zarówno od strony ze-
wnętrznej, jak i wewnątrz. Pozostając w tematyce obiektów sakralnych, nie można 
pominąć tych bardzo indywidualnych i wyrazistych: moskiewskigo soboru Wasy-
la Błogosławionego. Zbudowany został na placu Czerwonym, w latach 1555-1561. 
Fundatorem był car Iwan Groźny, który jako władca państwa, obiekt ten postawił 
w celu upamiętnienia zwycięstwa w wojnie z kazańskimi Tatarami oraz zdobyciu ich 
stolicy – miasta Kazań. Za autora tego niezwykłego dzieła uznaje się pskowskiego 

2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
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mistrza Postnika Jakowlewa. Sobór jest budynkiem, który cechuje się pokaźnymi 
wymiarami, a oprócz tego pełni ważną funkcję duchową dla wybranych regionów 
skłądających się z ludności prawosławia i katolicyzmu wschodniego. Przytoczony tu 
przykład barwnej świątyni złożony jest z aż ośmiu cerkwii – cztery duże, na planie 
ośmioboku i cztery mniejsze, już kwadratowe. Symbolizujących osiem dni waliki pod 
Kazaniem: Troicka, Nikołaja Welikoreckogo (welikorecka ikona św. Mikołaja), Wejścia 
do Jeruzalem, Cypriana i Justyna, Trzech Świętych Hierarchów, Aleksandra Świrskiego, 
Warłaama Chutyńskiego oraz Grzegorza Ormiańskiego5. Na końcu każdej z cerkwii 
posadowniona jest charakterystycz kopuła w kształcie cebuli. Dominantą nie wąt-
pliwie jest wieża, która otacza wszystkie wyżej wymienione cerkwie. Dodatkowo 
oprócz znaczącej wielkości wieża podkreśla swój charakter zwieńczeniem w po-
staci małej złotej kopuły. 

Z czasem, gdy Chorwacja i Słowenia wyrobiły charakterystyczną tylko dla nich 
symbolikę, nastał czas wojny na Bałkanach. Tym samym wzniosione budynki, któ-
re miały stać się typowymi obiektami dla omawianych krajów, zostały głównym 
celem ataków. Z premedytacją niszczono to, co ważne dla ludności wojsk prze-
ciwnych. Oprócz Chorwacji i Słowenii w wyniszczającą walkę wkroczyły także po-
zostałe kraje Bałkanów. Wysadzano minarety w Bośni. Słynny średniowieczny most 
w Mostarze został zniszczony przez Chorwatów. Biblioteka Narodowa w Sarajewie, 
z cennym, wielowiekowym księgozbiorem, została starta z powierzchni ziemi przez bo-
śniackich Serbów6. Przejeżdzając współcześnie przez Bałkany, nie sposob nie za-
uważyć śladów wojny. Kule w elewacjach, zniszczenia, których do dziś nie zdołano 
naprawić, czy też wszechobecne bunkry. Architektura jako łącznik narodu, w bez-
pośredni sposób sygnalizuje, co stawia sobie za cel oraz pod czyim panowaniem 
się obecnie znajduje. 

Doskonałym przykładem tej tezy są budynki najważniejszych osób w pań-
stwie. Za przykład weźmy typowy dla architektury Wielkiej Brytanii szeregowy dom. 
W jednym z nich, przy Downing Street 10, urzędują od pokoleń brytyjscy premierzy. 
Budynek nie wyróżnia się niczym szczególnym – oprócz widocznej ochrony – od 
pozostałych budynków, które znajdują się przy tej ulicy (ryc. 1). Nie bez powodu 
liderzy tego państwa nie chcieli mieszkać w wyniosłych, wyróżniających się rezy-
dencjach. W ich oczach tylko dyktatorzy żyjący w poczuciu zagrożenia mogli postawić 
coś tak wulgarnego jak Berchtesgaden czy dowartościować się czymś takim jak Sala del 
Mappamondo, ogromna renesansowa sala w Pałacu Weneckim, której Mussolini uży-
wał jako swojego rzymskiego gabinetu. (ryc. 2). 

5 Wikipedia, Sobór Wasyla Błogosławionego, https://pl.wikipedia.org/wiki/Sobór_Wasyla_Błogo-
sławionego (dostęp: 04.04.2018).

6 D. Sudjic, op. cit.



50    ARCH-ECO Człowiek - nowe potrzeby, pragnienia, cele

Ryc. 1. Siedziba Premiera Wielkiej Brytanii. Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10_
Downing_Street_2010.jpg (dostęp: 10.08.2018)

Ryc. 2. Sala del Mappamondo, niegdyś używany przez Mussoliniego jako gabinet.  
Źródło: http://www.robswebstek.com/2015/02/sala-del-mappamondo-map-room.html  

(dostęp: 10.08.2018)
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Jak doskonale widać, jedni politycy poprzez wznoszone budynki chcieli poka-
zać swoją wielkość, zastraszyć i wprowadzić terror wśród swojej ludności. Drudzy 
natomiast woleli w pewien sposób się zintegrować i pokazać solidarność z obywa-
telami, zamiast wywyższać się i uwidaczniać swoją władzę. Kolejni natomiast – do-
tyczy to państw, które próbowały wywalczyć niepodległość – w naturalny sposób, 
powoli i krok po kroku tworzyły państwową symbolikę. Były jednak też te, które 
mimo toczonych zmagań i słabych zasobów pieniężnych, stawiały eleganckie bu-
dynki, co niestety przynosiło odwrotny niż zamierzany cel. Budynek może być wy-
razisty i zapadać w pamięć. Stać się ikoną rozpoznawalną na całym świecie. Budynek 
może próbować wygladać na ważny, wyjątkowy, doniosły. Może być zaprojektowany 
jako metafora aspiracji państwa lub jego przywódcy. To znaczy: nowoczesny gmach 
może sugerować, że państwo, które go zbudowało, jest nowoczesne i postępowe. Uży-
cie tradycyjnego języka architektonicznego czy konkretnego narodowego stylu stanowi 
próbę pokazania rodowodu7.

kwestia terroryzmu w procesie kształtowania miasta 

Od dawien dawna jedną z podstawowych funkcji miasta było zapewnienie bez-
pieczeństwa mieszkańcom. Osoby odpowiedzialne za jego lokalizację i wygląd szu-
kały odpowiedniego ukształtowania terenu – rzeki, skały czy innych form natural-
nego „ogrodzenia” (ryc. 3). Od chwili swojego powstania miasta stały się bastionami 
cywilizacji i motorami rozwoju gospodarczo – społecznego, bezpieczeństwo było bowiem 
zawsze warunkiem postępu8. Przywołując z pamięci obraz dawnego miasta, od razu 
widzimy oczyma wyobraźni jedną z najważniejszych cech – mury obronne. To dzięki 
nim mieszkańcy czuli się bezpiecznie i swobodnie na terenie grodu. Niektóre z nich 
przetrwały do dzisiejszych czasów w bardzo dobrym stanie. Przykładem tu mogą być 
mury miejskie w Toruniu, czy też mury w Poznaniu (jedne i drugie z XIII w.). Już wte-
dy świadczyły o potędzie militarnej czy też bogactwie miasta. Z czasem zaczęto likwi-
dować fortyfikacje, które otaczały miasto. Dzięki temu nie istniała już widoczna jego 
granica, mogło się zacząć rozrastać. Wprowadzenie lotnictwa i dalekosiężnych dział, 
a potem – już w trakcie II wojny światowej – broni rakietowej, spowodowało konieczność 
dalszego przesunięcia linii obrony – sięgnęły one wówczas granic kraju i przestrzeni po-
wietrznej wokół niego. Postęp cywilizacji i technologii sprawił, że za ochronę mieszkań-
ców odpowiedzialne są obecnie siły policyjne i wszelkiego rodzaju monitoring, a nie 
strażnicy stojący na murach miasta. 

7 Ibidem, s. 179.
8 A. Jasiński, Archiektura w czasach terroryzmu, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013, s. 27.
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Jednak odejście od dawnych rozwiązań obronnych nie zatrzymało obecne-
go od zarania dziejów terroryzmu. Gdy miasto zaczęło sie rozrastać, kształtować 
atrakcyjne i funkcjonalne centrum, stało się głównym celem ataków. Współcze-
śnie im bardziej nowoczesne i zaludnione miasto, im więcej się o nim mówi i im 
ciekawsze jest dla mediów i turystów, tym częściej ląduje na liście celów zama-
chowców. Najczęściej dochodzi do odpalenia domowej produkcji bomby czy zdal-
nie sterowanego ładunku. Terroryści atakują ludność cywilną i niszczą budynki, siły 
zbrojne państw uczestniczących w asymetrycznej wojnie z teroryzmem, wykorzystując 
swoją przewagę technologiczną i siłę ognia, bombardują w odwecie wybrane obsza-
ry i cele, starając się przy tym, oszczędzać ludność cywilną, co jednak nie zawsze jest 
możliwe. Ofiary cywilne działań prowadzonych przez siły zbrojne określone są wów-
czas jako collateral damage – zniszczenia ubocze9. 

Dlaczego współczesne miasta stały się najbardziej atrakcyjnym miejscem, 
w którym przeprowadza się ataki terrorystyczne? Grupują najważniejsze, najbar-
dziej witalne funkcje polityczne i gospodarcze – są ośrodkami władzy, głównymi węzła-
mi w globalnej sieci przepływu informacji i kapitałów; istnieją w nich ikoniczne budynki 
i obiekty o charakterze symbolicznym, czyli najbardzie atrakcyjne medialne cele ataków; 
śródmieścia miast stanowią zgrupowanie wielkiej liczby budynków i ludzi, skoncentro-
wanych na niewielkiej powierzchni terenu, atak na nie skutkuje zazwyczaj dużymi stra-
tami ludzkimi i materialnymi przy zaangażowaniu stosunkowo skromnych środków; 
anonimowość, wielokulturowość i wielorasowość mieszkańców, cechy charakterystycz-
ne współczesnych metropolii, zapewniają terrorystom ukrycie i swobodę działania; sieci 
transportu, komunikacji i łączności miasta są sprawne i wydajne, ułatwiają przygoto-
wanie, ataku i sprawną ewakuację sprawców z miejsca zdarzenia; przestrzeń publiczna 
miast, dworce i środki masowego transportu są bardzo trudne do ochrony i zabezpie-
czenia przed atakami terrorystycznymi; ataki na cele cywilne nie wymagają użycia tech-
nologii militarnej, mogą być przeprowadzone z użyciem najprostszych środków (bomby 
domowej konstrukcji, łatwo odstępne środki chemiczne bądź biologiczne, umożliwiają-
ce skażenie powietrza lub wody); stała obecność mediów w miastach zapewnia natych-
miastowe upowszechnienie informacji, a tym samym osiągnięcie podstawowego celu 
terroryzmu, jakim jest siła przekazu medialnego, która zwielokrotnia psychologiczne, 
społeczne i polityczne skutki ataku terroru10.

Po szerzącej się liczbie ataków terrorystycznych, a przede wszytskim po tragicz-
nych skutkach 11 września 2001 (ryc. 5) władze wielu metropolii postanowiły przed-
sięwięć kroki, aby podobne sytuacje nie miały miejsca w przyszłości. W Stanach 

9 Ibidem, s. 30.
10 Ibidem, s. 47.
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Zjednoczonych po zamachu wokół najważniejszych i najcenniejszych obiektów za-
częto stawiać różne umocnienia. Cofnięto się tym samym wiele wielków wstecz, 
gdyż wtedy myślano głównie o sposobach zapezpieczenia miasta przed wrogami. 
W XXI w. stało się to samo. Symbolem pierwszej generacji zapezpieczeń antyterrory-
stycznych stała się Jersey barrier – betonowa bariera drogowa (ryc. 5). Do budowy stref 
bezpieczeństwa często stosowano także inne prefabrykaty betonowe, szczególnie kwia-
tony, tzw. Bunker pots, a także masywne pachołki uliczne (bollards). Na ulicach, dwor-
cach, lotniskach miast metropolitarnych powszechne i rzucające się w oczy były liczne 
uzbrojone patrole i pojazdy służb bezpieczeństwa, przed wejściami do obiektów publicz-
nych ustawiano posterunki kontrolne11. Z czasem okazało się jednak, że zamiast chro-
nić, bariera ta tylko przysporzyła kłopotu. Mimo że pełniła w odpowiedni sposób 
powierzoną jej funkcję, to jej odbiór wizualny przez mieszkańców pozostawał wie-
le do życzenia. Ludność zamiast poczuć ulgę, poczuła strach i niepewność. Terro-
ryści najpierw w brutalny sposób zaatakowali wieże, a teraz osiągnęli kolejny swój 
cel – wprowadzili zamieszanie i niepokój. Osoby odpowiedzialne za stworzenie tej 

11 Ibidem, s. 225.

Ryc. 3. „Ewolucja obronności miasta w relacji do rozwoju techniki i taktyki wojskowej.
Źródło: Artur Jasiński, Archiektura w czasach terroryzmu, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013, s. 29
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„ochrony”, nie przypuszczały, że tym posunięciem wywołają taki stan wśród ludno-
ści. Otoczone betonowymu barierami historyczne budowle, siedziby władz i urzędów 
publicznych przestały być otwartymi i ogólnodostępnymi symbolami demokracji, niosły 
teraz inne przesłanie – stały się emblematem architektury strachu12. Wprowadzenie do 
współczesnego życia takiej metody walki z terroryzmem zdecydowanie nie spodo-
bało się obywatelom. Uważali oni, że ochrona ważnych budynków–takich jak banki, 
budynki państwowe czy budynki użyteczności publicznej tylko niszczy miasto. Po-
kazuje, że najważniejsze osoby w państwie nie są w stanie poradzić sobie z terrory-
stami. Cała przyjemność z korzystania miasta nagle znikła. Spotyka się to również 
z licznymi protestami, przez które obywatele chcieli pokazać, że utrudnianie lub 
brak dostępu do ważnych dla nich obiektów tylko wywołuje szkodę dla społeczeń-
stwa. Ochronę powinno się realizować w inny sposób. 

Po tych wszystkich próbach uratowania i wzmocnienia miast zagrożonych ata-
kami terrorystów władze państwa przeszły do kolejnej próby ochrony metropolii. 
Zabezpieczenia miały tym razem nie rzucać się w oczy. Postawiono na nowocze-
sną technologię. Śródmieścia miast metropolitarnych otaczane są barierami stwo-
rzonymi z elektrycznych systemów: rozlicznych sensorów, czujników i kamer, które 
bezustannie śledzą, dozorują, kontrolują ich place i ulice. Najważniejsze budowle są 
odpowiednio „utwardzane” i dostosowywane do poziomu zagrożenia, są otoczane stre-
fami ochronnymi wbudowanymi w zręczny sposób w pejzaż miasta. Publiczne i pry-
watne systemy bezpieczeństwa są wzajemnie powiązane, a ich realizacja i działanie 
koordynowane jest w skali całego miasta13. Tym sposobem osoby odpowiedzialne 
za współczesny wygląd miast ograniczyły negatywne betonowe bariery i innego 
typu niekorzystne umocnienia wokół ważnych budynków i miejsc. Na początku XXI 
w. ważnym elementem w procesie tworzenia i rozwijania współczenych miast są 
tzw. strefy bezpieczeństwa. Mimo że zajmują one sporo miejsca, a dostęp do nich 
jest ogrdniczony, to przy ich tworzeniu projektanci pamiętają o sprytnym ukryciu 
ich głównej roli. Druga generacja zabiezpieczeń antyterrorstycznych polega na pełnej 
integracji zapezpieczeń z otaczajacym pejzażem miejskim. Tworzona jest architektura 
„niewidzialnego bezpieczeństwa”, na którą składają się zarówno tradycyjne elementy 
budowlane, jak i instalacje elektroniczne. Wzmacniany jest nadzór i kontrola nad miej-
ską przestrzenią, w zamian poprawia się stan bezpieczeństwa publicznego14.

