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Słowo wStępne

„Miasto XXI wieku – nowa dynamika życia” jako piąty tom z serii „Arch–Eco” po-
dejmuje temat przekształceń zachodzących we współczesnym środowisku zurbani-
zowanym. Stanowi ona zbiór artykułów na temat miejskiej przestrzeni oraz obecne-
go we współczesnej urbanistyce trendu postrzegania miasta jako organizmu. Teksty 
przedstawione w książce były prezentowane podczas dwóch ogólnopolskich konfe-
rencji z cyklu „Arch–Eco” organizowanych przez Katedrę Kształtowania Środowiska 
Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w latach 2018 oraz 
2019. Wypowiedzi studentów, doktorantów, a także naukowców łączy wspólny ob-
szar zainteresowań transformacji zachodzących w krajobrazie miejskim, a także w 
teoretycznych ideach dotyczących modeli funkcjonowania współczesnego miasta. 

Dyskurs ma charakter interdyscyplinarny i jest prowadzony jest przez przedsta-
wicieli różnych środowisk – architektów i urbanistów, ale także przedstawicieli innych 
branż trudniących się projektowaniem i organizacją miejskiej przestrzeni. Wypowie-
dzi uczestników poruszają aktualną tematykę współczesnej dynamiki procesów urba-
nizacji, a co za tym idzie zwiększającego się tempa życia. Poszukiwanie możliwości 
optymalizacji przestrzeni miejskiej, a także działań miejskiej społeczności stało się 
podmiotem rozważań tego tomu. Poruszono problematykę związaną z planowaniem 
i funkcjonowaniem współczesnych i dawnych metropolii, omówiono również naj-
nowsze koncepcje teoretycznych modeli Ecocity i Smart City. Opisano również, w jaki 
sposób współczesne technologie komputerowe wspierają symulację rozwoju miast 
uwzględniające interdyscyplinarne założenia mające na celu np. optymalizację go-
spodarczą, ochronę przyrody czy też aktywizację społeczną mieszkańców. Poruszono 
także tematykę problemów, z jakimi borykają się miasta XXI wieku i ich mieszkańcy.

Przykłady krajowe oraz zagraniczne posłużyły za kanwę rozważań na temat 
miasta XXI wieku. Przedstawiono w nich zmiany przestrzenne, które zachodzą pod 
wpływem przemian światopoglądowych w przestrzeni miejskiej. Celem publika-
cji jest opisanie doświadczeń, wniosków i prognoz na podstawie przebiegających 
obecnie procesów urbanizacji oraz teoretycznych modeli sporządzanych dla miast 
przyszłości. Przedmiotem książki są również rozważania nad właściwym kierun-
kiem przekształceń w obrębie współczesnych miast i aglomeracji przyszłości, a tak-
że nad możliwymi dalszymi działaniami interdyscyplinarnymi na tym polu na pod-
stawie przykładów już zrealizowanych, a także wizji wybiegających w przyszłość.

Patrycja Haupt 





Sara Zawicka

SpÓJne miaSto XXi wiekU

definicja miasta

Powstanie pierwszych miast możemy ustalić na okres około trzech tysięcy lat 
przed naszą erą w Mezopotamii. Od zawsze struktura miast odzwierciedlała roz-
warstwienie społeczne. Podążała za tym potrzeba obejmowania jak najwyższych 
i najlepszych stanowisk urzędowych, a w efekcie lepszych pozycji na szczeblu hierar-
chii i większy prestiż wśród społeczeństwa. Miasto jest synonimem rozwoju, otwar-
cia na poznawanie świata, dostatku, jak i zniewolenia, upadku i nędzy w jednym.

Miasta rozwijały się, nie naruszając zbyt mocno bogactwa przestrzeni, do cza-
su rozwoju epoki industrialnej. Znacząca zmiana nastąpiła wraz z wynalezieniem 
i rozwojem przemysłu oraz transportu. Wynalazki wpłynęły na skalę miasta i za-
początkowały problemy o nieznanych wcześniej rozmiarach. Miasta rozwijały się 
w odpowiedzi na potrzeby nowej epoki. Rozpoczęła się migracja ludności ze wsi 
do miast. Obszary wiejskie traciły siłę roboczą, a miasta w efekcie przeludnienia 
borykały się z chorobami, głodem, przestępczością oraz degradacją środowiska. 
Był to okres wielu zmian i konfliktów, które wymusiły konieczność poprawy po-
garszającej się sytuacji w mieście. Jedną z bardziej rozpoznawalnych idei naprawy 
miasta i polepszenia życia człowieka w tej przestrzeni była koncepcja miasta-ogro-
du Ebenezera Howarda1. Współcześnie mamy do dyspozycji koncepcje znacznie 
bardziej rozbudowane, jak zrównoważony rozwój czy idea dbania i rozwoju śro-
dowiska naturalnego, warunkujące podtrzymanie życia na ziemi.

1 Miasto-ogród – koncepcja miasta oddalonego od centrum, charakteryzującego się niską, luź-
ną zabudową, a przede wszystkim znacznym udziałem terenów zielonych. Pojawiła się w od-
powiedzi na problem przeludnienia miast. Miasto-ogród przeznaczone było dla 32 tysięcy 
mieszkańców. Jednostka została oparta na planie koła podzielonego głównymi ulicami na 
sześć jednakowych części. Według założeń na jednego mieszkańca przypadało 35 m² zieleni 
publicznej, a na jeden dom 200 m². Na wąskim pasku terenu, który otaczał dzielnice mieszka-
niowe, usytuowane miały być zakłady przemysłowe i magazyny. Odzwierciedlało to sprzeciw 
wobec sypialnianego charakteru przedmieść. Koncepcja miasta-ogrodu pojawiła się w 1898 
roku w Anglii. Jej autorem był Ebenezer Howard, który przedstawił ją w książce pt. Garden 
Cities of Tomorrow, https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto_ogr%C3%B3d (dostęp: 02.04.2018).
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problem współczesnego miasta

W wieku XX wraz ze zmianami w wizerunku i funkcjonowaniu miast na całym 
świecie oraz znacznym przyrostem populacji wzrastało zapotrzebowanie na pro-
dukcję coraz większych zasobów żywności, a co się z tym wiązało – większe zużycie 
zasobów naturalnych. Wskutek tych procesów powstał nowy problem bezpośred-
nio związany z wyczerpywaniem się zasobów nieodnawialnych. 

Rozwój wolnego rynku oraz globalizacja dodatkowo podkreślały różnice po-
między miastem a wsią, państwami i różnymi rejonami świata. Miasta utraciły 
spójność, na którą składały się przestrzeń, społeczność oraz kultura. Narastały 
problemy społeczne, ekonomiczne oraz te związane ze środowiskiem. Przez nad-
mierną zabudowę oraz z powodu zanieczyszczenia powietrza i wody tracono bez-
powrotnie tereny otwarte, naturalne i zielone. Coraz bardziej odczuwalne były kry-
zys wartości oraz wzrost przestępczości. 

Kolejny kryzys nastąpił w latach 70. Nagła podwyżka cen ropy i benzyny wywo-
łała zmianę i przewartościowanie poglądów dotyczących planowania miast. Trans-
port ludzi na większe odległości stał się absurdalnie drogi. Typowe założenia mia-
sta modernistycznego2 stały się bardziej uciążliwe dla mieszkańców. 

2 Podział funkcjonalny w ówczesnych miastach modernistycznych obejmował lokalizowanie 
funkcji „uciążliwych” na obrzeżach miast. 

Ryc. 1. Zjawisko Urban Sprawl.
Źródło: https://www.planetizen.com/node/94078/povertys-new-suburban-look (dostęp: 15.08.2018)
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Przełom lat 70. i 80. przyniósł nowe technologie oraz rozwój usług. W efek-
cie doprowadziło to do końca tradycyjnego przemysłu (stoczniowego, hutniczego, 
włókienniczego), co zaskutkowało pozostawieniem wewnątrz miast ogromnych 
terenów poprzemysłowych. 

Gwałtowny rozwój motoryzacji indywidualnej, rozpowszechnienie się samo-
chodów oraz przeludnienie w miastach spowodowały powstanie zjawiska urban 
sprawl. Termin ten opisuje szybkie, niekontrolowane rozprzestrzenianie się miasta 
poza jego granicami. Coraz dalej od centrum cenne przyrodniczo tereny zaczęły 
pokrywać się zabudową jednorodzinną. Czas dojazdu do nich wydłużał się, a za-
zwyczaj jedynym środkiem transportu pozostawał samochód. Zgrupowania takiej 
zabudowy często nastawione były na „sypialniany” charakter. Brak było parków, 
ścieżek rowerowych, czy nawet chodników, co definitywnie zrzuca rangę piesze-
go na najniższy szczebel. Migracja ludzi pozbawiała miasta sporej części podat-
ków. Działania próbujące załatać dziurę finansową odbijały się na mieszkańcach 
miasta. Wzrost cen biletów komunikacji miejskiej, niedofinansowane szkoły oraz 
pogarszające się warunki sanitarne skutkowały rozwijaniem się biednych dzielnic. 
Wzrastała przestępczość i obniżał się poziom życia. 

próby naprawy miast

W rezultacie licznych problemów XX i XXI wieku rozwinęły się rozmaite ruchy 
i inicjatywy, powstawały deklaracje i apele. Punktem zwrotnym w świadomości 
ludzi na całym świecie był Raport U Thanta3. Również Deklaracja sztokholmska4, 
nazwana konstytucją międzynarodowej ochrony środowiska, nakierowywała na 
rozpatrywanie problemów środowiskowych, gospodarczych oraz społecznych. 
Rozwijające się ruchy na rzecz ekologii i szeroko promowana idea rozwoju zrów-
noważonego również przyczyniły się do rozwoju świadomości na temat ochrony 
środowiska ludzi na całym świecie.

3 Dokument ten po raz pierwszy w historii prezentował opinii publicznej dane wskazujące na 
niszczenie środowiska naturalnego i tego niekorzystne konsekwencje, wzywał wszystkie kra-
je do racjonalnego korzystania z zasobów Ziemi i do wysiłków na rzecz ochrony ekosystemu. 
Raport ten wstrząsnął światową opinią publiczną i spowodował przekształcenie się słabego 
ruchu ochrony przyrody w prężny ruch ekologiczn – Raport U Thanta, https://pl.wikipedia.
org/wiki/Raport_U_Thanta (dostęp: 02.04.2018).

4 Deklaracja sztokholmska uważana jest za podstawę międzynarodowego prawa ochrony śro-
dowiska. Najistotniejszym elementem tego aktu jest uznanie prawa do czystego, zdrowego 
środowiska za podmiotowe prawo człowieka.
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Dokumenty ONZ 

Powstały w 1987 roku raport o nazwie „Nasza wspólna przyszłość” podkreślał 
związek między środowiskiem i rozwojem oraz określał kierunki rozwiązań i na-
rzędzia potrzebne do ich wdrożenia. W raporcie zdefiniowano pojęcie „zrówno-
ważonego rozwoju” jako procesu mającego na celu zaspokojenie aspiracji rozwo-
jowych obecnego pokolenia, jednocześnie dając możliwość kolejnym pokoleniom 
do realizacji tych samych celów. W raporcie zwrócono uwagę na poprawę jakości 
życia ludzi przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości ekosystemów, uwzględniają-
cych świat roślin i zwierząt oraz kontrolowaną eksploatację zasobów naturalnych. 
Zostały również określone działania w trzech obszarach. Pierwszy obejmował rów-
nomierny podział korzyści i wzrost gospodarczy. Uznano, że przez zapewnienie 
łatwiejszego dostępu do rynków państw rozwijających się można osiągnąć długo-
trwały wzrost gospodarczy, będący udziałem wszystkich społeczności. Drugi ob-
szar mówił o ochronie środowiska i zasobów naturalnych. W celu jak najlepszego 
zachowania tych dwóch elementów konieczne są działania uwzględniające ogra-
niczenie zużycia zasobów, ochronę naturalnych ekosystemów oraz ograniczenie 
zanieczyszczeń środowiska. Trzeci obszar odnosił się do rozwoju społecznego. Za-
chowanie różnorodności społecznej, nienaruszanie bogactwa kulturowego, walka 
z ubóstwem i ochrona zdrowia to konieczne działania prowadzące do kształtowa-
nia własnej przyszłości przez różne społeczności. 

Komisja przyczyniła się również do zwołania w 1992 roku Szczytu Ziemi w Rio 
de Janeiro, na którym stworzono Agendę 21. Jest to jeden z najważniejszych do-
kumentów będących podstawą do wdrażania na całym świecie zasad rozwoju 
zrównoważonego. Dokument opisuje miasta i aglomeracje jako miejsca wyma-
gające działań w pierwszej kolejności. Rozwój miast powinien uwzględniać kon-
sekwencje dla środowiska naturalnego nie tylko w kontekście lokalnym, ale rów-
nież globalnym. Zmiany w myśleniu i podejściu do urbanizacji powinny nastąpić 
równie szybko, jak rozwój miast i metropolii. Temat biedy i złych sanitarnie wa-
runków mieszkaniowych w mieście również został poruszony. Brak wystarczają-
cej technologii i infrastruktury może doprowadzić do zanieczyszczeń powietrza, 
wody i żywności. Warunki zdrowotne w miastach rozwijających się są znacznie 
poniżej standardów, co bezpośrednio prowadzi do wielu chorób wśród społe-
czeństwa. Konieczne jest postępowanie według określonych zasad, zapewnienie 
współczesnej technologii do ochrony zdrowia i środowiska oraz korzystanie z re-
cyklingu i odnawialnych źródeł energii. W planowaniu rozwoju miasta powinno 
się brać pod uwagę odległości między miejscem zamieszkania a miejscem pracy 
czy innych aktywności oraz sposoby na ich pokonywanie. 
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Nowa Karta Ateńska 1998 

Kontynuacja Karty Ateńskiej z 1993 roku została opracowana przez Europejską 
Radę Urbanistów5. Jest to zbiór ustaleń i zaleceń, stanowiących układ odniesienia 
nie tylko dla urbanistów i architektów, ale też władz samorządowych decydują-
cych o codziennym życiu mieszkańców miast. Podejście do planowania zmieniło 
się, zaczęto przywiązywać większą uwagę do potrzeb mieszkańców. Celem działań 
była poprawa, odnowa miejsc zaniedbanych. Postanowiono wdrożyć plany rewi-
talizacji miast, zamiast je rozbudowywać. Odrzucono próbę zbudowania miasta 
idealnego, uniwersalnego. Dostrzeżono możliwość mieszania funkcji, doceniono 
na nowo place, ulice, bloki i wnętrza urbanistyczne.

Karta zawiera zestaw dziesięciu zaleceń, opartych o założenia zrównoważo-
nego rozwoju, stawiających w centrum zainteresowania obywateli i skierowa-
nych do szerokich kręgów społeczeństwa. Można nazwać to zestawienie kano-
nem urbanistyki. 

5 Europejska Rada Urbanistów, Nowa Karta Ateńska: Karta Miast Europejskich w XXI wieku, 1998 r. 

Ryc. 2. Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro
Źródło: http://essc.org.ph/content/view/703/163/ (dostęp: 15.08.2018)
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Rozwój życia miasta w zakresie kultury, gospodarki i działań społecznych był 
głównym założeniem postulatu Miasto dla wszystkich. Realizacja projektu polegała 
na upowszechnianiu wiedzy o kształtowaniu środowiska i ulepszaniu warunków 
bytowych (społecznych i gospodarczych) oraz nawoływaniu mieszkańców do przed-
stawiania swoich potrzeb. System planowania miasta miał być bliski mieszkańcom 
– uwzględniać ich potrzeby i aspiracje. Nowe formy uczestnictwa oraz pozytywne 
zmiany w lokalnym systemie socjalnym i kulturze prowadziły do ułatwienia komu-
nikacji i porozumienia. Możliwość głosowania na plany rozbudowy zacieśniła wię-
zy społeczne poprzez rozwój terenów rekreacyjnych i innych miejsc publicznych.

Ochronie tożsamości i tradycyjnych elementów środowiska miejskiego, roz-
wojowi lokalnych tradycji budowlanych oraz uwzględnianiu czy projektowaniu 
specyficznych cech obszaru miało służyć założenie o utrzymaniu specyfiki lokal‑
nej. Postulat korzystania z nowych technologii ma podstawowe znaczenie dla prze-
mian społecznych i przyszłej struktury miasta. Ograniczenie potrzeb transporto-
wych, zwiększenie możliwości doświadczeń i porozumiewania się, lepszy dostęp 
do informacji, ułatwienie współdziałania w zarządaniu miastem dla każdego oby-
watela to tylko kilka pozycji z wielu, które są pozytywnymi skutkami tego zało-
żenia. Zagadnienia środowiska miejskiego podkreślają konieczność zrównoważone-
go rozwoju miasta. Karta nawołuje do podtrzymania różnorodności biologicznej, 
tworzenia korytarzy ekologicznych, ochrony zasobów, właściwej gospodarki odpa-
dami, rozwoju transportu zbiorowego, oszczędności energii, stosowania czystych 
technologii, ograniczania zanieczyszczeń i odnowy obszarów zdegradowanych. 

Postulat dotyczący zagadnień gospodarczych mówi o zapewnieniu zatrudnie-
nia i sprawiedliwym dostępie do urządzeń i usług w mieście. Zapewnienie zatrud-
nienia, tworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej, inwestowania, 
tworzenia inicjatyw oraz powstawania nowych miejsc pracy i małych firm. Temat 
transportu publicznego zawiera się w haśle Przemieszczanie się i dostępność. Dzię-
ki właściwej lokalizacji różnych funkcji i przemyślanym rozmieszczeniu ich można 
zmniejszyć potrzebę podróżowania. Przez usprawnienie infrastruktury komuni-
kacji miejskiej, odpowiednie działania zniechęcające do korzystania z aut, rozwój 
systemów pieszych i rowerowych można stworzyć warunki przybliżające skalę 
miasta do skali człowieka. 