12 Ibidem.
13 Ibidem, s. 226.
14 Ibidem, s. 227.
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kto obecnie odpowiada za wygląd miast?

W procesie kształtowania nowego miasta lub kolejnych jego fragmentów co-
raz więcej do powiedzenia mają osoby spoza kręgu fachowców. Z jednej strony 
wydaje się to dość kontrowersyjne. Niektórzy mogą zasugerować – dlaczego oso-
ba, która nie posiada wystarczającej wiedzy na temat planowania przestrzennego, ma 
się wypowiadać, a nawet decydować o wyglądzie miasta? Jednak poznanie zdania, 
które wywodzi się całkowicie z innego punktu widzenia, może przyczynić się do 
powstania naprawdę udanego projektu. Architekt Krzysztof Domaradzki uważa, 

Ryc. 4. Jersey barrier. Źródło: https://48barriers.com/how-concrete-
jersey-barriers-are-used-for-traffic-safety/ (dostęp: 10.08.2018)

Ryc. 5. Wieże World Trade Center ,11 września 2001.  
Źródło: http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/352446,stal-z-
wtc-posluzy-do-budowy-pomnikow-w-usa.html (dostęp: 10.08.2018)
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że fizyczne zmiany w przestrzeni miasta robi się praktycznie przy pomocy pieczątki. 
Innymi słowy decyzje wydają władze samorządowe, urzędnicy. Natomiast pozostałe 
osoby, reprezentujące różne środowiska, mogą mieć na to wpływ większy lub mniejszy, 
destrukcyjny bądź konstruktywny15.

Jak wielu ludzi, tak też wiele zdań. Jednak coraz to więcej osób uważa, że na-
leży umożliwić interesariuszom dostęp do kształtowania miasta, w którym żyją. 
Propozycją są różne zebrania lub warszaty, na których chętni poznaliby podstawy 
zmieniania miast. Kolejną propozycją jest zwiększenie udziału osób związanych 
ze sztuką, które mogłyby w ciekawy i logiczny sposób urozmaicić i dodać „kolo-
ru” sztywnym regułom planistów. Jednak eksperci uważają, że zezwolenie tak du-
żej i różnorakiej grupie na włączenie się do dyskusji na temat kształtowania mia-
sta nie przyniesie niczego pożytecznego. Oczywiście pewne pomysły mogą być 
uwzględnione, a nawet zrealizowane, aczkolwiek na pewno nie na skalę miasta. 
Przy jego planowaniu należy przewidzieć zmieniające się czynniki oraz określić, 
jak funkcjonować będzie społeczeństwo za kilkanaście lat. Taką wiedzą dysponu-
ją tylko osoby stykające się z wieloma analizami na codzień.

Wydaje mi się, że nie można jednoznacznie określić, która strona w większym 
czy mniejszym stopniu odpowiada za proces ksztłtowania miasta. W XX w. na 
pewno więcej do powiedzenia mieli politycy – którzy chociażby dzięki budynkom, 
pokazywali swoją siłę. Przykładem może być Pałac Kultury i Nauki w Warszawie 
(ryc. 6). Oprócz tego, że stał się on symbolem stolicy, to stał sie również radziec-
kim symbolem dominacji nad Polską. Pod względem architektonicznym budynek 
został prawidłowo zbudowany. Ma solidną konstrukcję stalową – podobną do wie-
żowców wznosznoych w tamtych czasach w Ameryce, jak np. Empire State Buil-
ding. Poza tym spełnia wiele funkcji. Wewnątrz mamy m.in. teatr, kino czy liczne 
biura. Jednak nie każde z pomieszczeń w dobry sposób spełnia powierzone mu 
zadanie. Wiele wnętrz jest przeskalowanych i mimo dużych rozmiarów nie są przy-
stosowane do powierzonych im funkcji. Bardzo dobrze to widać na przykładzie sali 
konferencyjnej. Posiada ona wielkie gabaryty, jednak najważniejsza jej część, czyli 
scena, jest niewielkich rozmiarów. Jeśli przypatrzymy się zewnętrznej elewacji Pa-
łacu Kultury i Nauki, na pierwszy rzut okna, wydaje się, że całość została starannie 
zaprojektowana. Jednak, gdy przeanalizujemy poszczególne jej części, to do cho-
dzimy do następujących wniosków: część wieżowca jest smukła i dobra w popor-
cjach. Znajdują sie na niej pionowe podziały, które w bardzo dobry sposób potę-
gują jej atuty. Lecz w połączeniu z częścią poziomą, sprawa się komplikuje. Obiekt 
nabiera masywnego charakteru i nieodpowiednich proporcji. 

15 M. Happach et al., Kto dziś kształtuje miasto?”, Architektura Murator, 5, 2016, s. 22.
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Gdy zauważymy detale, które zdobią budynek – m.in. attyki, bez problemu 
znajdujemy powiązanie z polskimi kaminicami. Jednakże elementy w tym ujęciu są 
gigantyczne i wręcz komiczne. Architet Lew Rudniech jakby na siłe chciał dołożyć 
charakterystyczną formę narodową. Pozostałe detale również podążają tą samą 
drogą przeskalowania. Tak więc pod względem architektonicznym budynek ten ma 
tak samo wiele zalet co i wad. Tak samo sprawa ma się pod względem jego zna-
czenia symbolicznego. Tak wypowiada się polski dziennikarz, Tomasz Terlikowski: 
Gdy Polska odzyskała niepodległość i powstała II RP wówczas symbol zniewolenia, ja-
kim był sobór św. Aleksandra Newskiego zbudowany na Placu Saskim, został rozebrany. 
W III RP symbol o wiele bardziej brutalnego zniewolenia, jakim była okupacja sowiec-
ka, nie tylko pozostał na swoim miejscu, a wszelkie pomysły jego zburzenia były uznane 
za oszołomstwo, ale teraz świętuje się rocznicę jego zbudowania. Ta różnica zachowań 
dobitnie pokazuje różnicę między ludźmi wolnymi, a nadal zniewolonymi mentalnie. Ci 
pierwsi, gdy zrzucają jarzmo, niszczą jego symbole, ci drudzy świętują rocznicę gwałtu16.

Budynek ten niewątpliwie od lat jest tematem tabu, a z roku na rok poja-
wiają się nowe komentarze i spiski na jego temat. Anne Elizabeth Applebaum, 
laureatka nagrody Pulitzera wypowiedziała się bardzo krytycznie na jego temat:  

16 Fronda, http://www.fronda.pl/a/terlikowski-pkin-to-symbol-zniewolenia-nie-swietuje-sie-rocz-
nicy-gwaltu,54221.html (dostęp 05.04.2018).

Ryc. 6. Pałac Kultury i Nauki.  
Źródło: http://warszawa.wikia.com/wiki/

Pa%C5%82ac_Kultury_i_Nauki 
(dostęp: 10.08.2018)
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Są złe momenty historii i są dobre. Nie macie symbolu Hitlera w Warszawie, czemu macie 
Stalina? Gdyby był pomnik Hitlera na jakimś skwerze Warszawy, to byłby to wtedy pomnik 
historyczny i nie można by go ruszać. A Pałac Kultury to jest pomnik Stalina, dar Stalina 
dla Warszawy i to jest symbol. Plus on jest brzydki. No, niestety17.

Niewątpliwie Pałac Kultury i Nauki od pokoleń jest symbolem Warszawy, ale 
także symbolem nieustannego sporu. Jedni go kochają, drudzy pragną jego zburze-
nia. Według mnie obiekt ten, mimo że przypomina nam o gorzkiej przeszłości, po-
siada pewne atuty wizualne i bezsprzecznie jest warszawską dominantą i już na tyle 
zakorzenił się w Polskiej kulturze, że będzie trzeba silnej zmiany, aby go usunąć. 

podsumowanie 

Państwo i tworzące je miasta od momentu powstania nieustannie się zmienia-
ją. Gdy poznajemy nowe kraje, porównujemy je z wcześniej poznanymi lub naszą 
ojczyzną. Zauważamy wiele różnic, dzięki którym nie sposób pomylić jej z innymi. 
Różnice te w większości przypadków wynikają z historii państwa. Zagłębiając się 
w poszczególne jej etapy, jesteśmy w stanie dowiedzieć się, dlaczego akurat w tym 
miejscu znajduje się ratusz lub z jakiego powodu przeważa dany styl. W obecnych 
czasach, gdy wszyscy zapatrzeni są w smartfony i przez więkość czasu są „online”, 
zasianie paniki staje się bardzo proste. Jednak niektórym i to nie wystarcza. Sku-
piają się wtedy na najważniejszych obiektach wybudowanych w dużych miastach, 
wokół których nieustannie przebywają ludzie. Jak wcześniej wspomniałam, terro-
ryzm istniał od zawsze i na pewno istnieć bedzie jeszcze przez długi czas. Jednak 
możemy w bardziej przemyślany sposób do niego podejść, a nie popadać w jesz-
cze większą panikę – tak jak to miało miejsce po atakach na WTC. W lepszy spo-
sób możemy również podejść do kwestii kształtowania miasta, w którym żyjemy. 
Zamiast nieustannie narzekać, może najwyższa pora stać się bardziej aktywnym 
i wypowiedzieć swoje zdanie czy zaproponować inne rozwiązanie dla poruszane-
go problemu? Każdy z nas mieszkańców jest inny i jeśli tylko chce ma bardzo wiele 
do zaoferowania. Miasto wciąż bedzie się rozwijać i zmieniać. Jeśli tylko pojawi się 
okazja, aby dodać coś od siebie w procesie tej przemiany – należy ją wykorzystać. 

17 T. Baliszewski, A. Applebaum, Pałac Kultury to brzydki pomnik Stalina, http://natemat.pl/79127,an-
ne-applebaum-palac-kultury-to-brzydki-pomnik-jozefa-stalina (dostęp: 04.04.2018).
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Maja Leszczyńska

mieSzkania dla wielu.  
utopijne idee przeSzłośCi:  

Jak mogą pomóC w odpowiedzi  
na problemy przySzłośCi?

ludzie

Liczba ludzi cały czas rośnie. Obecnie na Ziemi znajduje się w przybliżeniu 7,6 
miliardów ludzi, do roku 2055 przewidywany jest wzrost tej liczby do 10 miliar-
dów1. Ostatnie ogólnoświatowe badania przeprowadzone przez ONZ w temacie 
bezdomności miały miejsce w 2005 r.2 W tamtym czasie liczba ludzi na świecie 
wynosiła około 6,5 miliarda3. Już wtedy liczba bezdomnych szacowana była na 
100 milionów, a osób, których standard życia pod względem mieszkania ustalono 
na niższy niż dopuszczalny – 1,6 miliarda.4 W Polsce szacowany deficyt mieszkań 
waha się między 2 a 3 milionami5. Jak widać, problem braku wystarczającej ilości 
mieszkań jest palący. Od tego faktu nie można odwrócić wzroku, ponieważ będzie 
on mieć bezpośredni wpływ na życie i nasze i następnych pokoleń.

Nie jest możliwa rzeczowa dyskusja na temat potencjalnych rozwiązań powyż-
szego problemu bez próby analizy rozwiązań zastosowanych w przeszłości bądź 
koncepcji rozwiązań, które brano pod uwagę. Dlatego celem poniższej pracy jest 

1 Worldometers, Current World Population, http://www.worldometers.info/world-population/ 
(dostęp: 15.03.2018).

2 OHCHR: Annual Reports, Hausing, http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/AnnualRe-
ports.aspx (dostęp: 15.03.2018).

3 Worldometers, op. cit.
4 Global Homlessness Statistics, https://homelessworldcup.org/homelessness-statistics/ (do-

stęp: 15.03.2018).
5 A. Twardoch, Dostępne budownictwo mieszkaniowe w kontekście problematyki ekologicznej, Sek-

cja Architektury i Urbanistyki PAN, Habitaty proekologiczne. Habitaty 2009, Oficyna Wydaw-
nicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010, s. 61.
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przedstawienie najważniejszych idei dotyczących projektowania dla dużej liczby 
ludzi w XX wieku. oraz próba zrozumienia, jak te koncepcje działają w praktyce. 
Wnioski wyciągnąć można zarówno z intrygujących, ale nigdy nie zrealizowanych 
pomysłów, jak i z porażek, będących nieodłącznym elementem towarzyszącym 
utopijnym ideom, które postanowiono zrealizować. 

bloki

Kiedy zaczniesz je zauważać, przekonasz się, że są wszędzie, w prawie 
każdym większym mieście na tej planecie. Skąd się wzięły? Ich wszech-
obecność zdaje się świadczyć o ich niemal automatycznym powstaniu, jak-
by pojawiły się same, jak coś nieuniknionego, z nadejściem nowoczesności, 
spokrewnione jakoś z tajemniczym monolitem, który pojawia się w filmie 
2001: Odyseja Kosmiczna6. 

Są elementem codzienności większości mieszkańców miast w Polsce, zamieszki-
wane obecnie przez ok. 12 milionów ludzi7. Stanowiły odpowiedź na ważne problemy. 
Dlaczego tak często wywołują negatywne, a w najlepszym wypadku mieszane uczucia? 

Problemy - dziś

Przechadzając się wydeptanymi w ponurych trawnikach ścieżkami typowego pol-
skiego blokowiska, być może zdarzyło nam się kiedyś wejść w stan kontemplacji nad 
kondycją ładu przestrzeni, która nas otacza. Zazwyczaj niestety nie jest najlepiej. 
Analizy tej rzeczywistości podjął się w ostatnich latach Filip Springer, m.in. w książ-
ce pt. „Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni”. Jedno ze zdań, któ-
rym autor podsumowuje na wstępie treść tej pozycji, brzmi: Ta książka jest o tym, 
że w Polsce jest brzydko i wszystko wskazuje na to, że wkrótce będzie jeszcze brzydziej8.

Powracając do wniosków z naszej pełnej rozważań przechadzki... Osiedla blo-
ków z okresu PRL przynajmniej dają nam szansę na przejście przez ich mniej lub 
bardziej przyjazne wnętrza urbanistyczne; w odróżnieniu od tak wielu budowa-
nych po 1989 kompleksów mieszkaniowych, których podstawowym celem wyda-
je się być jak najszczelniejsze odgrodzenie płotem i szlabanami od reszty świa-
ta. Silna potrzeba poczucia bezpieczeństwa mieszkańców? A może standardowe 

6 W. Graham, Miasta Wyśnione. Siedem wizji urbanistycznych, które kształtują nasz świat, Karakter, 
Kraków 2016, s. 98.

7 Wielkie badanie wielkiej płyty. https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/wiel-
kie-badanie-wielkiej-plyty-jesli-te,131,0,2030467.html (dostęp: 15.03.2018).