Zróżnicowanie i rozmaitość wyborów ma zawierać w sobie możliwość przemie-
szania funkcji, zróżnicowania tkanki miasta, co ma ograniczyć potrzebę podróżo-
wania oraz zapewnić oszczędność energii i zmniejszenie ilości zanieczyszczeń ko-
munikacyjnych. „Aspekt zdrowia i bezpieczeństwa” dotyczy zapobiegania wojnom, 
katastrofom naturalnym, konfliktom społecznym, zamieszkom i przestępczości 
poprzez odbudowę społecznego poczucia wspólnoty interesów. 
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Nowa Karta Ateńska 2003 

W 2003 roku powstała aktualizacja Nowej Karty Ateńskiej, zatytułowana Wizja 
miast XXI wieku6. Złożona z dwóch części. W pierwszej przedstawiono wizję przy-
szłości miast zintegrowanej Europy. W drugiej, określono tendencje zmian i pro-
blemy współczesnego miasta, które mogą wpływać na jego rozwój, oraz wyzwania 
dla miast przyszłości. Całość zamknięto w kilku głównych tematach poruszających 
problematykę miast: 

 � Spójność miasta rozumiana jest w wymiarach czasowym, społecznym, eko-
nomicznym, środowiskowym i przestrzennym.

 � Spójność w kontekście czasowym odnosi się do ciągłości historycznej i kul-
turowej, rzutującej na apekty społeczno-kulturowe miasta. 

 � Spójność w kontekście społecznym odnosi się do równowagi społecznej, 
zapewnienia realizacji interesów społeczności miejskiej jako całości przy 
jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb, praw i obowiązków obywateli, wie-
lokulturowego bogactwa, związków międzypokoleniowych, tożsamości 
społecznej, ruchliwości i środków transportu oraz usług. 

 � Spójność w kontekście ekonomicznym oznacza wysoki poziom zatrudnie-
nia i konkurencyjności miasta przez wykorzystanie walorów naturalnych 
i kulturowych, różnorodność możliwości rozwoju gospodarczego, dobre 
warunki życia, pracy oraz strategiczną lokalizację. 

 � Spójność środowiskowa oznacza ochronę i powiększenie ilości terenów 
zielonych w mieście, oszczędność zasobów naturalnych, zwłaszcza nie-
odnawialnych, przeciwdziałanie zanieczyszczeniu i degradacji środowiska 
miejskiego, stosowanie nowych technologii w celu ograniczenia zużycia 
zasobów, ich ponownego wykorzystywania oraz oszczędzania energii. Za-
leca się ochronę dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 

 � Spójność przestrzenna polega na wzmocnieniu sieci powiązań funkcjonal-
nych w miastach i w ich otoczeniu. Głównym narzędziem odnowy miast 
będzie projektowanie urbanistyczne, chroniące i wzbogacające przestrze-
nie publiczne. 

Część druga karty podkreśla związek przyszłości miasta z jego przeszłością. 
Przedstawia obserwowane tendencje zmian takie jak: zmiany społeczno-polityczne, 
ekonomiczno-technologiczne, środowiska naturalnego czy środowiska miejskiego. 
Karta opisuje problemy występujące w każdej z wymienionych grup tematycznych 
– zamknięte osiedla, poczucie zagrożenia spowodowanego napływem imigrantów, 

6 Europejska Rada Urbanistów, Nowa Karta Ateńska – Wizja miast XXI wieku, Lizbona 2003.
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starzenie się społeczeństwa, wpływ globalizacji i czynników zewnętrznych na rozwój 
miasta, osłabienie lokalnej gospodarki, wykluczenie jednostek słabszych, złe warunki 
zdrowotne, niedostatek terenów otwartych, klęski żywiołowe, bariery dla pieszych, 
rozbijanie zawartości układów urbanistycznych i krajobrazowych, suburbanizacja, 
wydłużenie drogi dojazdu, coraz częstsze wybieranie samochodu jako środka trans-
portu, nasilenie kontrastów pomiędzy obszarami ubóstwa a zadbanymi dzielnicami. 

W kolejnej części pokazane są wyzwania dla miast przyszłości, jak rozwój zrów-
noważony, budowanie nowej tożsamości społeczno-kulturowej, odnowa solidar-
ności i partycypacji społecznej, rozwój usług związanych z wypoczynkiem i czasem 
wolnym, podnoszenie konkurencyjności miasta w oparciu o walory śodowisko-
we, kulturowe i krajobrazowe, traktowanie miast jako ekosystemów, zachowanie 
równowagi pomiędzy rozwojem a zdrowymi warunkami życia, ochrona zasobów 
przyrodniczych oraz promowanie proekologicznego rolnictwa, kreowanie nowej 
tożsamości miast, wykorzystanie nowych technologii dla zrównoważonego rozwo-
ju, integrowanie struktur socjalnych i miejskich, podnoszenie jakości usług i śro-
dowiska, planowanie strategiczne. 

Podsumowując, karta prezentuje ideę spójnego, innowacyjnego, produktyw-
nego i kreatywnego w dziedzinie nauki, kultury i idei miasta. Miasta zapewniają-
cego mieszkańcom dobre warunki życia i pracy oraz wnoszącego istotny wkład 
w poszukiwanie wspólnej przyszłości przez społeczność w okresie współczesnych 
konfliktów. W skrócie nazywamy tę ideę ecocity.

Przykład wdrożenia idei ecocity

Masdar City jest przykładem miasta budowanego od samego początku w opar-
ciu o ideę ecocity. Znajduje się ono na Półwyspie Arabskim, w sąsiedztwie Abu-Dha-
bi. Planowo ma być samowystarczalne energetycznie i całkowicie bez emisyjne, bez-
odpadowe, oparte na źródłach energii odnawialnej. Realizację miasta rozpoczęto 
w 2008 roku, a planowane zakończenie przewiduje się na lata 2020-2025. Pierwsi 
mieszkańcy wprowadzili się w 2010 roku w ramach eksperymentu. Projekt jest na-
dal w intensywnej rozbudowie i z pewnością wart jest uwagi7. 

Kolejnym przykładem miasta, które postanowiło zawalczyć o swój rozwój 
w kierunku poprawienia warunków życia mieszańców jest Kopenhaga. Od ponad 
pięćdziesięciu lat trwa modernizowanie przestrzeni miasta. W pierwszej kolejności 
władze miasta skupiły się na wyczyszczeniu wody. W znacznym stopniu wpłynęło 
to na możliwości miasta. Mieszkańcy znacznie chętniej korzystają z wielu kanałów 

7 Masdar, https://pl.wikipedia.org/wiki/Masdar#Odnawialne_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a_
energii (dostęp: 02.04.2018).
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znajdujących się w całym mieście. Widok ludzi pływających i robiących sobie piknik 
w łódkach już nikogo nie dziwi, tak samo jak kąpiących się w porcie. W następnej 
kolejności miasto skoncentrowało się na rozwoju komunikacji miejskiej, rowero-
wej oraz pieszej. W ścisłym centrum zaczęto ograniczać ruch samochodowy na 
rzecz ruchu pieszego. Zamknięto jedną z głównych ulic Kopenhagi, by można było 
przekształcić ją w promenadę tętniącą życiem. Intensywnie rozbudowywano drogi 
rowerowe oraz równocześnie pozbywano się pasów ruchu oraz miejsc parkingo-
wych dla samochodów (ryc. 3). W centrum znalezienie miejsca parkinowego grani-
czy z cudem, a jeśli już się uda, trzeba zapłacić sporą kwotę. Wybudowano specjal-
ne mosty pieszo-rowerowe oraz kilkanaście kolejnych jest w trakcie budowy lub 
jeszcze w planach. Współcześnie sieć dróg rowerowych jest na tyle dobrze rozwi-
nięta oraz zaprojektowana, że korzysta z nich ponad połowa mieszkańców Kopen-
hagi. Utworzyła się przez to nowa społeczność, do której należą wszyscy jeżdżący 
na rowerach, od dzieci do członków rodziny królewskiej. Stworzono prawdziwe 
przekonanie, że rower to najszybsza, najtańsza i najzdrowsza forma przemiesz-
czania się. Państwo Danii oszczędza niesamowite kwoty pieniędzy na mniejszym 
zapotrzebowaniu przez jej mieszkańców opieki medycznej. Przez prowadzenie 
zdrowego trybu życia, codziennej aktywności, która wykonywana jest na czystym, 
niezabrudzonym spalinami powietrzu ludzie znacznie mniej chorują8. 

8 Modernizacje miast, https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto#Modernizacje_miast (dostęp: 
02.04.2018).

Ryc. 3. Kopenhaga – parking dla rowerów.
Źródło: http://eklektyczny.pl/2010/01/rowery-w-kopenhadze/ (dostęp: 15.08.2018)
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Zakończenie

Do niedawna jedną z bardziej znanych koncepcji współczesnej urbanistyki 
była wcześniej wspomniana idea miasta-ogrodu Ebenezera Howarda. W procesie 
jej ewolucji i połączenia z rozwojem cywilizacji powstała kolejna koncepcja miasta 
związanego z naturą – ecocity.

W odpowiedzi na kryzys miasta przemysłowego powstało Garden City. Było to 
rozwiązanie wynikające z bezpośredniej potrzeby, a nie z powodów ekologicznych. 
Tamten okres nawet nie wymagał podejmowania działań proekologicznych. Ecocity 
za to zostało stworzone do rozwiązania znacznie większego problemu, globalnego 
kryzysu związanego z zagrożeniem środowiska. Ma za zadanie zapewnić ludziom 
wysoką jakość życia przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnych skutków degra-
dacji środowiska, przez co idealnie wpisuje się w pojęcie zrównoważonego rozwoju. 

Wdrażanie pojęcia rozwoju zrównoważonego przez idę ecocity będzie skutecz-
ne jedynie wtedy, gdy zostanie zaakceptowane przez społeczeństwo. Gdy miesz-
kańcy zechcą przystać na restrykcyjne wymagania życia w zgodzie z naturą. 

Głównym czynnikiem wpływającym na rozwój cywilizacji jest ciągłe zaspokaja-
nie potrzeb człowieka. Należy zapewniać jak najlepsze warunki przy jednoczesnym 
ograniczeniu negatywnych skutów dla środowiska. Na wyzwanie rozwoju miast 
trzeba spojrzeć z szerszej perspektywy.

Najlepszym dotychczasowym rozwiązaniem wydaje się koncepcja ecocity, lecz 
nie powinniśmy patrzeć na nią jak na uniwersalny sposób osiągania zrównoważo-
nego rozwoju, ponieważ taki nie istnieje. Każde miasto wymaga innych, dostoso-
wanych do jego potrzeb uwarunkowań i rozwiązań problemów. Ważne, by ciągle 
poszukiwać nowych, innowacyjnych pomysłów. 
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ALEKSANDRA BRACH

tRwanie miaSta po totaLneJ 
deStRUkcJi - woRLd tRade centeR

wstęp

World Trade Center był to kompleks siedmiu budynków znajdujących się w dziel-
nicy Dolnego Manhattanu w Nowym Jorku. Zaprojektowany przez amerykańskiego 
architekta japońskiego pochodzenia Minoru Yamasakiego. Otwarcie World  Trade 
Center nastąpiło 4 kwietnia 1973 roku. Budynki zostały zniszczone 11 września 2001 
roku w wyniku zamachu terrorystycznego. Dwa główne wieżowce – Twin Towers 
były najnowocześniejszym osiągnięciem w czasie, w którym powstały. Były najwyż-
szymi budynkami na świecie przez dwa pierwsze lata swojego istnienia1. Miały bar-
dzo prostą formę, zbudowano je na rzucie kwadratu. Były bardzo smukłe, u pod-
staw miały ogromne słupy rozchodzące się w formie lekkich łuków, nawiązując swoją 
formą do budowli gotyku. Były wzniesione na stalowym szkielecie, dzięki któremu 

1 L. Corona, The World Trade Center Building history series, Lucent Books, Nowy Jork 2002.

Ryc. 1. Twin Towers. 
Źródło: https://i.ytimg.com/vi/sPLvdKuea5M/maxresdefault.jpg (dostęp: 04.04.2018)
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piętra były przestronne. Stały się symbolem Nowego Jorku. Pracowało w nich oko-
ło 40 tysięcy ludzi. O godzinie 8:46 rano 11 września 2001 roku samolot uderzył 
w północną wieżę. 17 minut później kolejny samolot wleciał w wieżę południową. 
Oba budynki stanęły w płomieniach, następnie się zawaliły, niszcząc sąsiednie obiek-
ty kompleksu World Trade Center. W zamachu zginęły 2973 osoby, w tym 6 Pola-
ków2. Zniszczenie kompleksu jest dziś uważane za symboliczny koniec XX wieku.

Główne założenia

Strefa Zero jest to 16-akrowy teren w miejscu World Trade Center, znajdujący się 
na Dolnym Manhattanie w Nowym Jorku. Powstał w miejscu wcześniej istniejącego 
kompleksu siedmiu budynków, w tym słynnych Twin Towers. Autorem planu zago-
spodarowania Strefy Zero (ryc. 2) jest Daniel Liebeskind. W skład obecnego Świato-
wego Centrum Handlu wchodzi: pięć wieżowców, z których trzy są już wybudowane, 
National September 11 Memorial & Museum, przystanek metra. Obok założenia Da-
niela Liebeskinda znajduje się: Liberty Parc (Park Wolności) i Kościół Grecki św. Miko-
łaja. Teren jest ograniczony przez ulice: Vesey Street na północy, West Side Highway 
na zachodzie, Liberty Street na południe i Church Street na wschodzie3.

Wieżowce są zaprojektowane tak, aby krążyć wokół miejsca pamięci – funda-
mentów wieżowców Twin Towers. One World Trade Center jest najwyższym bu-
dynkiem w Strefie Zero, pozostałe są stopniowo coraz niższe. Głównym założe-
niem architekta było pozostanie wiernym nowojorskiej siatce4. One World Trade 
Center jest najwyższym wieżowcem w Nowym Jorku. Został on zaprojektowany 
jako latarnia morska dla miasta, a wraz z pozostałymi budynkami zaplanowanymi 
dla tego miejsca miał stać się odzwierciedleniem pochodni Statuy Wolności. Wie-
żowiec 2 World Trade Center zaprojektowany przez Bjarke Ingels Group będzie 
drugim najwyższym budynkiem o różnorodnej funkcji, który połączy poziom ulicy 
z podziemnym centrum transportu WTC. Wieżowiec 3 World Trade Center stwo-
rzony został przez Rogers Stirk Harbour + Partnership. Tower 4, najniższa z wież, 
została zaprojektowana przez Maki and Associates. 

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla tego miejsca była przepływająca 
obok rzeka Hudson – terenowi groziło zalanie. Kiedyś na tym obszarze była woda, 

2 World Trade Center, WTC, ikona ARCHITEKTURY, która upadła po zamachach 11 września, 
https://archirama.muratorplus.pl/architektura/minelo-10-lat-od-ataku-na-world-trade-cen-
ter,67_1221.html (dostęp: 02.04.2018).

3 M. Protetch, A new World Trade Center: Design Proposals from Leading Architects Worldwide, Har-
perCollins, Nowy Jork 2002.

4 S. Stephens, I. Luna, R. Broadhurst, Imagine Ground Zero: Official and Unofficial Proposals for 
the World Trade Center Site, Random House Incorporated, Nowy Jork 2004.
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ale poprzez poszerzanie terenu Dolnego Manhattanu rzekę stopniowo zasypywa-
no. Podczas budowy Twin Towers cały teren został otoczony ścianą szczelinową, 
która zapobiegała dostaniu się wody do środka założenia. Po katastrofie nie było 
wiadome, czy ściana szczelinowa się nie zawali. Według pomiarów przesunęła się 
o 15 centymetrów5. Struktura na szczęście nie została naruszona. Inżynierowie 
podjęli decyzję o wymianie stalowych kotew podtrzymujących tę ścianę. Przed sta-
rą ścianą szczelinową postawiono nową. Jeden segment pozostawiono bez obłoże-
nia, tak aby przypominała, co się tutaj wydarzyło. Dopiero po tym zabiegu można 
było ruszyć z pracami budowlanymi dalej. 

one world trade center

Budowa rozpoczęła się w 2006 roku, budynek został oddany do użytku w paź-
dzierniku 2014 roku. Jest to najwyższy budynek w Stanach Zjednoczonych, wraz z igli-
cą ma wysokość 541 metrów, czyli 1776 stóp (ryc. 3). Jest to symboliczne nawiązanie 

5 W. Langewiesche, American Ground Unbuilding the World Trade Center, North Point Press, Nowy 
Jork 2002.

Ryc. 2. Rysunek Daniela Libeskinda przedstawiający Master Plan World Trade Center.
Źródło: https://www.archdaily.com/272280/ground-zero-master-plan-studio-daniel-libeskind 

(dostęp: 04.04.2018)
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do daty ogłoszenia Niepodległości Stanów Zjednoczonych – 4 lipca 1776 roku. Za-
projektowany został przez Davida Childsa z biura architektonicznego Skidmore, 
Owings & Merrill (SOM)6. Biuro to zaprojektowało także m.in. najwyższy budynek 
na świecie – Burj Khalifa, czy Willis Tower – piąty co do wielkości budynek na świecie. 