8 F. Springer, Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni, Wydawnictwo Czarne, Woło-
wiec 2013, s. 7.
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działanie deweloperów mające na celu dodanie przymiotnika „enklawa” lub „osie-
dle zamknięte” do reklam nowobudowanych osiedli? Biorąc pod uwagę szerszą 
skalę, dużym problemem jest brak spójności estetycznej i urbanistycznej miast 
i miasteczek. Jak grzyby po deszczu wyrastają coraz to nowe osiedla, tworzone bez 
ładu i składu dla jak najłatwiejszego i najszybszego zysku. Deweloperzy takich osie-
dli zdają się tylko czekać na luki i niedopowiedzenia często niedoskonałych MPZP.

Te ponure aspekty z pewnością mają wpływ na jakość życia Polaków, na pro-
blemy i podziały wytwarzające się w kraju, na brak empatii, myślenie w katego-
riach maksymalnego zysku własnego, bez spojrzenia na szerszą perspektywę. 
A refleksja, szczególnie u osób mających realny wpływ na kształtowanie tkanki 
mieszkaniowej, delikatnie mówiąc, przydałaby się. 

Problemy - kiedyś

Aby zrozumieć ideologię stojącą za stworzeniem koncepcji bloków mieszkal-
nych, należy przyjrzeć się wyzwaniom, z którymi ich twórcy próbowali się zmie-
rzyć. Początku powodów, które przyczyniły się do tych wyzwań, można upatry-
wać w drugiej rewolucji przemysłowej (druga połowa XIX i początki XX w.), która 
doprowadziła do drastycznego przyspieszenia urbanizacji. Coraz więcej osób de-
cydowało się na przeprowadzkę ze wsi do miast. A te powoli przestawały dyspo-
nować wystarczającą ilością mieszkań, w stosunku do tempa, w jakim rosło zapo-
trzebowanie. Ponadto sam standard życia w gęsto rozmieszczonych kamienicach 
czynszowych pozostawiał wiele do życzenia. Zwarta zabudowa tych obiektów za-
zwyczaj oznaczała, że stykały się one z sąsiadami (takimi samymi jak one) z trzech 
stron, przez co trzy z zewnętrznych ścian pozbawione były okien. Aby doświetlić 

Ryc. 1. Rzut kamienicy czynszowej. Źródło: P. Fiuk, Miejska kamienica czynszowa z drugiej połowy 
XIX i przełomu XIX/XX wieku na przykładzie Szczecina. Charakterystyka form i źródeł inspiracji 

z analizą możliwości adaptacyjnych, Politechnika Krakowska, Kraków 1999/2000, s. 104
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mieszkania, budynki tego typu posiadały dziedzińce (zazwyczaj bardzo ciasne). 
Warto zauważyć, że tylko mieszkania posiadające dostęp do okien znajdujących 
się na elewacji frontowej oraz jednocześnie okien od strony dziedzińca miały doj-
ście do wystarczającej ilości światła i mogły być odpowiednio wietrzone. Przy ty-
powej liczbie ok. 6 kondygnacji tego typu budynku mieszkania znajdujące się na 
parterze lub pierwszym piętrze (nie będące mieszkaniami frontowymi) nie miały 
bezpośredniego dostępu do promieni słonecznych choćby przez chwilę w ciągu 
dnia. Niedostateczna możliwość wietrzenia mieszkań wpływała również m.in. na 
problemy z wilgocią wewnątrz, a w konsekwencji grzybem (ryc. 1). 

Odpowiedź na dawne problemy

Jedną z najbardziej widocznych odpowiedzi na powyższe problemy jest sposób 
lokowania bloków względem siebie. W osiedlach bloków mieszkalnych budowa-
nych od okolic połowy XX wieku w Europie, nie znajdziemy ciasnych dziedzińców. 
Odległości pomiędzy tymi budynkami projektowano tak, aby nie dochodziło do 
wzajemnego zacieniania mieszkań, tak jak w wypadku kamienic. Budynki kształto-
wane były w taki sposób, aby zdecydowana większość mieszkań posiadała dostęp 
do okien z dwóch stron budynku. Eliminuje to problem niewystarczającego doświe-
tlenia i przewietrzania. Szerokość bloków nie bez powodu jest zazwyczaj bardzo 
zbliżona: w okolicy 12-13 m. Dzięki temu bezpośrednie światło słoneczne sięga do 
wnętrza mieszkań na około 6-7 m9. Duże przestrzenie parkowe pomiędzy budyn-
kami miały zapewnić mieszkańcom uczucie kontaktu z naturą, a przy podejściu do 
okna – możliwość dostępu wzrokowego do otwartej przestrzeni. 

Unité d’Habitation

Podejmując się tej krótkiej charakterystyki celów i problematyki związanej z te-
matem bloków mieszkalnych, nie sposób nie wspomnieć o „ojcu” ich ideologii. Char-
les-Édouard Jeanneret-Gris, znany powszechnie jako Le Corbusier, to architekt XX 
wieku, którego twórczość odcisnęła się niezwykle mocno i wielowymiarowo na wi-
zerunku architektury na świecie. Jego Unité d’Habitation (Jednostka Mieszkaniowa), 
to koncepcja budynku mieszkalnego, bloku, zaprojektowanego zgodnie z pięcioma 
zasadami modernizmu, tzw. „pięcioma punktami nowoczesnej architektury” sfor-
mułowanymi przez Le Corbusiera . „Cité Radieuse” („Miasto promieniste”) w Mar-
sylii we Francji to pierwszy budynek zrealizowany zgodnie z koncepcją Jednostki 

9 Skąd się wzięły bloki? Architecture is a good idea, https://www.youtube.com/watch?v=HvSzPH-
S3uiE (dostęp: 15.03.2018).
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Mieszkaniowej (ryc. 2 i 3). Początek budowy nastąpił w 1947 r., dwa lata po końcu 
II wojny światowej. Le Corbusier został zaproszony do realizacji swojego pomysłu 
dla osób, które straciły domy w wyniku bombardowań. Budynek ukończony został 
w 1952 roku. Stanowi wzorcowy przykład architektury modernizmu dla dużej gę-
stości zaludnienia. Obiekt ten można jednak uznać za blok mieszkalny w wersji „de 
luxe”, wiele z założeń nie pokrywa się z obecnym wizerunkiem tego typu budynków, 
jaki istnieje w świadomości społeczeństwa. Na jego przykładzie warto przedstawić 
sposób działania wcześniej wspomnianych „Pięciu punktów nowoczesnej architek-
tury” Le Corbusiera. Należą do nich: konstrukcja słupowa (pilotis), wolny plan, wol-
na elewacja, poziome (szerokie) okna, i tarasy na płaskich dachach10. Parter budyn-
ku jest otwarty dla ruchu pieszych, pozwala na ich swobodne przemieszczanie się, 
dzięki usytuowaniu całości konstrukcji na dwóch rzędach masywnych, żelbetowych 
filarów. Poprzez oddalenie głównych elementów konstrukcyjnych od fasady, umoż-
liwi on zostało zastosowanie dużej liczby szerokich okien (na pierwszy rzut oka nie 
stwarzających wrażenia horyzontalnych, przez wysunięcie oddzielających je ścianek 
działowych). Swobodny plan i swobodna fasada, podobnie jak duża możliwość do-
skonałego doświetlenia, wynikają z bazowej zasady pilotis – konstrukcji słupowej, 
pozwalającej na o wiele więcej niż pozwala konstrukcja oparta na ścianach. Ostatni 

10 Le Corbusier’s Five points of Architecture, http://anibal.gyte.edu.tr/hebe/AblDrive/73746022/ 
w/Storage/987_2011_1_310_73746022/Downloads/5-points-of-arch.pdf (dostęp: 15.03.2018).

Ryc. 2. Jednostka Marsylska.  
Źródło: https://www.mimoa.eu/projects/France/Marseille/Unit%C3%A9%20

d%27habitation%20Cit%C3%A9%20Radieuse  (dostęp: 15.03.2018)



66    ARCH-ECO Człowiek - nowe potrzeby, pragnienia, cele

punkt – taras na dachu, jest swego rodzaju wizytówką Cité Radieuse. Taras dostęp-
ny jest dla wszystkich, również dla zwiedzających. Roztacza się z niego wspaniały wi-
dok na panoramę miasta, góry i morze śródziemne11. Nie jest to jednak tylko taras 
widokowy, znajduje się tam również przedszkole, płytki basenik dla dzieci, obiekty 
zaplecza technicznego (np. szyby wentylacyjne, które stanowią same w sobie rodzaj 
rzeźby), a obecnie także przestrzeń wystaw o nazwie MaMo12. 

Dlaczego Unité d’Habitation to typ budynków często nie budzących pozytywnych 
skojarzeń? Na pewno w dużej mierze przez generalny odbiór estetyki obiektu. Su-
rowy beton, przez którego zastosowanie można określić go jako brutalizm, 12 kon-
dygnacji, przekraczających już tzw. ludzką skalę – to mogą być powody tego czasem 
krytycznego odbioru. Obiektów, które mniej lub bardziej przypominają jednostkę 
mieszkalną, zbudowano później wiele. Ale w mało których zastosowano wyżej opi-
sane zasady wyróżniające projekt. Ciekawy, dwupoziomowy rozkład mieszkań, wy-
korzystanie specjalnie wymyślonego przez Le Corbusiera systemu proporcji Modulor 
– to aspekty, których raczej nie znajdziemy w jakichkolwiek później projektowanych 
blokach mieszkalnych (poza tymi zrealizowanymi dokładnie na podstawie Unité d’Ha-
bitation w innych miejscach). Bardzo rzadko spotkamy tarasy na dachu, podczas gdy 
była to jedna z podstawowych idei związanych z jednostkami mieszkalnymi. 

11 AD Classics: Unite d’ Habitation / Le Corbusier, https://www.archdaily.com/85971/ad-classics-  
unite-d-habitation-le-corbusier (dostęp: 15.03.2018).

12 Association des Habitants de L’UH le Corbusier Marseille, http://www.marseille-citeradieuse.org/
cor-cite.php (dostęp: 15.03.2018).

Ryc. 3. Jednostka Marsylska, przekrój poprzeczny. Źródło: https://www.archdaily.com/85971/
ad-classics-unite-d-habitation-le-corbusier/5037e7ce28ba0d599b0003b1-ad-classics-unite-d-

habitation-le-corbusier-photo (dotęp: 15.03.2018)
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Szara rzeczywistość

Poza wspomnianym powyżej niemal całkowitym brakiem tarasów na dachu, 
przynajmniej w Polsce, bloki mieszkalne dotknęło wiele innych nieszczęść, przez 
które mało kto myśli o nich jak o utopijnych miejscach do mieszkania. Problemy 
te wynikają w dużej mierze z niewystarczających zasobów finansowych. Jednym 
z najbardziej wymownych przykładów tego, jak dobry projekt może zostać zniwe-
czony przez cięcia kosztów, było przez długi czas Osiedle Grunwaldzkie we Wro-
cławiu, znane powszechnie jako Sedesowce (ryc. 4). Na szczęście dzięki renowa-
cji przeprowadzonej w latach 2015-2016 osiedle przestało straszyć swoim swoim 
dość niepokojącym, „brudnym” wyglądem, a zbliżyło się do tego zamierzonego 
kiedyś przez projektantów – elewacje w końcu zostały wykończone na biało (ryc. 
5). Z pozostałych planów, których niestety nie udało się zrealizować, możemy 
wyliczyć pawilony na dachu (które miały być łatwo adaptowalne na kawiarnie, 
świetlice bądź kluby młodzieżowe) oraz zieleń13. Zieleń miała być wszechobecna 
i bardzo ważna w projekcie. Miało być jej dużo na na dachach, miała wznosić się 
z większości balkonów (co pewnie zapobiegłoby nadaniu budynkom przydomku 
Sedesowce, bo balkony przypominałyby wtedy donice, a nie elementy wyposa-
żenia łazienek).

Jak widać na podstawie powyższego przykładu, jedno z podstawowych pytań, 
jakie powinni sobie zadawać projektanci każdego typu kompleksów mieszkanio-
wych, powinno brzmieć: kto za to zapłaci? I czy na pewno będą na to pieniądze? 
W wypadku Sedesowców nie starczyło ich nawet na odpowiedni materiał wykoń-
czeniowy elewacji14. Nie mówiąc już o ambitnych planach na zieloną przestrzeń 
wspólną na dachu. Trudno jednak zarzucać projektantom marzycielstwo w przy-
padku tych kwestii. Ale już bazowa idea zieleni znajdującej się na każdym z bal-
konów i pnącej się do góry jest sprawą dyskusyjną. Zabrakło uściślenia, do kogo 
właściwie ma należeć ta zieleń oraz odpowiedzialność za jej pielęgnację. Do spół-
dzielni mieszkaniowej? A może mieszkańców? Rośliny miałyby być nawadniane 
przez specjalny, zautomatyzowany system czy przez ogrodników osiedla? Gdyby 
odpowiedzialność ta leżała po stronie mieszkańców... W to niestety trudno wie-
rzyć, że większość z nich znalazłoby czas, pieniądze, a nawet zgodziła się prze-
znaczyć część własnej powierzchni balkonu na jakiś konkretny typ zieleni narzu-
cany z góry. Jednak nie powinniśmy tracić nadziei: przez ostatnie kilkadziesiąt lat 

13 F. Springer, Księga Zachwytów, Agora SA, Warszawa 2016, s. 293. 
14 M. Gołębiowska, Wrocławski Manhattan. Od powstania do przedednia remontu, http://www.

komunikaty.pl/komunikaty/56,80849,17315684,Wroclawski_Manhattan__Od_powstania_do_
przedednia_remontu.html (dostęp: 15.03.2018).
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Ryc. 5. Sedesowce po renowacji.  
Źródło: https://polska-org.pl/6063534,foto.html (dostęp: 15.03.2017)

Ryc. 4. Sedesowce przed renowacją.  
Źródło: http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/987870,wroclaw-manhattan-sie-sypie-zamknie-

to-parking-bo-moze-sie-zawalic,id,t.html (dostęp: 15.03.2018)
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sytuacja na rynku stopniowo zmienia się na lepsze. Dostępnych jest coraz więcej 
ciekawych typów roślin, systemy zielonych dachów z roślinnością ekstensywną nie 
wymagającą pielęgnacji są coraz tańsze.

Pozostałe problemy

Pozostałe kwestie dotyczące sytuacji bloków mieszkaniowych, które warto wymie-
nić, to aspekty związane z przestarzałą technologią, problemami społecznymi i decy-
zjami politycznymi. Pierwszy z problemów w największym stopniu dotyczy budow-
nictwa z wielkiej płyty. Często wadliwe styki między prefabrykowanymi elementami, 
fatalna izolacja akustyczna (i termiczna, choć ta akurat podlega w Polsce komplekso-
wej modernizacji) to najbardziej znane z problemów. Dochodzą te mniej znane, a dość 
niepokojące, takie jak szkodliwość dla zdrowia prefabrykatów samych w sobie – za-
grożenie rozwojem mikroorganizmów i grzybów szkodliwych dla zdrowia, które po-
wstają poprzez aktywizację zarodników grzyba na etapie produkcji prefabrykatów15. 

Problemy społeczne związane są z charakterem, jaki wytwarza się w przypad-
ku dużej liczby blokowisk. Jak pisze Jan Gehl: Wielkoskalowe zespoły zabudowy, 
rozciągnięte na dużych obszarach to otoczenie urbanistyczne, które odbieramy jako 
anonimowe, formalne i zimne16. Nie sprzyja to powstawaniu pozytywnych więzi mię-
dzyludzkich, bo brakuje przestrzeni „przytulnych”, czyli takich, w których ludzie po 
prostu „chcieliby przebywać”.

Decyzje polityczne zostały częściowo opisane powyżej – były nimi cięcia kosztów, 
wynikające oczywiście z kiepskiej kondycji gospodarki Polski w czasach PRL. Jednak 
pewne decyzje, które fatalnie wpłynęły na estetykę wielu osiedli bloków zostały pod-
jęte w późniejszych czasach, już po roku 1989. Należy do nich m.in. zjawisko „szaleją-
cej pastelozy”, którego próbę zrozumienia podjął Filip Springer. Próbowano wynaleźć 
lekarstwo na szarość. Pomyślano, że jak się ją zamaluje, to będzie lepiej. Pomyślano źle17. 

15 S. Kaczmarczyk, wykłady dla studentów architektury PK z przedmiotu konstrukcje, maj 2016; 
oraz: https://kobieta.onet.pl/dom/zycie-w-wielkiej-plycie-czy-blokom-z-wielkiej-plyty-konczy
-sie-termin-waznosci-czy-to/vwzrfk (dostęp: 17.03.2018).

16 J. Gehl, Miasta dla ludzi, Wydawnictwo RAM, Kraków 2014, s. 53.
17 F. Springer, Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni; Wydawnictwo Czarne, Wo-

łowiec 2013, s. 7.
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architektura rozrostu

Metabolizm to nazwa grupy, której każdy członek proponuje konkret-
ne projekty i ilustracje dotyczące przyszłości naszego świata. Uważamy, 
że społeczeństwo ludzkie to proces życiowy - ciągły rozwój od atomu do 
mgławicy. Powodem dla którego używamy biologicznego terminu „me-
tabolizm” jest nasza wiara w to, że projektowanie i technologia są prze-
jawami życia ludzkiego18.

Założenia

Metabolizm jako pojęcie najbardziej związane z naukami przyrodniczymi ozna-
cza całokształt różnorodnych reakcji biochemicznych, a co za tym idzie, przemian 
energii zachodzących w komórkach. Dzięki tym procesom komórki mogą zarządzać 
swoją wewnętrzną strukturą, wzrastać i dzielić się oraz odpowiadać na bodźce19. Po-
jęcie to początkowo zostało nazwą japońskiej grupy architektów, a następnie stylu 
architektonicznego. Budynek zaprojektowany zgodnie z założeniami metabolistów, 
to budynek „żywy”, czyli taki, w którym mogą, a nawet powinny zachodzić z upły-
wem czasu przemiany. Podobnie jak złuszczający się naskórek człowieka, materia 
budynków także powinna podlegać podobnym prawom natury – a więc nie tylko 
złuszczać się, ale również regenerować. W tej analogii nie chodzi oczywiście o kon-
cepcję ultranowoczesnego tynku, który byłby w stanie sam znajdować pęknięcia 
i odpryski i je uzupełniać (choć gdyby technologia tamtych czasów na to pozwalała, 
metaboliści z pewnością byliby entuzjastami takiego rozwiązania). Głównym celem 
metabolistów było tworzenie konstrukcji budynków w taki sposób, aby możliwe 
było opłacalne odłączanie lub dołączanie różnych elementów, np. dodatkowych mo-
dułów do mieszkań, przestawianie ścian, zmiana funkcji poszczególnych pomiesz-
czeń wraz ze zmianą potrzeb. Dzięki takiemu myśleniu i różnym innym pomysłom, 
metaboliści chcieli zapobiec przedwczesnemu niszczeniu budynków, ich opuszcza-
niu przez użytkowników oraz innego typu negatywnym zjawiskom. Architektura 
metabolistów ma ścisły związek z naturą. Przejawia się to na różne sposoby. Pod 
kątem organiczności samego stylu architektury, bezpośrednich odwzorowań/na-
wiązań do tkanek biologicznych (np. Helix City, Kishō Kurokawy, w formie łańcu-
cha DNA), wizjonerskich pomysłów urbanistycznych (megastruktury) oraz symbo-
licznie, poprzez wspomnianą wcześniej „regenerację” budynków i ich przestrzeni20. 

18 T. Sachowicz, Metabolizm. Architektura jak biologia, http://www.bryla.pl/bryla/56,85298,13153151, 
Metabolizm__Architektura_jak_biologia___.html (dostęp: 17.03. 2018).

19 Metabolizm, https://pl.wikipedia.org/wiki/Metabolizm (dostęp: 17.03. 2018).
20 C.A. Jencks, Architektura późnego modernizmu i inne eseje, Arkady, Warszawa 1989, s. 100.
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Zrealizowane

Nakagin Capsule Tower
Słysząc hasło „Metabolizm w architekturze”, większość osób najprawdopo-

dobniej w pierwszej kolejności pomyśli właśnie o tym budynku. Nakagin Capsule 
Tower ukończony w 1972 roku przez Kisho Kurosawę to sztandarowy przykład 
wszystkiego, czym był metabolizm (ryc. 6, 7). Budynek składa się z betonowego 
szkieletu, który tworzą dwa główne rdzenie o funkcji konstrukcyjnej, komunika-
cyjnej i technicznej oraz z 140 kapsuł o funkcji mieszkalnej lub biurowej. Kapsu-
ły są w pełni wymiennymi modułami (to pierwszy tego typu budynek na świecie), 
zaprojektowanymi tak, aby ich dołączanie i przemieszczanie było jak najłatwiej-
sze21. Jednakowe wymiary tych modułów to 2,3m x 3,8m x 2,1m22. Złośliwi mogli-
by powiedzieć, że kapsuły z daleka przypominają pralki. Ich wnętrze jest jednak 
bardzo dobrze przemyślane. Nieprzypadkowo przypomina wnętrze statku ko-
smicznego – nawiązanie jest celowe, tworzenie projektu przypadło na czas wyści-
gu kosmicznego pomiędzy ZSRR a Stanami Zjednoczonymi. Co ciekawe, obecnie 
mamy możliwość wynajmu kapsuł. Koszt za jedną dobę noclegu to obecnie 497 zł23.  

21 Kisho kurokawa, architect & associates, http://www.kisho.co.jp/page/209.html (dostęp: 17.03. 2018).
22 Nakagin Capsule Tower, https://pl.wikipedia.org/wiki/Nakagin_Capsule_Tower (dostęp: 17.03. 2018).
23 Air B&B, https://www.airbnb.pl/rooms/1305889 (dostęp: 17.03. 2018).

Ryc. 6. Nakagin Capsule Tower. 
Źródło: https://sztuka-architek-

tury.pl/article/13400/znana-tokij-
ska-ikona-architektury-do-roz-

biorki (dostęp: 17.03.2018)

Ryc. 7. Przekrój 3d przez Nakagin Capsule Tower.  
Źródło: https://trendland.com/nakagin-capsule-tower-in-

tokyo/ (dostęp: 17.03.2018)
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Warto jednak wiedzieć, że budynek znajduje się w kiepskim stanie. Przez długi czas 
brano pod uwagę jego rozbiórkę. Było to spowodowane wykorzystaniem azbestu 
podczas budowy, brakiem zabezpieczeń przeciw trzęsieniom ziemi (które w Japo-
nii są dość częste) oraz generalnie – bardzo zaniedbanymi systemami klimatyzacji 
i kanalizacji (nie ma dostępu do gorącej wody). Niestety nigdy nie wymieniono rów-
nież żadnego z modułów, a było to podstawowym założeniem architekta. Jak widać, 
łatwość i przystępna cena wymiany okazały się mało realne w praktyce. 

Megastruktury

Jednymi z najbardziej wizjonerskich i inspirujących tworów metabolistów były 
z pewnością megastruktury. Były nimi założenia urbanistyczne i mieszkalne od-
powiadające na problemy środowiskowe i projektowania w trudnych bądź niety-
powych lokalizacjach. Jednym z przykładów jest Marine City – Miasto na Morzu 
architekta Kiyonori Kikutake z 1960 roku (ryc. 9). Na pływających wyspach roz-
mieszczone miały być cylindryczne wieżowce, rdzenie. W środku każdego z nich 
znajdowałyby się szyby komunikacyjne, techniczne oraz agregaty, wytwarzające 
energię elektryczną poprzez wykorzystanie morskich fal. Do części zewnętrznej 
dołączane byłyby kapsuły o funkcji biur lub mieszkań24. 

„Miasto w Powietrzu” autorstwa Arata Isozakiego to inny wspaniały przykład 
pomysłu na rozwiązanie problemu dużej gęstości zaludnienia w wizjonerski spo-
sób (ryc. 10). Koncepcję można porównać do idei „megalasu”. Trzony tych bu-
dynków-drzew, podobnie jak w Mieście na Morzu, zaprojektowane zostały jako 
najważniejsze elementy konstrukcyjno-komunikacyjne. Korony drzew – miejsca 
w których znajduje się cała funkcja, pełnią jednocześnie rolę belek, opartych na 
różne sposoby pomiędzy trzonami. Do koron dołączane miały być kapsuły (miesz-
kania), w założeniu elastyczne, łatwo odnawialne „liście” obiektu25. 

Pomysły metabolistów nie są jedynie ciekawostką z książek o architekturze 
XX w. Jednym z najlepszych dowodów jest istnienie sztucznej wyspy „Perła Kata-
ru”, należącej do stolicy Kataru, Doha (ryc. 11). Możemy zauważyć podobieństwo 
do „Miasta na Morzu” Kikutake, oś komunikacji przebiegającą w podobny spo-
sób, jak w Planie Zatoki Tokijskiej autorstwa Kenzo Tange z 1960 oraz sam fakt 
współudziału architektów z grupy metabolistów przy budowie wielu budynków 
tej sztucznej wyspy (ryc. 12). 

24 P. Trzeciak, Przygody Architektury XX wieku, Nasza Księgarnia, Warszawa 1974, s. 409.
25 W. Graham, op. cit., s. 300.
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Ryc. 11. Perła Kataru.  
Źródło: https://turystyka.rp.pl/sponsorowane/

23725-stolica-kataru-jedno-z-najbogatszych-miast-na
-swiecie-wybudowane-na-srodku-pustyni 

 (dostęp:20.03.2017)

Ryc. 9. Marine City - Miasto na Morzu. 
Źródło: http://www.bryla.pl/bry-

la/56,85298,13153151,Metabolizm__
Architektura_jak_biologia___.html 

(dostęp: 20.03.2018)

Ryc. 10. Miasto w Powietrzu. 
Źródło: https://axonometrica.wordpress.

com/2014/12/22/venturi-la-fenomenologia-versus-la-
simbologia-de-lo-complejo-2/  

(dostęp: 20.03.2017)

Ryc. 12. Plan Zatoki Tokijskiej.  
Źródło: http://www.bryla.pl/bry-

la/56,85298,13153151,Metabolizm__
Architektura_jak_biologia___.html 

(dostęp: 20.03.2017)
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Habitat 67
Praca dyplomowa architekta Moshe Safdiego pt. „Three-Dimensional Modu-

lar Building System” (Trójwymiarowy modularny kompleks budowlany) początkowo 
była jedynie jego eksperymentalną propozycją sposobu projektowania mieszkań 
wplatającego zalety domków z przedmieść do struktury mieszkalnej miast, zo-
rientowanej na dużą gęstość zamieszkania. Jednak kilka lat później architekt zo-
stał zaproszony przez promotora do zaprezentowania swojej wizji na Wystawie 
Expo 6726. Praca okazała się „najjaśniejszą gwiazdą wystawy”27. Wkrótce stało się 
coś, o czym M. Safdi prawdopodobnie wstydziłby się wtedy marzyć „na głos”: uto-
pijny projekt zatwierdzono do realizacji. Chociaż zmniejszono ilość kondygnacji, 
z planowanych 22, do 11, to w rezultacie i tak uzyskano aż 158 mieszkań. Cecho-
wały je różnorodne układy i metraż, a każde z nich posiadało co najmniej jeden 
własny ogródek na tarasie na dachu28 (ryc. 8). 

Konstrukcja kompleksu składa się z modularnych, prefabrykowanych żelbe-
towych kostek mieszkalnych. Nałożone jedna na drugą, kostki nachodzą na sie-
bie w sposób, który przywodzi na myśl zespoły zigguratów połączonych wzajem-
nie mostkami29. Do mieszkań dociera się właśnie przez te mostki, znajdujące się 

26 AD Classics: Habitat 67 / Safdie Architects, https://www.archdaily.com/404803/ad-classics-habi-
tat-67-moshe-safdie (dostęp: 20.03.2018).

27 W. Graham, op. cit, s. 307.
28 Ibidem, s. 309.
29 Ibidem, s. 308.

Il. 8. Habitat 67. 
Źródło: https://www.domusweb.it/en/news/2017/05/31/habitat_67.html (dostęp: 20.03.2017)
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zazwyczaj na dachach innych mieszkań oraz przez trzy główne pionowe rdzenie 
komunikacyjne. Na parterze znajdują się parkingi, zaplecze techniczne i usługowe 
– projekt zaplanowano w taki sposób, aby nie dochodziło do przerywania ciągów 
pieszych przez ruch kołowy. Tworzenie prefabrykowanych modułów, nazywanych 
„pudełkami”, następowało na placu budowy. Zgodnie z wizją architekta miało to 
na celu znaczne zmniejszenie kosztów produkcji, m.in. poprzez wyeliminowanie 
potrzeby transportu tych części oraz możliwość większej kontroli nad współgra-
niem wytwarzanych elementów. Niestety, ostateczne koszty całego przedsięwzię-
cia okazały się bardzo wysokie (aż 20 milionów dolarów, co w tamtych czasach 
było fortuną). Wynikało to w dużej mierze z faktu, że koszty obliczono dla dwu-
krotnie większej inwestycji, a przez okrojenie skali projektu o około połowę, nie-
które z podstawowych założeń przestały być opłacalne. Jednak zmniejszenie ska-
li projektu nie było tylko wynikiem niewystarczającej ilości pieniędzy. Powodem 
były również obciążenia konstrukcyjne – projekt po prostu nie mógł mieć zamie-
rzonych 22 kondygnacji przez względy technologiczne. Pomijając to całkowite fi-
nansowe fiasko, projekt broni się pod względem pozostałych aspektów ideowych. 
Wszystkie mieszkania posiadają własne ogródki na dachach, mogą być odpowied-
nio przewietrzone i mają bardzo dobry dostęp do światła słonecznego. 

Zdaniem niektórych wspaniała, znana realizacja Mountain Dwelling grupy BIG 
z 2008 r. czerpała bezpośrednią inspirację ideologiczną właśnie z tego projektu30. 

 podsumowanie

Z analizy przeprowadzonej w tym opracowaniu wynika, że duża część spo-
śród przedstawionych tu przykładów i koncepcji, w obecnej rzeczywistości tak na-
prawdę nie wydaje się już być utopijna. Oscyluje wokół współczesnych potrzeb 
ludzi oraz dogęszczania zabudowy przy jednoczesnym zapewnieniu kontaktu lu-
dzi z naturą (czasem nietypowego, jak w wypadku niektórych z megastruktur 
metabolistów). Jednak to, co teraz wydaje się oczywiste, nie zawsze takie było. 
Koncepcja bloków, jak na tamte czasy, była pewnego rodzaju utopią. Przynaj-
mniej dla mas ludzi, którzy nie byli przyzwyczajeni do wystarczającego dostępu 
do światła, powietrza i zieleni, w „standardzie”, dla wszystkich. Metabolistyczne 
koncepcje rozwijają te idee, dodając kilka nowych. Dokładniej: koncepcję łatwe-
go manipulowania przestrzenią architektoniczną dla wszystkich, nacisku na in-
nowacyjne sposoby przemieszczania się w obrębie osiedli oraz ideę ciągłej rege-
neracji architektury. 