Sześcienna podstawa One World Trade Center ma powierzchnię identyczną 
jak oryginalne bliźniacze wieże Twin Towers. Wieżowiec wznosi się na podium na 
planie kwadratu o boku 62 metrów. Wysoka na 20 pięter podstawa jest na tyle od-
porna, że wytrzymałaby atak bombowy. Podium otoczone jest grubymi, betono-
wymi murami, wzmocnionymi dużymi stalowymi kolumnami. Podstawa budynku 
pokryta jest panelami szklanymi, które odbijają światło jak kryształ. Szkło składa 
się z trzech warstw zgrzanych razem, gdzie każda z nich ma inne cechy charak-
terystyczne oraz grubość, dzięki czemu są bardzo wytrzymałe. Umieszczone są 
pod różnymi kątami wzdłuż osi pionowej, tak aby utworzyć regularny wzór. Szkło 

6 J. Dupre, One World Trade Center; Biography of the building, Little, Brown, Nowy Jork 2016.

Ryc. 3. One World Trade Center.
Źródło: https://www.archdaily.com/795277/one

-world-trade-center-som  
(dostęp: 04.04.2018)
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załamuje i przenosi światło, tworząc dynamiczną, połyskującą powierzchnię. Me-
chaniczny system ukryty za panelami umożliwia ich otwieranie, co zapewnia stałą 
cyrkulację powietrza. Wnętrza wykończone są białym marmurem.

Od 20 piętra narożniki budynku zaczynają się zbiegać. Kwadrat staje się 8-bo-
kiem. 4 boki stają się 8 trójkątami równoramiennymi. Na szczycie znowu jest kwa-
dratem. Gdy patrzy się na wieżowiec od boku wygląda identycznie jak Twin To-
wers, ale poruszając się wokoło budynku widzimy, że boki się zbiegają. Założeniem 
architekta było zaprojektowanie nowoczesnego budynku, ale z zachowaniem pa-
mięci o tym, co straciliśmy. 

Główna konstrukcja budynku wykonana jest z betonowego rdzenia o bardzo 
wysokiej wytrzymałości otoczonej konstrukcją stalową. Stal pochodzi głównie z re-
cyklingu. Konstrukcja stalowa składa się z ogromnych kolumn, wysokich na trzy kon-
dygnacje. Pokryta jest ścianą osłonową z ogromnymi panelami. Aby uzyskać takie 
szkło o niespotykanej dotąd skali, projektanci współpracowali z ekspertami. Szyby 
zespolone mają całkowitą wysokość od podłogi do podłogi każdej kondygnacji bez 
szprosów. Takie rozwiązanie zastosowano pierwszy raz w konstrukcji wieżowca.

Betonowy rdzeń w środku budynku nadaje mu ogromną wytrzymałość. Bu-
dynek dzięki niemu jest bardzo sztywny. Jest to jeden z najbardziej stabilnych bu-
dynków na świecie. W rdzeniu znajdują się klatki schodowe oraz windy, których 
łącznie jest 73, poruszające się z prędkością 37 km/h. Są to najszybsze windy na 
zachodniej półkuli. One World Trade Center to jeden z najbezpieczniejszych, za-
awansowanych technologicznie i wrażliwych na środowisko na świecie wieżow-
ców. Wyposażony jest w supernowoczesne systemy przeciwpożarowe, specjalnie 
chronione windy, klatki schodowe przeznaczone dla personelu straży pożarnej.

W obiekcie zastosowano najnowocześniejsze technologie, które wyznaczają 
nowy sposób wznoszenia budynków. Wieżowiec dzięki swoim ściętym narożni-
kom jest mniej narażony na siłę wiatru. Wiatr opływa ścięte rogi w łagodniejszy 
sposób, dzięki temu zmniejszają się turbulencje i przechylenia. W budynku zain-
stalowano zbiorniki zbierające deszczówkę, które pomagają chłodzić wieżę i na-
wadniać działkę. Takie innowacje zmniejszają zużycie wody o około 30% w porów-
naniu z typowym energooszczędnym budynkiem w Nowym Jorku. Znaczna część 
materiałów użytych do budowy pochodzi z recyklingu, a ponad 3/4 odpadów zo-
stało przetworzonych. 

Na wysokości 381 metrów znajduje się zamknięta platforma widokowa. Zwień-
czenie One World Trade Center to iglica o długości 125 metrów składająca się 
z masztu i pierścienia komunikacyjnego. W nocy latarnia na górze wysyła pozio-
mą wiązkę światła, którą można zobaczyć z dużej odległości.
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2 world trade center

Początkowo 2 World Trade Center miał być zaprojektowany przez biuro ar-
chitektoniczne Normana Fostera. Wieżowiec miał być podzielony na cztery części, 
z których każda miała zostać ścięta u góry, tworząc szczyt wieży w kształcie rom-
bu, co symbolizowałoby kryształ.

Ostatecznie 2 World Trade Center został zaprojektowany przez pracownię 
Bjarke Ingels Group. Siedem unikalnych budynków ułożonych jeden na drugim, 
w formie schodkowej wieży. Budynek wznosi się na wysokość 408 metrów, co 
czyni go 3 najwyższym budynkiem na Manhattanie. Zaprojektowanie prostopa-
dłościanów przesuniętych względem siebie umożliwiło zastosowanie zielonych 
tarasów. Są one integralną częścią wieżowca. Zapewniają jego interakcję z zewnę-
trzem oraz niesamowite widoki na otaczające miasto.

Wnętrza nowego budynku zaprojektowane są jako otwarte miejsca pracy, 
duże klatki schodowe między piętrami tworzą kaskadowe pomieszczenia ogólno-
dostępne o podwójnej wysokości. Te ciągłe przestrzenie zwiększają łączność po-
między różnymi częściami budynku, które mogą mieścić boiska do koszykówki, 
bieżnię, kafeterię i sale do projekcji filmów. 

Ryc. 4. 2 World Trade Center.
Źródło: https://www.dezeen.com/2015/06/09/bi-
g-two-world-trade-center-skyscraper-new-york
-city-oust-foster-partners/ (dostęp: 04.04.2018)
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Publiczny plac u podnóża budynku z dostępem do sklepów, restauracji i są-
siedniego węzła komunikacyjnego zapewnia aktywność w nowym World Trade 
Center i w około niego. 

3 world trade center

Otwarcie zaprojektowanego przez architekta Richarda Rogersa wieżowca mia-
ło miejsce w 2018 roku. Jest on niższy oraz smuklejszy niż budynek zaprojektowa-
ny przez biuro architektoniczne Bjarke Ingels Group. Jego wysokość wynosi 358 
metrów, co daje 104 kondygnacje. Początkowo miał być zwieńczony czterema 
30-metrowymi iglicami, umieszczonymi w czterech rogach budynku, ale niestety 
architekt musiał zarzucić ten pomysł. 

Wieża składa się z rdzenia żelbetowego i jest obłożona zewnętrzną stalową 
ramą konstrukcyjną. Trzypiętrowy hol zapewnia zwiedzającym „duże okno” na 
park pamięci ofiar zamachu terrorystycznego. W skład projektu weszło pięć pięter 
handlowych, 54 piętra biurowe i pięć poziomów sprzedaży detalicznej, a także 37 
wind osobowych i dwie główne klatki schodowe. Aby zapewnić rozwiązania zgod-
ne z doktryną zrównoważonego rozwoju w zakresie codziennego funkcjonowania 

Ryc. 5. 3 World Trade Center.
Źródło: http://www.skyscrapercenter.

com/building/3-world-trade-center/273  
(dostęp: 04.04.2018)
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budynku, uwzględniono podobne cechy „zielonego projektu”. Zespół projektowy 
zapewnia, że zużycie energii i koszty były znacznie niższe w porównaniu do typo-
wych biurowców na Manhattanie. Budynek osiągnął złoty standard LEED w zakre-
sie efektywności energetycznej.

4 world trade center

Czwarty wieżowiec Światowego Centrum Handlu został wybudowany jako 
pierwszy. Zaprojektowany został przez architekta Fumihiko Makiego z biura ar-
chitektonicznego Maki and Associates. Budowa zakończyła się w listopadzie 2013 
roku. Jest najniższym z czterech budynków otaczających Memoriał. Jego wysokość 
wynosi 298 metrów.

72-piętrowy budynek, zaprojektowany w stylu minimalistycznym, pełni głów-
nie funkcję biurową i handlową. W środku, oprócz biur, znajduje się restauracja 
z widokiem na miejsce pamięci ofiar zamachu. Budynek składa się z dwóch czę-
ści. Pierwsza, niższa bryła, o rzucie w kształcie równoległoboku, druga – wyższa 
– o podstawie trapezu. Bryły nałożone są na siebie, tworząc efekt rozrzeźbienia. 

Konstrukcja budynku 4 World Trade Center wykonana została ze stali, naroż-
niki budynku nie mają podpór. Elewację zewnętrzną wykonano z bezbarwnego 
srebrnego szkła, które dynamicznie zmienia wygląd w zależności od pory dnia, 

Ryc. 6. 4 World Trade Center
Źródło: http://www.studiojonah.com/portfolio/4-wtc/, (dostęp: 04.04.2018)
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pogody i światła. Ściana osłonowa sięga od podłogi do sufitu i pozwala na wpada-
nie świat ła naturalnego do wnętrz budynku, jednocześnie oferując niezakłócony 
widok na miasto z każdego okna. 