30 AD Classics: Habitat 67, op. cit. 
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Powodem, dla którego tak duża część założeń wchodzących w skład przed-
stawionych tu idei przeszłości pozostała tylko założeniami, są pieniądze. Myślę 
że wielu z architektów w ferworze projektowania koncepcji wspaniałych i zmie-
niających podejście świata do architektury nie wzięła wystarczająco pod uwagę 
tego, co z ich pomysłami zrobi rzeczywistość. W przypadku projektowania dla 
ludzi biednych lub niezbyt bogatych, powinno się liczyć każdą złotówkę. I do-
kładnie przeanalizować, kto będzie odpowiedzialny za dbanie o stan każdej 
z części pomysłu.

Potrzeby ludzi, potrzeby miasta

Przykłady przedstawione w tym opracowaniu nakreślają pewien obraz róż-
nych cech kompleksów mieszkaniowych, które są albo pożądane, albo niezbęd-
ne, aby ich mieszkańcom żyło się dobrze. Niektóre ze sposobów osiągania danych 
aspektów zmieniały się na przestrzeni lat, jednak bazowe „wytyczne”, pozostawały 
zawsze takie same. Ludzie potrzebują mieszkań, które można dobrze doświetlić 
i przewietrzyć, pożądany jest dostęp do własnego ogródka (choćby na tarasie da-
chu), niezbędna jest bliskość do infrastruktury komunikacyjnej, szkół i żłobków, 
wspaniale gdy kompleks mieszkaniowy posiada dobrze zaprojektowaną wspólną 
przestrzeń zieloną. Mieszkańcy muszą mieć gdzie zostawić samochody i dobrze, 
żeby to miejsce nie zabierało cennej wspólnej przestrzeni zielonej (dlatego ideal-
ną sytuacją jest istnienie parkingów podziemnych lub inna metoda na włączenie 
parkingów do wewnętrznej struktury budynków). 

Jest bardziej niż wskazane, aby budynki oraz infrastruktura techniczna osiedla 
były zaprojektowane w sposób przemyślany, stawiając priorytetowo zagadnienia 
energooszczędności, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i działanie zgod-
nie z zasadami 3R: Reduce, Reuse, Recycle31. W końcu korzyści płynące z takiego 
zrównoważonego projektowania i myślenia to nie tylko dalekosiężne ideały spo-
walniające degradację środowiska, ale także realna i odczuwalna dla mieszkań-
ców oszczędność finansowa.

Niezbędne jest dokładne przemyślenie połączenia osiedla z miastem, dopa-
sowanie do najważniejszych osi urbanistycznych. Przemyślenie sposobu zapro-
jektowania kompleksu, tak aby wzbogacał miasto, a nie np. blokował ciągi piesze 
czy zasłaniał cenne punkty widokowe lub w jakikolwiek inny sposób „przeszka-
dzał”. O ile nie jest doskonale uzasadnione, to niedopuszczalne powinno być 

31 G. Schneider-Skalska, Zasady projektowania zrównoważonych zespołów mieszkaniowych – rola 
świadomości i przymusu, Sekcja Architektury i Urbanistyki PAN, Habitaty proekologiczne. Habi-
taty 2009, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010, s. 38.
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„wydzielanie osiedla”, w taki sposób, by odgrodzone było ono płotami, o których 
wspomniano we wstępie tego opracowania. 

Nowa utopia (myślenia)

Sądzę, że w szerszej perspektywie utopią w prawdziwym znaczeniu tego słowa 
są obecnie koncepcje Cohousing i Coliving. Te oparte na współdzieleniu różnych 
typów przestrzeni idee obecnie rozwijają się tylko w krajach o dobrze rozwiniętej 
gospodarce32. Jednak wracając do głównego problemu przedstawionego na po-
czątku tego opracowania: problem zbyt małej ilości mieszkań jest realny. Moim 
zdaniem zmusza on nas do przemyślenia od podstaw zasad, zgodnie z którymi 
projektujemy koncepcje mieszkaniowe. Wielka część ludzi żyjąca w miastach, wy-
najmując, i tak mieszka z nieznajomymi ze względu na zbyt wysokie koszty życia. 
Coliving i Cohousing to współdzielenie „z własnej woli”, przy takim zaprojektowa-
niu przestrzeni oraz podziału ról mieszkańców, aby nie traktowali tego jak przymu-
su wynikającego z braku pieniędzy, a coś, czego rzeczywiście chcą. Grupa SPACE10 
przeprowadziła bardzo ciekawe, szeroko zakrojone badania na temat preferencji 
ludzi dotyczących różnych aspektów Coliving. Wynika z nich m.in. że tylko 4% ba-
danych nie chciałoby współdzielić jakiekolwiek przestrzeni33, większość badanych 
z chęcią współdzieliłaby kuchnię, ogród i miejsca pracy34.

Wnioski wcześniejszej części opracowania w wypadku przedstawionej tu „uto-
pii” w moim odczuciu są jeszcze istotniejsze niż w wypadku jakichkolwiek idei 
o tradycyjnym, prywatnym użytkowaniu mieszkań. Projektanci przestrzeni zorien-
towanych na Coliving powinni niezwykle starannie przemyśleć, przez kogo opła-
cane będą które przestrzenie (mieszkańcy? właściciel nieruchomości? miasto?), 
w jakich proporcjach i mieć dokładną świadomość kosztu każdego z przedstawio-
nych pomysłów. 

32 R. Idem, E-Cohousing, Sekcja Architektury i Urbanistyki PAN, Habitaty proekologiczne. Habita-
ty 2009, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010, s. 31.

33 K. Overstreet, Sharing Your Home with Strangers: What Does the Future Hold for the Co-Living 
Craze?, https://www.archdaily.com/890685/sharing-your-home-with-strangers-what-does-the
-future-hold-for-the-co-living-craze (dostęp: 20.03.2018).

34 One shared house 2030, http://onesharedhouse2030.com/results/ (dostęp: 20.03.2018).
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Kamila Lorenc-Kozik

oSiedla mieSzkalne 
– miaSto w mieśCie

wstęp

Rozważanie na temat osiedli mieszkalnych warto rozpocząć od wyjaśnienia 
– co oznacza to pojęcie i skąd pochodzi. Jego geneza wywodzi się od „jednostki 
sąsiedzkiej” czyli modelu zrzeszającego wyodrębnioną grupę społeczeństwa za 
pośrednictwem podstawowych usług: handlu, kultury, oświaty i wypoczynku. Te-
mat „osiedli mieszkalnych” jako pierwszy szczegółowo przedstawił w 1923 roku 
Clarence Perry w czasie referatu, natomiast pełną ideę opublikował w 1939 roku 
w   Housing for the Mechanic Age. Zdaniem autora społeczność powinna 

Ryc. 1. Schemat koncepcji jednostki sąsiedzkiej Clarence’a Perry’ego. 
Źródło: https://www.planning.org/pas/reports/report230/ (dostęp: 09.03.2018)
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funkcjonować w jednostce z dala od głównych ulic. Szkoła ma znajdować się w sa-
mym centrum, a tereny wokół niej powinny być ogólnoużytkowe dla mieszkań-
ców. Drogi wewnętrzne mają za zadanie zniechęcać kierowców do poruszania się 
po nich autami poprzez swoją nietypową formę. Strefę usług należy zlokalizować 
wzdłuż ważnych zewnętrznych dróg komunikacyjnych. Ponad 10% powierzchni 
osiedla powinna stanowić zieleń (ryc. 1). 

Według encyklopedii PWN „osiedle mieszkalne” to jednostka mieszkaniowa 
w mieście, jej koncepcja zaczerpnięta jest z jednostki sąsiedzkiej. Wielkość osie-
dla mieszkaniowego zależy od zasięgu pieszego dojścia (600–800 m) do ośrodka 
usługowego oraz gęstości zaludnienia (5–20 tysięcy mieszkańców), obszaru obsłu-
giwanego przez ten ośrodek1. 

Encyklopedia architektów określa „osiedle mieszkalne” jako obszar mniejszy od 
dzielnicy. W skład jego wchodzą budynki mieszkalne, budynki przystosowane do 
edukacji, świątynie, infrastruktura, obiekty usługowe i handlowe oraz tereny zielo-
ne. Między obiektami przebiegają szlaki komunikacyjne dla pieszych oraz ciągi dróg. 

miasto i jego funkcje 

Miasto to jednostka administracyjna, która powstaje z ludności cząstkowej na 
określonym terenie, charakteryzuje się dużą intensywnością zabudowy, lecz małą 
ilością terenów rolniczych2 (ryc. 2).

Każde miasto posiada określone funkcje, które musi spełniać, by dobrze dzia-
łać i zaspokajać potrzeby ludności. Funkcje egzogeniczne kierowane są na ze-
wnątrz miasta i dzielą się na: funkcje centralne – usługi, handel i drobną wytwór-
czość, funkcje wyspecjalizowane – działalność przemysłowa, turystyka itp. oraz 
funkcje mieszane (ryc. 3).

Definicję miasta wg Chmielewskiego uzupełnia koncepcja zabudowy Koziń-
skiego. Przewodnią myślą tej koncepcji jest zasada funkcjonalnej zabudowy miesz-
kaniowej oraz infrastruktury. Podstawą tej zasady jest bezpieczeństwo i obron-
ność (opasywanie obronnymi murami osad). 

Obecnie zabudowa intensywna koncentruje się na trzech celach. Pierwszy 
z nich jest oparty na względach funkcjonalnymi. Jest realizowany przez optymal-
ne rozmieszczenie usług i urządzeń miejskich w związku z użytkowaniem terenu 
lub dogodne rozwiązania przestrzenne. Cel kolejny to względy ekonomiczne, moż-
liwość oszczędności, dzięki na przykład zmniejszeniu kosztów uzbrojenia terenu 

1 Encyklopedia PWN.
2 J.M. Chmielewski, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miasta, Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, s. 25-33.
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ze względu ergonomiczne rozmieszczenie budynków. Trzeci cel to względy so-
cjalne, dostępność usług, rekreacji, bliskiego kontaktu z zielenią oraz z sąsiada-
mi. O wygodzie życia w mieście oprócz zabudowy intensywnej decyduje struktura 
sieci usług, miejsc pracy oraz sprawna sieć komunikacyjna. Rozmieszczenie zabu-
dowy w mieście nie powinno być przypadkowe i do każdego miejsca powinniśmy 
się dostać nie tylko własnym środkiem transportu, lecz także środkami komuni-
kacji publicznej (ryc. 4)3.

3 S. Koziński, Koncepcja zabudowy miasta, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1974, s. 34-39.
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Ryc. 2. Zakres pojęciowy struktury przestrzennej miasta. 
Źródło: Jan Maciej Chmielewski „Teoria urbanistyki” 

Ryc. 3. Schemat funkcje miasta. 
Źródło: http://scholaris.pl/resources/run/id/69370 (dostęp: 09.03.2018)
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wyglad osiedla – życie w nim

Człowiek jest istotą społeczną, czyli dąży do nawiązania kontaktu z innymi 
ludźmi. Więź tą najłatwiej osiągnąć poprzez przynależność do grupy, społeczno-
ści, stowarzyszenia itp. W obecnych czasach mało kto ma czas na spotkania przy-
jacielskie. Jesteśmy osobami zabieganymi, zapracowanymi narzekającymi na ciągły 
brak wolnego czasu. Dlatego spotykamy się często z osobami blisko nas mieszka-
jącymi, sąsiadami lub tymi, których spotykamy na własnym osiedlu.

Jan Gehl podzielił aktywność pozadomową w przestrzeni publicznej na trzy 
kategorie: działanie konieczne – zachowania społeczne (rzeczy i czynności, które 
obowiązkowe i są wymagane), działanie opcjonalne (czynności, które wykonujemy 
z własnej chęci i posiadania większej ilości czasu wolnego) i działanie opcjonalne4. 

Przykładem typowego obecnie w większych miastach Polski osiedla jest Kur-
dwanów. W Krakowie zamieszkuje je ponad 20 tys. mieszkańców. Posiada bardzo 
dobrą infrastrukturę komunikacyjną: tramwaje, autobusy, kolej. Wokół osiedla 
prowadzi dwupasmowa droga, która usprawnia komunikację. W środku wystę-
pują dwie główne drogi, które można nazwać „osiami komunikacji”, ponieważ łą-
czą północ z południem i zachód ze wschodem osiedla. Liczne drogi wewnętrzne 

4 J. Gehl, Życie miedzy budynkami: użytkowanie przestrzeni publicznej, Wydawnictwo RAM, Kraków 
2009, s. 9-18.

Ryc. 4. Ideogram czasu w strukturze miasta. Źródło: Stefan Koziński, Koncepcja zabudowy miasta
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prowadzą na parkingi, do budynków mieszkalnych i zapewniają dojazd służbom 
upoważnionym. Oprócz dróg przeznaczonych dla pojazdów występują chodniki 
dla pieszych i ścieżki rowerowe (ryc. 5). 

Kurdwanów posiada duże obszary zielone o powierzchni około 4,2 ha, gdzie 
znajduje się m.in.: boisko sportowe, place zabaw, plenerowa scena oraz miejsce 
do odpoczynku. Na osiedlu jest biblioteka oraz wiele placówek oświaty oraz bo-
gata działalność usługowa (ryc. 6).

Ryc. 5. Schemat obrazujący prędkości dopuszczalne na osiedlu 
Kurdwanów w Krakowie w sąsiedztwie analizowanej ulicy 

Wysłouchów (zaznaczona strzałka). Źródło: https://edroga.pl/
images/mozliwosci2/7.jpg (dostęp: 09.03.2018)

Ryc. 6. Mapa przedstawiająca usługi na osiedlu Kurdwanów.  
Źródło: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1zEJUY-
EQnxDZeHTFCodB2oizF_0k&hl=pl&ll=50.0077909571856%2C19.958

56677780148&z=15 (dostęp: 09.03.2018)
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Osiedle to jest przyjazne dla każdej grupy wiekowej, od najmłodszych do naj-
starszych. Są żłobki, przedszkola i placówki oświaty oraz dom pogodnej jesieni. 
W czasie całego roku odbywają się licznie imprezy kulturalne i sportowe: festyny, 
festiwale, konkursy. Dla osób starszych zapewnione są miejsca odpoczynku i re-
kreacji. Osiedle zachęca i przyciąga swoim rozwojem: komunikacyjnym, usługo-
wym i wizualnym. Kurdwanów przejmuje funkcje miasta, jest samowystarczalny 
poza energetyką. Zaspokaja wszelakie potrzeby zamieszkałej na jego obszarze lud-
ności. Również urbanistyka, przejmuje zasady i koncepcje zabudowy miejskiej. Jest 
to widoczne nie tylko w drogach, lecz również w strukturze zabudowy i sposobu 
rozmieszczenia usług. Mieszkańcy nie muszą udawać się poza teren osiedla, aby 
zaspokoić swoje niezbędne potrzeby. Jedynie osoby pracujące lub uczące się po 
za osiedlem częściej je opuszczają.