7 world trade center

Zaprojektowany przez Davida Childsa budynek, został oddany do użytku 
w maju 2006 roku. Znajduje się na północ od placu World Trade Center, obok ca-
łego założenia Daniela Libeskinda. Pomógł on szybko odtworzyć dzielnicę, zarów-
no ekonomicznie, jak i symbolicznie, po zamachu z 11 września 2001 roku. Usta-
nawia nowy standard dla wysokich budynków, ponieważ ogłasza „zrównoważone 
odrodzenie” Dzielnicy Finansowej. 7 wieżowiec World Trade Center reprezentuje 
nowoczesną architekturę i wzornictwo. Wieża wyróżnia się innowacyjnymi detala-
mi i formalną powściągliwością. Architekci zaprojektowali ścianę osłonową, której 
zakrzywione szklane elementy i parapety odblaskowe dają niepowtarzalny efekt 
optyczny. Wieżowiec zdobył wiele nagród, w tym nagrodę Miejskiego Towarzystwa 
Artystycznego Nowego Jorku za najlepszy nowy budynek oraz nagrodę Merit Award 
za architekturę przyznaną przez Amerykański Instytut Architektów w Nowym Jorku.

Ryc. 7. 7 World Trade Center.  
Źródło: http://www.skyscrapercen-

ter.com/building/7-world-trade-
center/1117  (dostęp: 04.04.2018)
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the national September 11 memorial 

W konkursie ogłoszonym w 2004 roku na zaprojektowanie Ogrodu Pamię-
ci Ofiar ataku na World Trade Center uczestniczyło ponad 5200 artystów z całego 
świata. Konkurs wygrał amerykański architekt Michael Arad we współpracy z archi-
tektem krajobrazu Peterem Walkerem. W 2006 roku rozpoczęły się prace nad bu-
dową muzeum i ogrodu ku czci ofiar tragedii. Teren ten zajmuje powierzchnię 8 ha. 
Główną koncepcją projektu było wykonanie dwóch identycznych czarnych granito-
wych basenów o długości 58 metrów, zlokalizowanych w obrysach fundamentów 
zniszczonych wieżowców Twin Towers, wokół których założono park. Woda płyną-
ca po ścianach zbiorników symbolizuje przemijanie życia. W basenie północnym 
umieszczono niezidentyfikowane szczątki ofiar katastrofy. Projektantowi tego zało-
żenia zależało na stworzeniu czegoś delikatnego, a zarazem trwałego. Woda wypy-
chana jest przez tzw. jazy. Mają one tak sterować wodą, aby kształtowała się w ła-
godny łuk. Wokół basenów znajduje się długa, wykonana z brązu płyta, na której są 
umieszczone imiona i nazwiska osób, które zginęły podczas ataku terrorystycznego. 

Michael Arad starał się połączyć pomnik z miastem. Ogród pamięci ma suro-
wą i oszczędną w przekazie formę. Jest to przestrzeń obywatelska służąca kon-
templacji. Ten Park Pamięci pełni wyjątkową funkcję dla całego założenia nowego 
Światowego Centrum Handlu. 

Ryc. 8. The National September 11 Memorial & Museum.  
Źródło: https://911groundzero.com/blog/is-911-memorial-open-on-sept-11/ (dostęp: 04.04.2018)
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W 8-hektarowym parku wokoło fontann zamontowano system nawadniania 
drzew. Dostarcza on każdemu drzewu wodę i nawóz. Co więcej, każde drzewo po-
siada swój własny czujnik, co było technologicznym wyzwaniem. Dzięki temu każde 
drzewo ma swój własny ekosystem, monitorujący na bieżąco ilość wody oraz nawozu. 

the national September 11 museum

Rolą muzeum jest pokazanie jak wiele dla Amerykanów znaczy wydarzenie 
z 11 września 2001 roku. Wejście do gmachu znajduję się na parterze, ale główna 
jego część mieści się 23 metry pod ziemią. Powierzchnia muzeum to 11 tysięcy m². 
Wyeksponowany jest tam fragment ściany szczelinowej Twin Towers. W muzeum 
również znajdują się dwie ogromne stalowe kolumny, które były konstrukcją nośną 
zwalonych wieżowców. Są one symbolem Bliźniaczych Wież. 

Pawilon dla zwiedzających zaprojektowany jest przez biuro architektoniczne 
Snøhetta. Jest to jedyny obiekt znajdujący się pomiędzy fontannami. Budynek ma 
organiczną formę i kontrastuje z płaskim placem, na którym stoi. Pawilon obłożo-
ny jest różnymi rodzajami przeźroczystych, odbijających światło i pasiastych po-
wierzchni. Został zaprojektowanych tak, aby zachęcić ludzi do dotknięcia i wpa-
trywania się w niego, ale także do odzwierciedlenia zmieniających się pór roku. 
W atrium stoją dwa słupy konstrukcyjne ocalone z oryginalnych wież. Pawilon jest 
zaprojektowany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi projektowania zrównoważone-
go. Pawilon oferuje szereg funkcji, w tym zoptymalizowaną minimalną wydajność 
energetyczną, dostęp do światła dziennego, efektywność wody, ponowne wyko-
rzystanie ścieków, nisko emitujące i lokalne materiały.

Poniżej placu znajduje się podziemne Muzeum Pamięci, zaprojektowane przez 
Davisa Brody’ego Bonda jako ikona upamiętniająca elementy z wież. W muzeum 
znajduje się wiele wspomnień i symboli po zamachach terrorystycznych, jak rów-
nież rzeczy osobiste ofiar tragedii i elementy konstrukcyjne z budynków.

the world trade center transportation Hub

Stacja metra zaprojektowana przez architekta Santiago Calatravę. Ukończony 
w 2016 roku dworzec jest najnowocześniejszym węzłem komunikacyjnym. Ma łu-
kową, eliptyczną konstrukcję. Stalowe żebra wystają w górę jak rozpostarte skrzy-
dła, tworząc parę baldachimów, które wznoszą się na maksymalną wysokość 50 
metrów nad poziomem ulicy. Motywy zaczerpnięte są z wielu tradycji: bizantyjska 
mandorla, skrzydła cherubinów nad Arką Przymierza, skrzydła osłaniające egipskie 
urny kanopskie. Według Calatravy forma wygląda jak ptak, który został uwolniony 
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z rąk dziecka7. Do budynku można się dostać poprzez dwa wejścia zlokalizowane 
we wschodnich i zachodnich węzłach centralnej osi obiektu, odpowiednio na uli-
cach Church i Greenwich. Odwiedzający mają dostęp do linii metra, a także do ga-
lerii handlowej.

Przestrzeń pomiędzy żebrami wypełniona jest szkłem, co pozwala na dostanie 
się do obiektu naturalnego światła, które jest symbolem nadziei. Również na pero-
nach naturalne światło wpuszczane jest z góry przez otwory podłogowe na antre-
soli. Calatrava mówi o świetle jako o elemencie strukturalnym. W nocy oświetlony 
budynek wygląda jak latarnia na zrekonstruowanym miejscu World Trade Center. 
11 września każdego roku, a także w dniach równonocy, działający świetlik otwie-
ra się, by wprowadzić do budynku fragment nowojorskiego nieba, przypominając 
wtedy Panteon w Rzymie.

7 World Trade Center, http://www.skyscrapercenter.com/building/7-world-trade-center/1117, 
(dostęp: 04.04.2018).

Ryc. 9. The World Trade Center Transportation Hub.
Źródło: https://www.archdaily.com/783965/world-trade-center-transportation-hub-santiago-ca-

latrava (dostęp: 04.04.2018)
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Liberty park

Park został otwarty 29 czerwca 2016 roku. Zajmuje powierzchnię 4 tysięcy m². 
Znajduje się powyżej poziomu ulic, nad Vehicular Security Center8, w którym mie-
ści się parking dla autobusów turystycznych i dużych ciężarówek. Zaprojektowanie 
parku było dużym wyzwaniem dla architekta, który nie mógł umieścić go w pozio-
mie ulicy. „Żywa ściana” jest to jedna ze ścian, która podnosi park do góry, znajduje 
się od strony Liberty Street, ma długość 92 metrów i wysokość 6 metrów, przy niej 
znajduje się wjazd na parking. Na ścianie można zobaczyć kilka typów roślinności, 
m.in.: barwinka, wilczomlecza japońskiego, zimowe pnącza: turzycę i bluszcz bałtycki. 

W samym parku znajdują się mostki dla pieszych, drewniane ławki i mały am-
fiteatr. Na terenie parku jest również kościół świętego Mikołaja zaprojektowany 
przez Santiago Calatravę. Za Kościołem znajdują się monumentalne schody, rów-
nolegle do ulicy Greenwich. Mają one zachęcać do wejścia do parku. Na schodach 
zaprojektowano również przestrzenie, gdzie można usiąść na drewnianych ław-
kach. Park wchodzi na teren Memorial Museum. Posadzone zostało tam około 
40 drzew oraz krzewów różnych rodzajów. Rośliny zostały tak dobrane, aby w róż-
nych porach roku kwitły na różne kolory. 

8 M. Wilczkiewicz, Kierunki rozwoju architektury krajobrazu w Stanach Zjednoczonych, Wydawnic-
two Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków 2013.

Ryc. 10. Liberty Park z kościołem św. Mikołaja.
Żródło: http://www.greenroofs.com/projects/pview.php?id=1777 (dostęp: 04.04.2018)
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Na terenie parku znajdują się dwie rzeźby. Jedna to The Sphere – rzeźba z brą-
zu, wykonana przez niemieckiego artystę Fritza Koeniga. Odzyskana została z gru-
zów po zamachu na World Trade Center, lekko uszkodzona. Druga to The America’s 
 Response Monument, również wykonana z brązu. Jest pierwszym publicznym po-
mnikiem honorującym siły specjalne Stanów Zjednoczonych. Rzeźba przedstawia 
żołnierza na koniu. We wrześniu 2016 roku została postawiona w parku.

Zaprojektowanie parku w tak ważnym miejscu dla mieszkańców Nowego Jor-
ku przyczyniło się do częstego odwiedzania tego miejsca. Park jest przestrzenią 
kontemplacji oraz relaksu. Dzięki podniesieniu parku powyżej poziomu ulicy za-
pewniono spokój oraz ciszę. 

St. nicholas Greek orthodox church

Architekt Santiago Calatrava otrzymał zadanie zaprojektowania kościoła św. 
Mikołaja. W swoich planach czerpał inspirację z wielkich bizantyjskich kościołów 
Hagia Sophia i kościoła Najświętszego Zbawiciela w Chorze, również znajdującego 
się w Stambule. Kościół zostanie zbudowany w Liberty Park. Nowy kościół powsta-
nie ze stali i betonu, ale jego zewnętrzna część będzie wyłożona jasnym kamie-
niem. Wnętrza kościoła są wciąż projektowane. Budowa nowej świątyni rozpoczęła 
się na początku 2014 roku.

podsumowanie

Przed zniszczeniem teren World Trade Center pełnił funkcję centrum finan-
sowego Nowego Jorku, a także całego świata. Pomimo tak wielkiej tragedii, jaka 
spotkała Amerykę, postanowiono odbudować tereny World Trade Center, aby 
nadać temu miejscu z powrotem życie. Wymagało czasu, aby ludzie znowu zaczęli 
przychodzić do tego miejsca. Stopniowa odbudowa budynków, przywróciła życie 
do dzielnicy finansowej Dolnego Manhattanu. Po odbudowie teren ten rozszerzył 
swoją funkcję o ogród pamięci i muzeum. Do parku zaczęły przychodzić nie tylko 
rodziny ofiar zamachu, ale także pracownicy okolicznych biur i mieszkańcy oraz 
turyści. Muzeum, które powstało, ukazuje skalę terroryzmu i mobilizuje nas do 
walki z wszelkimi jego objawami na całym świecie, nie pozostawiając nas obojęt-
nymi na zjawisko terroryzmu, które dotyczy całej ludzkości.
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Klaudia Mendyka

Metropolie wczoraj i dziś

wstęp

XX wiek zapisał się w historii jako okres dynamicznego rozwoju oraz wielu od-
kryć, które sprawiły, że życie stało się prostsze, ale także przyniosły ze sobą wiele 
zagrożeń. W ciągu ostatniego stulecia cywilizacja rozwinęła się w wielu dziedzinach 
nauki i techniki, między innymi w rozwoju transportu, badań składu i właściwości 
materii, komputeryzacji i podboju kosmosu. Radio, telewizja, komputer, telefon ko-
mórkowy i poczta elektroniczna – to wynalazki ubiegłego wieku, bez których trudno 
sobie wyobrazić współczesne życie. Udoskonalenie komunikacji i rozwój wszelkiego 
rodzaju środków transportu sprawiły, że marzenie ludzkości o szybkich sposobach 
przemieszczania się i komunikacji stało się rzeczywistością. W XX wieku kolej żelazna 
została w dużej części wyparta przez samochody. Wiek XX jest również nazywany 
„wiekiem atomu”. Nastąpiło odkrycie promieniotwórczości i wykorzystanie energii 
rozszczepienia jądra atomowego, co spowodowało rewolucyjne zmiany w medy-
cynie (leczenie nowotworów) i w energetyce. Wszystkie te osiągnięcia, wynalazki 
pojawiły się bardzo szybko i bardzo szybko rozpoczęto je wykorzystywać na skalę 
masową. Ludzkość zachłysnęła się technologią, nie zważając na konsekwencję tych 
działań. Dynamiczny rozwój technologiczny, ekonomiczny i gospodarczy odbija się 
negatywnie na naszej planecie. Do atmosfery wydzielane są ogromne ilości trują-
cych związków chemicznych, stanowiących zagrożenie dla środowiska naturalnego. 
Dziura ozonowa, topnienie lodowców, zanieczyszczenie powietrza, globalne ocieple-
nie – te i inne uboczne skutki nieograniczonego ludzkiego konsumpcjonizmu, nad-
miernej eksploatacji i degradacji środowiska, których obecnie jeszcze w pełni nie 
odczuwamy, stanowią jednak poważne zagrożenie dla cywilizacji ziemskiej. 

Metropolie XX wieku

Mówi się, że architektura jest prawdziwym zwierciadłem życia i zachowań społecz‑
nych danej epoki. Jeśli tak jest w istocie, jej obecny kształt powinien dostarczać nam 



36    ARCH-ECO Miasto XXI w. - nowa dynamika życia

informacji o siłach napędowych rządzących naszymi czasami1. Wypowiedź Waltera 
Groupiusa, która rozpoczyna rozdział szósty jego książki „Pełnia architektury”, jest 
bardzo uniwersalna i wpasowuje się w kontekst metropolii XX wieku, gdzie archi-
tektura odgrywa jedną z głównych ról kreowania miast.

Wiele miast dzięki nowym technologiom z małych miasteczek przeistoczyło 
się w wielkie metropolie. Swój szybki rozkwit zawdzięczają często położeniu, któ-
re mogło im przynieść wiele korzyści, ale też ekspansywnej, nieznającej żadnych 
barier strategii rozwoju. Hong Kong i Dubaj to przykłady miast, które można na-
zwać metropoliami XX wieku. Emiraty Arabskie od zawsze kojarzą nam się z ropą 
naftową, nic dziwnego, w końcu początki tego obecnego imperium zaczęły się od 
wydobywania tego surowca. Dubaj leży przy południowym wybrzeżu Zatoki Per-
skiej i jest obecnie największym i najbardziej zaludnionym miastem w Zjednoczo-
nych Emiratach Arabskich (ryc. 1). Miasto to niegdyś było niewielką wioską rybac-
ką słynącą z połowu pereł. Jego rozkwit datuje się na lata 80. XX wieku, kiedy to 
utworzono specjalną strefę ekonomiczną nastawioną na inwestorów. 

Pod koniec XX wieku rząd zadecydował o przejściu z gospodarki uzależnionej 
dochodowo od wydobycia ropy naftowej na gospodarkę usługowo-turystyczną, 
co sprawiło, że nieruchomości stały się bardziej wartościowe, oraz zaskutkowa-
ło tzw. boomem budowlanym na początku XXI wieku. Nowe wieżowce i budynki 

1 W. Gropius, Pełnia architektury, Kraków 2014, s. 101.

Ryc. 1. Dubaj. Źródło: http://podroze.onet.pl/aktualnosci/
jedziesz-do-dubaju-zwracaj-uwage-na-to-co-zamieszczasz-w-sieci/rxp5qe
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o charakterze turystycznym uczyniły z Dubaju jedno z najszybciej rozrastających się 
miast. Budynki, które powstawały i powstają, są ultranowoczesne oraz unikatowe, 
np. Emirates Tower, które są dwunastym i dwudziestym czwartym budynkiem na 
świecie pod względem wysokości, oraz Burdż al-Arab, czyli hotel-żagiel wybudowa-
ny na sztucznej wyspie (ryc. 2), czy projekty na wodzie, np. Palm Island i The World. 
Ostatnie dekady boomu sprawiły, że miasto stanowi kluczowy przykład bezwładnej 
ekspansji i nieprzemyślanych projektów typu stok Ski Dubai – klimatyzowany halo-
wy park narciarski, czy Świat – archipelag 300 sztucznych wysp. W 2006 r. światowy 
fundusz na rzecz przyrody (WWF) uznał Zjednoczone Emiraty Arabskie za kraj pozosta‑
wiający największy ślad ekologiczny w przeliczeniu na mieszkańca, w znacznym stopniu 
z uwagi na emisję dwutlenku węgla2. 