Ryc. 7. Typy domów zaprojektowanych na terenie osiedla. Źródło: Scottish and Southern Energy 
(dostęp: 09.03.2018)

Ryc. 8. Domy w zabudowie szeregowej. Źródło: Scottish and Southern Energy) (dostęp: 09.03.2018)
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Innym przykładem osiedla samowystarczalnego jest osiedle znajdujące się 
w Berkshire w południowej Anglii w mieście Slough. Jest to innowacyjne osiedle 
zgodne z zadami Green Architecture. Projekt został zrealizowany przez pracow-
nie PRP Architects, a wykonawcą były firmy Bramall Construction i AECOM. Ce-
lem projektu było wybudowanie osiedla, które ma zeroenergetyczne domy. Takie 
budynki, które nie będą musiały korzystać z energii dostarczanej z zewnętrznych 
zasobów. W skład osiedla wchodzi 10 domów o różnej powierzchni i funkcjonal-
ności. Inwestycja zawiera w sobie dwa jednopoziomowe mieszkania, trzy dwupię-
trowe domy oraz pięć dwupoziomowych domów (ryc. 7). 

Aby osiągnąć postawiony cel, zastosowano rozwiązania energooszczędne 
i technologie ONZ takie jak: odpowiednie usytuowanie budynków, różne sposoby 
konstrukcji domów, izolacja cieplna, potrójne szklane okna, panele fotowoltaicz-
ne, innowacyjny system centralnego ogrzewania, gruntowego oraz powietrznego, 
pompy ciepła, technologie solarne, kotły na biomasę, system naturalnej wentyla-
cji, doświetlenia pomieszczeń naturalnym światłem, energooszczędne urządzenia 
oraz system odzysku wody (ryc. 8).

Zabudowa ta jest przykładem, że nie tylko pod względem usług i funkcji osie-
dla mieszkalne usamodzielniają się. Osiedla stają się również samowystarczalne 
energetycznie, same mogą zaopatrzyć mieszkańców w energię.

metody i zakres badań

Jako metodę badań przyjęto ankietę, którą zrealizowano na terenie osiedla 
mieszkalnego Kurdwanów w Krakowie. Badania ankietowe miały na celu pozyska-
nie informacji na temat, czy osiedla są samowystarczalne. Respondenci mieli za 
zadanie ocenić, czy mieszkając na osiedlu, mają zapewnione wszelkie potrzebne 
usługi i funkcje. Sondaż społeczny przeprowadzono za pomocą ankiety  online. An-
kieta składała się z dziewięciu pytań, w tym pięciu zamkniętych i czterech otwar-
tych. W badaniu brało udział 40 osób.

wyniki badań ankietowych

Uzyskane wyniki zostały opracowane graficznie. Za pomocą wykresów zobra-
zowano odpowiedzi na pytania zamknięte (pytanie numer: 1, 2, 3, 5). Odpowie-
dzi na pytania otwarte (pytania numer: 4, 7, 8, 9) zostały przedstawione w tabeli.

Pytania umieszone w ankiecie:
1. Czy na osiedlu Pani/Pana znajdują się usługi: a) handlowe, b) medyczne,  

c) kulturowe, d) edukacyjne, e) sportowe?
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2. Czy opuszcza Pani/Pan swoje osiedle, by móc zrobić zakupy spożywcze 
tak/nie?

3. Jak długo jest Pani/Pan w stanie nie opuszczać swojego osiedla ze względu 
na potrzebę zrobienia zakupów spożywczych: a) więcej niż 7 dni, b) 7 dni, 
c) 1 dzień, d)nie jestem w stanie, musze go opuścić, e) 2dni, f) jeśli potrze-
buje kupić tańsze produkty, są małe sklepy i marże wysokie na osiedlu?

4. Jak daleko jest najbliższy sklep spożywczy bądź market od twojego miej-
sca zamieszkania?

5. Czy istnieją na osiedlu: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne: tak/nie?

6. Których według Pani/Pana opinii elementów rozrywki i rekreacji nie braku-
je na terenie osiedla: a) restauracji, kawiarni i pubów, b) boisk sportowych, 
c) placów zabaw dla dzieci, d) miejsc do spacerów, e) organizacji osiedlo-
wych pikników i festynów, f) terenów zieleni, parków, g) domu kultury, h) 
kina lub kina letniego, i) ścieżki rowerowe, j) rozrywek dla młodzieży, ta-
kich jak: salon gier, bilard, kręgielnia, ścianka spinaczkowa itp.?

7. Czy lubi Pani/Pan spędzać czas na swoim osiedlu?
8. Czy lubi Pani/Pan swoje miejsce zamieszkania? Uzasadnij swój wybór.
9. Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie na swoim osiedlu? Czy chciała-/ chciałby 

Pani/Pan zmienić swoje miejsce zamieszkania?

 

0

10

20

30

40

An
ki

et
ow

an
i

Pytanie 1

handlowe (sklepy) edukacyjne (szkoły)
medyczne (przychodnie, szpitale) sportowe (siłownie, boiska)
kulturowe ( kina, teatry, domy kultury)

Ryc. 9. Dostępność usług na osiedlu. Źródło: badania własne 
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Ryc. 10. Procent osób opuszczających osiedle w celu zrobienia zakupów spożywczych [%].  
Źródło: badania własne

Ryc. 11. Długość czasu jaki spędza się na osiedlu bez opuszczania go w celu zrobienia zakupów 
spożywczych. Źródło: badania własne
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rozrywek dla młodzieży takich jak: salony gier, bilard, kręgielnia, ścianka wspinaczkowa itp.

Ryc. 12. Dostępność do placówek oświaty na osiedlu [%]. Źródło: badania własne

Ryc. 13. Dostępność elementów rozrywki i rekreacji na terenie osiedla. Źródło: badania własne
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Nr pytania Przykładowe odpowiedzi:

Pytanie 4 • „0,5 kilometra”.
• „1 km”.
• „2 km”.
• „5 m”.
• „10 m”.
• „80 m”.
• „100 m”.
• „200 m”.
• „400 m”.
• „3 min piechotą”.
• „7 min”.
• „Ten sam budynek”.

Pytanie 7 • „Niedaleko centrum miasta. Jest tu dużo zieleni, łąki gdzie można spacero-
wać. Jest sporo sklepów”.

• „Lubię, wszelkie rzeczy do życia codziennego mam blisko siebie, więc nie 
ma potrzeby, aby jechać dalej w celu zrobienia np zakupów”.

• „Nie mam zdania, uważam że są lepsze i gorsze miejsca”.
• „Tak, jest w miarę spokojnie”.
• „Tak, jest wszędzie blisko”.
• „Szybki dojazd do centrum, dobra komunikacja, nowe osiedla, dużo firm IT 

w okolicy (sam w jednej pracuję)”.
• „Tak, ze względu na możliwość kontaktu z naturą”.
• „Tak, gdyż jest położone w dogodnej lokalizacji i posiada wszystkie potrzeb-

ne usługi w obrębie 1.5 km od miejsca zamieszkania”.
• „cisza i spokój, 15 min MPK od centrum”.
• „nie, ponieważ jest daleko do centrum, uchodzi za niebezpieczne, brakuje 

kawiarni, lokali gastronomicznych i usługowych”.
• „Nie, jest stare”.
• „Tak, wszędzie blisko”.
• „Tak, lubię, ponieważ miejsce jest spokojne i ma dobra lokalizację.”
• „Tak, cisza spokój, dobra komunikacja”.
• „Tak, gdyż mam dostęp do wielu usług i miejsc rekreacji”.
• „Tak, wszędzie jest blisko, jest spokojnie, dobra komunikacja z centrum 

i szybki wyjazd na autostradę”.
• „Tak, wszystko jest blisko, dzielnica się rozwija”.
• „Relatywnie dużo zieleni”.
• „Tak, ponieważ jest to osiedle kameralne, gdzie wszyscy się znają. Sąsiedzi 

odwiedzają się nawzajem i jest bezpiecznie”.
• „Tak, ponieważ znajduje się ono w świetnej lokalizacji (dostęp do galerii 

handlowej, restauracji, stacji benzynowych, sklepów, placówek medycz-
nych, kawiarni, przystanku komunikacji miejskiej). Ponadto osiedle podoba 
mi się wizualnie”.

• „Tak, ponieważ jest to ciche, dobrze zagospodarowane osiedle”.
• „Tak, jest to spokojne miejsce w mieście”.
• „Tak, jest dosyć cicho i spokojnie, aczkolwiek brakuje mi sklepu blisko 

domu”.
• „Nie, daleki dojazd do centrum”.
• „Tak, ze względu na to, iż jest to osiedle prywatne, jest tu cisza i spokój. 

Przeszkadza mi jedynie jeśli ktoś nie sprząta po swoim psie!”.
• „Tak, jest cicho, czysto i spokojnie”.
• „Tak, jest cicho z dala od centrum, dużo zieleni i posiada wszystko czego 

potrzebuje”.
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Pytanie 8 • „Tak jest”.
• „Lubię”.
• „Jasne”
• „Tak, lubię biegać/spacerować w lecie”.
• „Raczej nie”.
• „Tak bo cicho”.
• „Tak, lubię, gdyż miejsce daje możliwości aktywnego i różnorodnego spę-

dzania wolnego czasu”.
• „Tak, są ławeczki, drzewka”.
• „Większość czasu spędzam w mieszkaniu”.
• „Zdecydowanie tak”.
• „Raczej tak, choć preferuję spędzanie czasu w centrum, gdy jestem poza 

domem”.
• „Osiedle czy nie, ze znajomymi wszędzie dobrze spędza się czas”.
• „Czasami”.
• „Tak”.
• „Nie”.

Pytanie 9 • „Czuję się tutaj bezpiecznie i mogę tutaj pozostać”.
• „Nie czuję się bezpiecznie. Chciałbym zmienić”.
• „Na osiedlu czuje się w miarę bezpiecznie, jedynym minusem, dla którego 

mogłabym zmienić miejsce zamieszkania, jest odległość od centrum. Jed-
nak połączenia komunikacji miejskiej są również dobre”.

• „Nie czuję się do końca bezpiecznie i myślę, żeby zmienić miejsce zamiesz-
kania bliżej centrum”.

• „Czasami jest niebezpieczne”.
• „Czuję się bezpiecznie. Tak, chętnie bym zmienił, ale raczej nie mam po-

trzeby zmian, mieszkam już tu długo”.
• „Czuję się bezpiecznie”.
• „Czuje się bezpiecznie i nie potrzebuje nic zmieniać”.
• „Nie czuję się bezpiecznie, chciałabym zmienić miejsce zamieszkania”.
• „Czuję się bezpiecznie nie ma dresów”.
• „Tak, nie chce zmieniać”.
• „Czuję się bezpiecznie i nie chciałabym zmieniać miejsca zamieszkania”.
• „Tak, nie chciałabym zmieniać miejsca zamieszkania”.
• „Nie, dobrze mi się mieszka”.
• „Nie czuję się bezpiecznie”.
• „Czuję się bezpiecznie i nie mam potrzeby zmiany”.
• „Po zmroku nie czuję się bezpiecznie”.
• „Tak, czuję się bezpiecznie, nie chciałbym zmieniać miejsca zamieszkania”.
• „Czuje się bezpiecznie”.
• „Czuje się dobrze, nie zmieniam nic”.
• „Raczej bezpiecznie”.
• „Czuje się bezpiecznie, nie zmieniłbym ze względu na brak usług.
• „Czuje się w miarę bezpieczna, nie chciałabym zmieniać mojego miejsca 

zamieszkania”.

Przed wypełnieniem ankiety uczestnicy nie znali stawianej tezy ani żadnych 
dodatkowych informacji dotyczących tematu i założeń artykułu. Skala wiekowa 
osób biorących udział w ankiecie obejmowała osoby w przedziale wieku od 10 do 
68 lat. Ankietę przeprowadzono jednorazowo wśród osób mieszkujących na osie-
dlu mieszkalnym w Krakowie. Minimalna długość zamieszkania na terenie osiedla, 
aby móc wziąć udział w ankiecie, wynosiła 1 rok. 



Kamila Lorenc-Kozik     93

Analiza uzyskanych wyników ankiet wykazała, że 85% osób stwierdziła łatwość 
dostępu do usług: handlowych sportowych i edukacyjnych na swoim osiedlu. Nieco 
mniej bo około 77 % wskazało, na usługi medyczne. Najmniej osób (50 %) wskazało 
na usługi kulturowe. Analiza powyższych odpowiedzi wskazuje, że większość miesz-
kańców jest zadowolona z funkcjonowania strefy usługowej na swoim osiedlu (ryc. 9).

Aż 65 % respondentów uważa, że nie musi opuszczać swojego osiedla w celu 
zrobienia zakupów spożywczych. Jest to ponad połowa ankietowanych, co świad-
czy, że miejsce zamieszkania zaczynają przyciągać mieszkańców. Osiedla mają co-
raz bardziej urozmaiconą ofertę handlową artykułów spożywczych, tekstylnych oraz 
budowlanych (ryc. 10). Analizując kwestie zaopatrzenia w artykuły spożywcze, war-
to też zwrócić uwagę na wyniki odpowiedź na pytanie numer 3, z którego wynika, 
że 85% ankietowanych może tydzień lub dłużej nie opuszczać osiedla w celu zro-
bienia zakupów żywnościowych. Co ciekawe, odległość miejsca zamieszkania od 
pobliskiego sklepu bądź marketu jest niewielka od kilku metrów do maksymalnie 
2 kilometrów (ryc. 11).

Mieszkańcy zapytani o to, czy na ich osiedlu, znajdują się przedszkola szkoły 
podstawowe gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – 80 % odpowiedziało twierdzą-
co, że tak natomiast 20 % stwierdziło ich brak. Wskazuje to na łatwą dostępność 
do oświaty (ryc. 12). Jest to zrozumiałe, ponieważ osiedla starają się przyciągać, 
zachęcać rodziny do zamieszkania na swym terenie i dbają o ich rozwój. 

W ankiecie pojawiły się pytania dotyczące, oceny możliwości spędzania czasu 
wolnego w miejscu zamieszkania. Odpowiedzi wskazują, że większość ankieto-
wanych lubi spędzać czas na swoich osiedlach. Mieszkańcy chwalą sobie głównie: 
ciszę, obszary zielone, dobre połączenia komunikacyjne, czystość, spokój, mądre 
zagospodarowanie terenu, dostępność i bliskość usług oraz samą zabudowę. Bo-
gata oferta wewnątrz osiedla sprawia, że miejsca te zyskują na swej atrakcyjno-
ści i przyciągają nowych mieszkańców. Badani mieszkańcy wyrazili zadowolenie 
z funkcjonowania strefy rekreacyjnej na swoich osiedlu. Aż połowa ankietowanych 
wskazała, że na osiedlu znajdują się miejsca do spacerowania, place zabaw oraz 
tereny do rekreacji (ryc. 13).

Na pytanie dotyczące bezpieczeństwa na własnym osiedlu, respondenci jedno-
znacznie odpowiedzieli, że czują się bezpiecznie. Przeciwnego zdania były jedynie 
4 osoby – 10% badanych odpowiedziało, że nie czuje się bezpiecznie na swoim osiedlu.

Analiza ankiety pokazuje jednoznacznie, że osiedla mieszkalne są coraz bar-
dziej samodzielne i samo wystarczalne dla mieszkańców – zastępują miasto. Osie-
dla przejmują ich strukturę oraz zapewniają wszelkie potrzebne funkcje i usługi 
dla mieszkańców. Jednostka ta w sposób ciągły się rozwija i zmienia, tworząc dla 
swych mieszkańców nowe ciekawe możliwości rozwoju i bezpieczeństwa. 
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podsumowanie

Celem niniejszego artykułu było pokazanie transformacji osiedla mieszkalne-
go. Obecnie osiedla mieszkalne w znacznym stopniu usamodzielniają się i przej-
mują funkcje samowystarczalnych miast. Osiedla stają się oddzielnymi jednost-
kami, które różnią się od siebie, chodź składają się na jedno miasto. Zaopatrują 
mieszkańców w potrzebne usługi. Struktura osiedla przejmuje również zasady 
i koncepcje budowy miast. 

Potwierdzeniem tezy artykułu jest ankieta przeprowadzona w toku tworzenia 
artykułu, wśród mieszkańców osiedla w Krakowie. Ankietowani wskazali, że osiedle 
na, którym mieszkają zapewnia im szeroki zakres usług materialnych, jak i niema-
terialnych, np. handlowych, edukacyjnych, sportowych i medycznych.

Zasada koncepcji zabudowy wg. Stefana Kozińskiego z 1974 roku wpisuje się 
idealnie w założoną przeze mnie tezę. Nie tylko dokładnie obrazuje sposób zabu-
dowy całego miasta, lecz szczegółowo opisuje sposób budowania osiedli miesz-
kalnych. Funkcjonalne, ekonomiczne, socjalne – to właśnie takie osiedla powstają 
obecnie w XXI wieku. Każda część osiedla jest integralną częścią całości.

Miasto nie zależnie od przyjętej definicji zawsze składa się z form architektonicz-
nych występujących w konkretnej przestrzeni urbanistycznej. Najważniejszym jednak 
jego elementem jest człowiek, któremu ma służyć, zapewniając dogodne warunki do 
życia. Tylko wtedy chce się on intensyfikować z otoczeniem5.

Obecnie osiedla stają się takimi małymi miastami, przyjaznymi miejscami za-
mieszkania, z możliwością kontaktu z naturą.
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Julia Woch

Siła lokalneJ SpołeCznośCi 

wstęp

Architektura jest odbiciem społeczeństwa i historii. Wiele nowych kierunków 
w architekturze i designie było inspirowanych ważnymi kulturalnym i społeczny-
mi zmianami. Miejsca, w których przebywamy, mają wpływ na nasze samopoczu-
cie i zdrowie nawet jeśli nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę. Z tego powo-
du architektura posiada ogromną odpowiedzialność społeczną. Atmosfera danej 
przestrzeni może być dla nas inspirująca, stymulująca do pracy, nauki, ale również 
może być przytłaczająca i szkodliwa. Zadaniem architektów przestrzeni wspólnych 
jest tworzenie miejsc zachęcających do korzystania z nich, a także wspieranie dzia-
łań lokalnych społeczności. Stosowanie odpowiednich rozwiązań planistycznych 
i włączanie mieszkańców w proces projektowy umożliwia aktywizację działań spo-
łecznych. Potrzebne umiejętności projektantów to nie tylko wiedza z zakresu archi-
tektury i budownictwa, ale także psychologii oraz socjologii. Wrażliwość i empatia 
pomagają zrozumieć, jakie ludzkie potrzeby lub ograniczenia powinny zdefiniować 
projekt. Zapewnienie użytkownikom bezpieczeństwa i komfortu to jedno z pierw-
szorzędnych założeń. Powstawanie miejsc spotkań jest niezbędne dla życia spo-
łecznego. Zaproszenie mieszkańców do twórczej współpracy wielokrotnie prze-
radza się w sukces – atrakcyjną przestrzeń i pogłębienie relacji międzyludzkich. 

Społeczna rola architektury

Architektura powinna tworzyć społeczne zaufanie do przestrzeni publicznych. 
Użytkownicy, którzy chcą przebywać w danym miejscu bez wyraźnego powodu, są 
tam zazwyczaj ze względu na wysoką jakość przestrzeni i przyjemność z przebywa-
nia w danym miejscu. Powiązanie między przestrzenią a użytkownikiem powinno 
przeciwdziałać pejoratywnemu obrazowi wałęsania się, czy przesiadywania w da-
nym miejscu. Miejsca publiczne mogą zostać ulepszone poprzez wprowadzenie 
strategii marketingowych stosowanych chociażby w centrach handlowych. Można 
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tam bez trudu znaleźć osoby, które lubią spędzać tam czas, tylko obserwując in-
nych konsumentów dla poczucia „przebywania wśród ludzi’’. Dobrym pomysłem 
jest również nadanie budynkowi wielu różnych funkcji – na pozór niepowiązanych 
ze sobą. Przykładem jest Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego projektu Marka 
Budzyńskiego. Obiekt łączy w sobie wiele funkcji – ogród botaniczny, bibliotekę, 
antykwariat, kawiarnię, restaurację. Poprzez wiele zastosowań budynku i jego oto-
czenia a także wysokiej jakości przestrzeni, to miejsce jest bardzo chętnie odwie-
dzane przez wielu ludzi – studentów, profesorów, warszawiaków, jak i turystów. 

Nowoczesne ikony architektury oprócz intrygującej formy charakteryzują się 
również otwartością i dostępnością. Jest to ważna cecha architektury, ponieważ 
wielu ludzi nie odwiedzi budynku bez wyraźnej potrzeby. Jeżeli jednak budynek 
stwarza wrażenie ciekawego i zapraszającego, może zainteresować przechodniów 
na tyle, by zajrzeć do środka. 

Zdaniem amerykańskiego architekta i pisarza Johna Cary architektura i  design 
musi zapewniać użytkownikom godność i szacunek1. Projektowanie nie polega 
jedynie na estetycznym wyglądzie budynku lub przedmiotu, to środek, przez któ-
ry kształtowana jest nasza rzeczywistość, to, kim jesteśmy i to, na co zasługuje-
my. Architektura wysyła nam podświadomy komunikat, jak się zachować i jak się 
czuć. Szczególnie istotna jest wrażliwość projektanta przy tworzeniu miejsc, w któ-
rych użytkownicy wymagają szczególnej opieki, na przykład szpitale czy hospicjum.

Architektura ma wpływ na to, jak wiele interakcji z innymi ludźmi doświadcza-
my w ciągu naszego dnia. Szczególnie teraz, gdy coraz bardziej powszechna jest 
indywidualizacja wielu aspektów życia, ludzie zaczynają się czuć coraz bardziej sa-
motni. W Wielkiej Brytanii powołano nawet Ministerstwo Samotności, ponieważ 
ten problem będzie rozwijał się w kolejnych latach. Tworzenie nowych i wspieranie 
istniejących lokalnych społeczności może być jednym z kluczowych rozwiązań. Po-
czucie przynależności do jakiejś grupy może wzbogacać życie każdego z członków 
i dawać wsparcie, radość. Lokalne społeczności w wielu przypadkach dzięki dobrej 
organizacji mają siłę, by polepszyć własne warunki życia, ale również wspierać in-
nych. Co ciekawe, wielu ludzi jest skłonnych do twórczej współpracy, jednak bra-
kuje impulsu do działania. Takim czynnikiem może być odpowiednio zaprojekto-
wane miejsce, które umożliwia spotkania. 

Istnieje wiele przykładów podejmowania inicjatywy przez lokalne społeczno-
ści w celu poprawienia jakości przestrzeni – ochrona środowiska, zebranie śmieci 
w sąsiedztwie, wspólne malowanie ścian szpitala dla dzieci.

1 John Cary TEDWomen 2017 | November 2017, https://www.ted.com/talks/john_cary_how_ar-
chitecture_can_create_dignity_for_all (dostęp: 01.04.2018).
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W Kielcach po modernizacji placu Artystów, dawniej zaniedbanego miejsca, 
ta lokalizacja stała się jedyną z ulubionych dla mieszkańców. Poprzez działalność 
Stowarzyszenia Kieleckie Inwestycje może stać się możliwe zrealizowanie założeń 
projektowania rozwoju zrównoważonego w zakresie planowania przestrzennego. 
Wprowadzone zmiany polegały na utworzeniu przestrzeni wystawienniczej, co za-
początkowało liczne wydarzenia kulturalne. Liczne wystawy, koncerty i instalacje 
artystyczne pobudzają życie społeczne miasta.

Projekt budynku mieszkalnego Silodam w Amsterdamie, zrealizowany przez 
biuro MVRDV, to próba integracji społecznej. W obiekcie wprowadzono różne typy 
mieszkań dla odmiennych potrzeb grup wiekowych. Budynek zawiera kawalerki, 
mieszkania dla rodzin, a także apartamenty, są tam mieszkania komunalne i prze-
znaczone na sprzedaż. Niektóre mieszkania mają widok panoramiczny, widok po 
obu stronach, podwójną wysokość modułu, apartamenty z widokiem na wybrzeże. 
Znajdują się tak również biura, miejsca do pracy, sklepy. Grupa architektoniczna 
przewidziała również przestrzenie wspólne sprzyjające nawiązywaniu kontaktów 
sąsiedzkich. Budynek po jedenj stronie ma galerię, z której korytarzami można 
przejść wyżej lub do galerii po drugiej stronie. Wszystkie mieszkania są połączone 
holem z ogólnodostępnym basenem, miejscem do grillowania, ogrodem, bibliote-
ką, salą fitness. Jedna z części budynku jest wysunięta, znajduje się w niej restau-
racja, na dachu jest taras widokowy.

Siła lokalnej społeczności

W celu zobrazowania możliwości, jakie posiada lokalna społeczność, chciała-
bym przytoczyć inspirującą historię, która miała miejsce w wiosce Gando w Bur-
kina Faso, zachodniej w Afryce. Było to miejsce bez dostępu do elektryczności, 
z utrudnionym dostępem do pitnej wody i bez możliwości edukacji. 

Diébédo Francis Kéré, pochodzący z tego miejsca, wyjechał do Niemiec, by stu-
diować architekturę. Jego zamierzenia były jasne – chciał zdobyć potrzebną wiedzę 
i środki, by wrócić do swojego kraju i poprawić sytuację mieszkańców wioski. Fran-
cis sam o sobie mówi, że był uprzywilejowany w swoim życiu, miał możliwość cho-
dzenia do oddalonej od jego wioski szkoły, a następnie wyjazdu na stypendium2. 
Jednak szkoła, do której uczęszczał, miała niewystarczające oświetlenie i wenty-
lację. To doświadczenie nauki w trudnych warunkach sprawiło, że podjął decyzję 
o studiowaniu architektury. Założył fundację i rozpoczął projekt szkoły, wykonywa-
nej przy użyciu gliny, błota i przy pomocy mieszkańców wioski. Cała społeczność 

2 Diébédo Francis Kéré TEDCity2.0 | September 2013, https://www.ted.com/talks/diebedo_fran-
cis_kere_how_to_build_with_clay_and_community#t-709250 (dostęp: 01.04.2018).



100    ARCH-ECO Człowiek - nowe potrzeby, pragnienia, cele

była zaangażowana w powstawanie budynku – godzinami tupiąc, by wygładzić 
powierzchnię podłogi, kobiety nosiły potrzebną wodę, dzieci zebrały kamienie. 
Dzięki pracy na budowie młodzi mężczyźni zyskali kwalifikacje zawodowe, które 
następnie pozwoliły im zarabiać pieniądze i rozwijać własny kraj. 

W tym projekcie połączone zostały tradycyjne metody budowania ze współ-
czesną inżynierią, jednocześnie wykonanie i utrzymywanie budynku zostały 
uproszczone. Tradycyjnie członkowie społeczności byli zaangażowani w naprawę 
domów w Burkina Faso. Poprzez zachowanie metod rozpowszechnionych w kul-
turze, również zgodnych z rozwojem zrównoważonym możliwe było włączenie 
mieszkańców w proces. 

Jako rozwiązania architektonicznego użyto gliny, którą uformowano w cegły, 
by utworzyć silną konstrukcję. Cegły były łatwe do wykonania, tanie i wytrzymałe, 
ochraniały również przed gorącym klimatem. Dach szkoły jest w formie perforo-
wanej glinianej struktur z odpowiednią wentylacją. Ograniczono ślad ekologiczny 
dzięki zmniejszeniu potrzeby klimatyzacji (ryc. 1, 2).

Budynek szkoły jest powodem do dumny mieszkańców, miejscem uwiel-
bianym przez dzieci. W 2004 roku projekt otrzymał nagrodę architektoniczną 

Ryc. 1. Zdjęcie uczniów i szkoły w Gando.
Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kere_primary_school_extension_gando.jpg 

 (dostęp: 1.04.2018)
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Aga Khan Award for Architecture. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwoliły na 
rozpowszechnienie nowych kulturalnych i edukacyjnych ośrodków w Gando. 

Zdobywca nagrody Pritzkera Alejandro Aravena uważa, że rozwiązania najbar-
dziej skomplikowanych problemów polegają na ich uproszczeniu. Projektant wie-
rzy w potęgę syntezy w architekturze3. Jego innowacyjne pomysły bardzo często 
obejmują współpracę z lokalną społecznością. 

Jednym z zadań projektowych powierzonych Alejandro Aravenie i jego zespo-
łowi było zaprojektowanie domów dla 100 rodzin, które nielegalnie zamieszkiwały 
w Iquique, w Chile. Środki finansowe były ograniczone, założenia dotyczyły zapro-
jektowania mieszkań o powierzchni 40 m2. Jednak dopiero od 80 m2 zaczyna się 
wygodne mieszkanie dla rodziny z klasy średniej. Zaprojektowanie małego, niskiej 
jakości domu, którego nie da się rozbudować byłoby bardzo nie efektywnym spo-
sobem, ponieważ zmieniające się potrzeby mieszkańców wymagają możliwości 
przebudowy. Rozwiązaniem okazało się być zbudowanie połowy domu, jego naj-
ważniejszych części – kuchni, łazienki, a pozostałą część pozostawiono do dobu-
dowania dla przyszłych mieszkańców. Zasada polegała na zbudowaniu ramy dla 
budynku, a następnie pozwoleniu rodzinom na przejęcie domu (ryc. 3, 4). 

3 Alejandro Aravena TEDGlobal 2014 | October 2014, https://www.ted.com/talks/alejandro_arave-
na_my_architectural_philosophy_bring_the_community_into_the_process (dostęp: 1.04.2018).

Ryc. 2. Przekroje ilustrujące strukturę szkoły. 
Źródło: http://www.archidatum.com/projects/gando-primary-school-k%C3%A9r%C3%A9-archi-

tecture/ (dostęp 01.04.2018)
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Ryc. 3. Zaproponowane przez architektów budynki. 
Źródło: https://elpais.com/elpais/2010/06/09/del_tirador_a_la_ciudad/1276059600_127605.html 

(dostęp: 14.04.2018) 

Ryc. 4. Dobudowa przeprowadzona przez mieszkańców.
Źródło: https://www.motherjones.com/politics/2014/06/want-reduce-sprawl-build-half-house/ 

(dostęp: 14.04.2018)
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Postępująca urbanizacja powoduje wiele zagrożeń poprzez szybkość, w jakiej 
następuje, ogromną skalę i niedostatek wielu mieszkańców. Spośród trzech mi-
liardów mieszkańców miast jeden miliard żyje poniżej poziomu ubóstwa. Przy 
przewidywanych prognozach na kolejne lata tendencja do opuszczania wsi i za-
mieszkiwania terenów miejskich będzie rosła. Rozwiązaniem rosnącego proble-
mu deficytu mieszkań w miastach może być włączenie ludzi w proces projektowy 
i budowlany. Zastosowanie siły i umiejętności mieszkańców może zostać użyte 
jako jedna ze strategii na kolejne lata. 

Shigeru Ban używa papierowych tub do tworzenia pięknych i trwałych budyn-
ków. Architekt tworzy domy – pawilony przy użyciu rozwiniętych metod budo-
wania konstrukcji z papieru. To podejście do projektowania sprawia, że zamiast 
trudnych do ponownego wykorzystania lub zutylizowania materiałów po rozbiór-
ce zostaje papier do recyklingu.

Japoński twórca stwierdził, że zawód architekta rozczarowuje go, ponieważ nie 
pracuje się dla społeczeństwa lecz raczej dla osób uprzywilejowanych – dla bogatych, 
deweloperów, dla rządu4. Ludzie posiadający pieniądze i władzę zatrudniają archi-
tektów, by zaprojektowali dla nich monumentalne budynki wyrażające ich potęgę. 

Naturalne katastrofy, trzęsienia ziemi, w których ginie wielu ludzi, a inni tracą 
swoje domy, to zdaniem Shigeru Ban społeczna odpowiedzialność architektów. 
Japończyk podjął się pracy na obszarach klęsk żywiołowych. Zadanie przy obozie 
dla uchodźców w Rwandzie pozwoliło mu na wykorzystanie papierowych tub, któ-
re są mocne i tanie. W Kobe w Japonii doszło do trzęsienia ziemi, a następnie po-
żaru, który doszczętnie zniszczył miasto. Shigeru Ban wraz ze swoimi studentami 
stworzyli tymczasowe schronienia z papierowych tub i plastikowych skrzynek po 
piwie. Następnie zbudowano kościół, który zamiast proponowanych trzech lat, ist-
niał dziesięć, bo spodobał się mieszkańcom. Kiedy na Tajwanie było duże trzęsie-
nie ziemi – zaproponowano rozebranie kościoła z Kobe i zbudowanie go dla wier-
nych w kolejnym miejscu dotkniętym klęską żywiołową. Kościół w nowej lokalizacji 
pozostał na stałe, mimo iż początkowo miało to być tymczasowe rozwiązanie.

Architekt wiele podróżował po całym świecie, szukając prostych rozwiązań, 
które zapewnią dobre warunki ludziom, którzy doświadczyli naturalnych katastrof. 

4 Shigeru Ban TEDxTokyo | May 2013, https://www.ted.com/talks/shigeru_ban_emergency_
shelters_made_from_paper (dostęp: 20.04.2018).
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działania podejmowane w miastach

Pouczającym przykładem jest przypadek miasta Bogota w Kolumbii. Na po-
czątku lat 90. rozpoczęto działania pozwalające na poprawienie ówczesnej sytuacji 
– wysokiego poziomu przestępczości, przemocy, wypadków drogowych i korków, 
a także zaśmieconej przestrzeni. Dzięki inicjatywie ekscentrycznego prezydenta 
Antanasa Mockusa wprowadzono wiele zmian i poprawiły się komfort i bezpie-
czeństwo życia w mieście. Pierwsze kroki zostały podjęte w kierunku uporząd-
kowania ruchu drogowego, następnie podjęto próby ograniczenia przestępczo-
ści, zwiększenia poczucia bezpieczeństwa kobiet i zachęcania dzieci, by dzwoniły 
i zgłaszały przypadki przemocy. Poprzez wiele przeprowadzonych akcji mental-
ność mieszkańców Bogoty uległa zmianie – stali się bardziej otwarci na zmiany 
i zauważyli, że znacząca poprawa warunków życia jest dla nich dostępna. 

Kolejny prezydent miasta Enirique Penalosa wprowadził wiele ulepszeń 
w przestrzeni miejskiej. Powstała sieć nowych i szybkich autobusów, które połą-
czyły odległe obszary miasta i usprawniły komunikację. Podczas kadencji Penalo-
sa powstało wiele parków miejskich i 200 km ścieżek rowerowych. To sprawiło, że 
mieszkańcy chętnie zaczęli jeździć rowerami, uprawiać sport w parkach, czy od-
poczywać w przestrzeni publicznej. Stworzono także biblioteki-parki, czyli centra 
edukacyjno-rekreacyjne, dzięki temu życie kulturalne miasta rozkwitło. W ciągu 
ostatnich 20 lat miasto uległo ogromnej zmianie spowodowanej zarządzaniem 
dwóch prezydentów oraz poprawie i rozwojowi sytuacji w całym kraju. 

Przykład Bogoty pokazuje, że żeby sprawić, by mieszkańcy byli szczęśliwi, na-
leży przede wszystkim zapewnić im bezpieczeństwo. Kolejne czynniki wpływające 
na jakość życia to wysokiej jakości przestrzenie publiczne. Parki, ścieżki rowerowe 
zachęcają użytkowników do spędzania czasu poza domem, gdzie mają szansę na 
budowanie relacji społecznych. 

Patrząc na przykłady udanych miast, możemy zauważyć, że w Paryżu, który 
powstał przez połączenie kilkunastu wsi – ta struktura jest nadal widoczna. Więk-
szość niezbędnych miejsc takich jak szpitale, sklepy są w odległości 10–15 minut 
na piechotę. Są również równomiernie rozmieszczone na mapie miasta. Skoro 
wszystko co jest potrzebne znajduje się w okolicy, ważnym aspektem jest więc po-
łączenie poszczególnych sąsiedztw ze sobą poprzez komunikację miejską.

Kolejne dobre rozwiązania to zapewnienie bezpiecznych ścieżek rowerowych 
i pieszych poprzez oddzielenie od ruchu kołowego. Możliwe rozwiązania to mosty, 
wiadukty, ścieżki, które niejednokrotnie stają się atrakcyjną przestrzenią publiczną. 

Inne strategie na rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście to 
car sharing, vehicle sharing, czyli współdzielenie samochodu, pojazdu. Systemy 
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wypożyczania samochodów, rowerów stają się coraz bardziej popularne w wie-
lu miastach. Bardzo ciekawy projekt został przedstawiony przez architekta Kanta 
Larsona – pojazd, który zajmuje mniej miejsca niż przeciętny samochód, jest ła-
twy w obsłudze, zoptymalizowany do współdzielenia i ekologiczny. Ten pojazd sa-
modzielnie parkuje i ładuje się. Inny z pomysłów to elektroniczny rower na trzech 
kołach, który może również mieć wariant dla starszej osoby, a także dla sprawnej 
osoby która chce poprawić kondycję.

Innowacje mogą zostać wprowadzone w mieszkaniach – zastosowanie no-
woczesnej technologii może sprawić, że domy zyskają możliwość adaptacji do 
nowych funkcji. Przewidziany program zbiera informacje o potrzebach użytkow-
ników i za pomocą algorytmów kształtuje mieszkanie. Pomysł przesuwnych, me-
chanicznych ścian umożliwiłby przekształcanie domu w miejsce pracy, siłownię, 
studio tańca. Takie rozwiązania mogłyby sprawić, że mieszkania, w których żyjemy 
są mniejsze, ale nadal wygodne i funkcjonalne. Nowym pomysłem jest również 
system oświetlenia, który posiada czujnik ruchu i gdy osoba oddala się od miej-
sca, w którym przebywała światło automatycznie gaśnie. Ten system mógłby spo-
wodować znaczne ograniczenie zużycia energii. Miejsca pracy również mogą być 
współdzielone, co umożliwia nawiązywanie kontaktu.

Nowe modele komunikacji, mieszkań, warunków w jakich żyjemy i pracuje-
my mogą zostać połączone ze sobą i stworzyć nowy obraz miasta. Najważniejszy 
jednak zawsze jest ludzki aspekt, miasta powinny być być ulepszane w celu po-
prawy jakości życia mieszkańców i mogą również przyczynić się do ograniczenia 
zanieczyszczeń. 

Według Amandy Burden – planistki Nowego Yorku, oprócz profesjonalnego 
podejścia do projektowania nie można zapomnieć o ludzkiej skali5. Trzeba odnieść 
się do własnych doświadczeń, wrażliwości a następnie poznawać opinie, starać 
się zrozumieć potrzeby użytkowników. Amanda Burden zawsze przejawiała zain-
teresowanie przestrzeniami publicznymi i tym, co sprawia, że są udane i chętnie 
odwiedzane. Poprzez lata obserwacji, konsultacji społecznych, spacerów ulicami 
Nowego Yorku zdobyła wiedzę i zrozumienie, czego brakuje miastu i jak poprawić 
jakość przestrzeni wspólnych. Planistka uczestniczyła między innymi w projektach 
nadbrzeża Brooklynu czy High Line. Oba te miejsca są pełne życia, zieleni i powsta-
ły w miejscach zaniedbanych. 

Projektowanie przestrzeni publicznych wymaga dbałości o szczegóły. W prze-
strzeniach publicznych sama obecność ludzi, przyciąga kolejne osoby. Przebywa-
nie wśród innych daje poczucie bezpieczeństwa. Zielone obszary również działają 

5 Amanda Burden TED2014 | March 2014, https://www.ted.com/talks/amanda_burden_how_
public_spaces_make_cities_work#t-206299 (dostęp: 01.04.2018).
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kojąco. Jest to szczególnie ważne w dużych miastach, gdy znalezienie parku czy 
skweru może zaspokoić potrzebę komfortu i zieleni.

Niestety przestrzenie publiczne, place są często projektowane w ten sam spo-
sób – wielka zabetonowana przestrzeń, żadnych miejsc do siedzenia. Ludzie omi-
jają takie miejsca – nie czują się tam bezpiecznie i nie ma żadnej przyczyny ani 
celu, żeby tam przebywać. 

Kolejnym problemem przestrzeni publicznych jest to, że z punktu widzenia 
deweloperów są bezużyteczne, ponieważ nie generują żadnego zysku. Chętniej 
budowano, by centra handlowe niż parki. Nawet tak udane przestrzenie jak High 
Line w Nowym Yorku nie są miejscami, które zostaną ochronione i zachowane. 
Przez długi czas trwały negocjacje, które miały poskutkować rozbiórką parku. Nie-
stety wiele z udanych, potrzebnych dla miasta przestrzeni publicznych może zo-
stać wyburzona, by stworzyć miejsce na kolejne inwestycje. 

podsumowanie

Układy architektoniczne kształtują zachowania ludzi. Środowisko, w którym 
żyjemy, bezsprzecznie wpływa na nasze życie. W jaki sposób można sprawić, że 
miejsca zamieszkania, pracy czy rekreacji będą odpowiadały potrzebom użytkow-
ników? Odpowiedzią może być dokładana analiza ludzkich potrzeb oraz włącze-
nie społeczności w proces projektowania dla stworzenia przyjaznej i szczęśliwej 
społeczności. Działalność społeczna mieszkańców daje im poczucie przynależno-
ści i odpowiedzialności za wspólną przestrzeń. Miejsca publiczne wysokiej jakości 
podnoszą jakość życia. To one odpowiadają za pozytywny odbiór i postrzeganie 
całego obrazu miasta. 

Architektura może być jednym z rozwiązań dla problemów, z jakimi przyj-
dzie nam się mierzyć w przyszłości. Stosowanie ekologicznych, oszczędzających 
miejsce i energię technologii jest niezbędne dla ochrony środowiska. To nieste-
ty często pomijany aspekt, jednak należy pamiętać, że zasoby naturalne ziemi są 
wyczerpywane, a środowisko coraz bardziej zanieczyszczone. Projektowanie zrów-
noważone odpowiada na przyszłe i obecne wyzwania za pomocą ekologicznych 
rozwiązań. Budowanie zdrowego społeczeństwa może nastąpić poprzez zapew-
nienie bezpieczeństwa, komfortu i radości z interakcji społecznych .

Architektura dla obszarów dotkniętych kataklizmami, powinna leczyć traumę, 
jednoczyć i pozwolić mieszkańcom na odbudowanie na nowo własnego życia. Za-
wód architekta to ogromna odpowiedzialność społeczna i misja, żeby projektować 
w celu poprawy warunków życia użytkowników. 
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podSumowanie i wnioSki

Przedstawione w niniejszej publikacji treści wskazują, iż mieszkańcy współ-
czesnych miast stają się coraz bardziej świadomi, w jaki sposób mogą wpływać 
na środowisko, w jakim żyją.  A zmienia się ono wraz z pojawiającymi się nowy-
mi potrzebami i pragnieniami człowieka. Architekt – twórca postawiony zostaje 
przed dylematem, czy powinien bezwzględnie wpisać się w przemiany zacho-
dzące w życiu społecznym człowieka, podporządkowując projektowaną przez 
siebie przestrzeń przeniesieniu życia w płaszczyznę wirtualną, czy też przyjąć 
na siebie rolę odpowiedzialną i sprawczą – pioniera, który poprzez odpowied-
nio zaaranżowaną przestrzeń będzie kształtował nowe nawyki, przywracając 
przestrzeniom publicznym zastępowane portalami społecznościowymi funk-
cje społeczne. 

Jak wskazują badania, rodzi się potrzeba redefinicji pojęć wprowadzonych 
przez twórców współczesnej światowej i polskiej urbanistyki, m.in. K. Lyncha, 
czy K. Wejcherta. Okazuje się, że idee powstałe w połowie ubiegłego wieku, jak 
np. miejsca węzłowe, choć współcześnie przybierają inną formę, wciąż zacho-
wały swoje znaczenie. Podobnie dzieje się z innymi elementami kompozycji 
urbanistycznej – w szczególności naturalnymi, obecnymi w miastach od ich po-
czątków. Zyskują one nowe funkcje i formy odpowiednie dla współczesnej po-
trzeby zachowania i przywracania walorów elementom przyrodniczym koniecz-
nym w strukturze przestrzennej miasta. Obszary te odpowiadają również na 
potrzeby współczesnego społeczeństwa związane ze zmianami demograficzny-
mi, jakie w nim następują. Mogą stanowić miejsca ciągłej rehabilitacji konieczne 
dla zachowania sprawności podczas wydłużającego się okresu życia – starości. 

Poprzez kształtowanie przestrzeni mogą być realizowane nie tylko potrzeby 
jednostkowe. Nowa dynamika życia sprawia, że potrzeby społeczności muszą 
być zaspakajane lokalnie, gdyż podróżowanie wydawać się może stratą czasu 
i zostaje zastępowane działaniami w świecie wirtualnym, co wpływa negatywnie 
na poczucie przynależności społecznej. Odpowiednie kształtowanie przestrzeni 
miejskich może wpłynąć na lokalną społeczność, wspierając jej integrację i wzma-
gając siłę jej oddziaływania. Historycznie poprzez architekturę niejednokrotnie 
budowany był wizerunek społeczności, a nawet państwa. Znane dotąd przypadki 
kojarzą się raczej negatywnie. Analiza utopijnych idei z przeszłości może pomóc 
zrozumieć mechanizmy, które doprowadziły do takiego stanu rzeczy.  Współcze-
śnie, bazując na uprzednich doświadczeniach, twórcy starają się przełamać ten 
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stereotyp, podbudowywać przynależność do społeczności w odpowiedzi na zja-
wiska anonimowości związane z globalizacją i informatyzacją życia.

Transformacje w przestrzeni wpływają na przemiany w stylu życia, a świa-
topogląd i zachowania ludzkie generują potrzeby poszukiwania nowych spo-
sobów aranżacji przestrzeni. Nie zmienia się jedynie podmiot działań profesji 
zajmujących się kształtowaniem przestrzeni, czyli zaspokojenie aktualnych po-
trzeb człowieka.

Patrycja Haupt