Przykładem innego, równie spektakularnie rozwijającego się miasta, jest Hong 
Kong, który Wielka Brytania przejęła po wojnie opiumowej w 1842 r. w następstwie 
podpisanego traktatu w Nankinie z Chinami, a od 1898 r. dzierżawiła przez okres 
kolejnych 99 lat. W tym czasie z małej miejscowości nadmorskiej powstało ogrom-
ne miasto, które powiększało się, pozyskując nowe tereny. XX wiek był przełomem 

2 Hongkong. Z widokiem na przyszłość, „Traveler. Najciekawsze miasta świata”, 10/2017, s. 42.

Ryc. 2. Burdż al-Arab. Źródło:  http://www.paranormalne.pl/topic/41590-symbol-chrzescijanstwa
-w-swiecie-islamu/ (dostęp: 26.12.2015)
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dla tego miasta, rozwój gospodarczy oraz kulturalny sprawiły, że Hong Kong stał się 
pomostem pomiędzy światem zachodnim a komunistycznymi Chinami. Szczególnie 
lata 60. XX wieku przyniosły prawdziwy boom rozwojowy, którego źródłem byli ucie-
kinierzy z kontynentalnych Chin (w szczególności z Szanghaju) oraz firmy i ich kapitał 
widzące w Hong Kongu bezpieczną przystań dla swoich interesów. Nagły przypływ 
zasobów pieniężnych zaowocował niespotykanym wzrostem gospodarczym, dzięki 
któremu Hong Kong przestał być wyzyskiwanym, kolonialnym terytorium, a został 
jednym z czołowych rynków Azji. W późniejszych latach rozwój miasta przyśpieszał, 
a wieżowce budowano w zawrotnym tempie, miasto rozrastało się i wzbogacało. 
W 1972 r. otwarto pierwszy tunel pod cieśniną Port Wiktorii, który połączył półwysep 
Koulun z wyspą Hongkong3, a w 1998 r. oddano do użytku nowy port lotniczy Hong 
Kong International Airport zlokalizowany w Chep Lap Kok. W trakcie prac połączono 
ze sobą 3 małe wysepki. Od 1980 r. rozbudowywana jest sieć połączeń metra. Wybu-
dowano podwodny tunel (długość 1,6 kilometra) łączący wyspę Hongkong z lądem. 
W 1984 r. Hong Kong powrócił do Chin. Rząd chiński zobowiązał się pozostawić wła-
dzom Hong Kongu do 2047 r. dużą autonomię we wszystkich sprawach, z wyjątkiem 
polityki zagranicznej i sił zbrojnych. Dzięki temu Hong Kong może sprawnie się roz-
wijać i sprawować własne rządy. Miasto odznacza się dużą liczbą nowoczesnej za-
budowy, słynie z jednej z najwyższych gęstości zaludnienia – 6200 osób na kilometr 

3 Wolny rynek czyli: rozwój Hongkongu na przestrzeni lat, https://www.sadistic.pl/wolny-rynek
-czyli-rozwoj-hongkongu-na-przestrzeni-lat-vt146269.htm (dostęp: 21.10.2012).

Ryc. 3. Hongkong. Źródło: https://www.michaelvirardi.com/videos/day-michael-hong-kong/
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kwadratowy oraz z rekordowej liczby wieżowców. Jednym z najwyższych i najbardziej 
rozpoznawalnych budynków w Hongkongu jest siedziba Bank of China Tower. Bu-
dynek ten wywołuje liczne kontrowersje4. W 1980 r. został wybudowany Hopewell 
Centre, pierwszy na świecie wieżowiec w kształcie walca. 

Niezliczone ilości drapaczy chmur w zestawieniu z gęstą siecią dróg sprawiły, 
iż w mieście odnotowuje się rekordowy poziom zanieczyszczenia powietrza. Chiń-
skie miasto jest też najbardziej zanieczyszczoną światłem metropolią na świecie, 
gdzie jasność nocnego nieba osiągnęła poziom, który może być szkodliwy dla ludzi 
i przyrody. Jak wynika z trzyletnich badań fizyka Pun Chun-shing z Uniwersytetu 
w Hong Kongu, niebo nad centrum biznesowym tego miasta bywa w nocy 1,2 ty-
siąca razy jaśniejsze niż naturalnie5. 

technologie proekologiczne

Po sukcesie odkryć i rozwoju, ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę z zagrożeń, 
jakie niosą ze sobą m.in. przeludnione miasta, spaliny samochodów i fabryk. Za-
częto poszukiwać sposobów, aby ograniczyć destrukcję naszej planety. W czerw-
cu 1992 r. odbyła się II Konferencja w Rio de Janeiro związana ze Szczytem Ziemi, 
na której stworzono zasady projektowania zrównoważonego. Deklaracja z Rio, 
tzw. Karta Ziemi, prezentuje 27 zasad ekorozwoju, przyszłych praw oraz obowiąz-
ków państw i obywateli wobec środowiska naturalnego. Od tej konferencji mówi 
się o erze ekologicznej w rozwoju ludzkości, traktującej Ziemię jako kolebkę życia 
ludzi i ich zrównoważonego rozwoju. Ma ona zastąpić erę przemysłową, której 
architektura cechowała się monumentalnością, prostotą, brakiem zdobień oraz 
nadmierną eksploatacją i degradacją środowiska. 

Centrale elektryczne ogromnej siły, zbiorniki ziarna potężnej pojemności, tamy 
na wiele metrów sześciennych wody — wszystko to nosi w sobie pierwszy zarodek 
piękna, do którego zawsze dąży człowiek — zarodek wybitnej monumentatności. 
Cecha monumentalności jest jednym z momentów, w których odzwierciadla się ży‑
cie współczesne, upływające, zdaje się, całkowicie pod znakiem tego, co monumen‑
talne. Architektura domu mieszkalnego, dworca, parlamentu coraz częściej zatraca 
swoją tożsamość, a staje się tylko cząstką całego kompleksu — placu, ulicy, miasta. 
Urbanizm jest takim samym odzwierciadleniem monumentalności życia XX wieku6.

4 Hongkong, https://pl.wikipedia.org/wiki/Hongkong (dostęp: 3.03.2018).
5 Hongkong najbardziej zanieczyszczony światłem. „Nie ma ludzi, światło jest”, https://tvnme-

teo.tvn24.pl/informacje-pogoda/swiat,27/hongkong-najbardziej-zanieczyszczony-swiatlem-
nie-ma-ludzi-swiatlo-jest,80610,1,0.html (dostęp: 22.03.2013).

6 E.A. Norwerth, „Architektura przemysłowa”, „Architektura i Budownictwo”, r. 1925-1926, s. 7.
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Era ekologii nastawiona na inne cele, przede wszystkim oszczędność zasobów 
natury, ma poprawić jakość życia oraz stan zasobów naturalnych naszej planety.

Od tej chwili państwa, organizacje, projektanci i architekci starają się wprowa-
dzać te zasady, tak aby zużycie zasobów naturalnych było coraz mniejsze oraz aby 
dostosować miasta do potrzeb człowieka, wykorzystując nowe technologie oraz 
odnawialne źródła energii. Technologii proekologicznych jest wiele, jednak wbrew 
pozorom niektóre z nich nie są nowe. Energia wiatrowa była najwcześniej, obok 
spalania drewna, eksploatowaną przez człowieka energią odnawialną. Pierwsze 
wiatraki były wykorzystywane przez ludzi do mielenia ziarna oraz pompowania 
wody. Pod koniec XIX wieku rozwój maszyn parowych spowodował wyparcie na-
pędu wiatrowego z wielu dziedzin życia gospodarczego. W 1957 r. inżynier Johan-
nes Juul skonstruował siłownię wiatrową z generatorem prądu przemiennego, 
pierwsza taka elektrownia wiatrowa stanęła na wybrzeżu Gedser w Danii. Założe-
nia techniczne tej elektrowni do dziś są uważane za nowoczesne. Bujny rozwój no-
woczesnej energetyki wiatrowej nastąpił na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. 
Jako pierwsze do czystej energii wiatru zaczęły powracać najbardziej rozwinięte 
kraje, które konsumują ogromne ilości energii i starają się zahamować ilość zanie-
czyszczeń, które same wytwarzają. Powrót ten jest wynikiem stale rosnącej świa-
domości ekologicznej całego społeczeństwa. Oprócz krajów najzamożniejszych ku 
energii wiatrowej zwróciły się państwa wykorzystujące dotychczas na opał głównie 
drewno i mające z tego powodu niebezpiecznie zmniejszoną powierzchnię lasów7. 

Kolejna proekologiczna technologia stosowana w projektowaniu zrównoważo-
nym wykorzystuje energię słoneczną poprzez panele fotowoltaiczne. Pierwsze ba-
dania nad przechwytywaniem i przetwarzaniem energii słońca były prowadzone już 
na początku dziewiętnastego stulecia. W okresie kiedy wydobyć metalurgicznych 
było najwięcej i regularnie odkrywano nowe złoża surowców, naukowiec Auguste 
 Mouchout rozpoczął prace nad pierwszymi bateriami słonecznymi. Rozumiał już wte-
dy, że ropa i węgiel wyczerpią się prędzej czy później. W 1861 r. udało mu się zbudo-
wać baterię pracującą w 100% tylko na energii słonecznej. Niestety urządzenie było 
stosunkowo drogie, a ceny ropy i węgla spadały, więc popadło ono w zapomnienie8. 
Pomimo tego, że rozwiązania te wówczas nie znalazły uznania i szerszego zastoso-
wania, bowiem ludzie woleli wykorzystywać te zasoby ziemi, które były łatwiej do-
stępnym i prostszym rozwiązaniem, pierwsze sukcesy w budowie domu zasilanego 
w energię słoneczną datowane są na rok 1883. W kolejnych latach podejmowano 

7 P. Pietkiewicz, Historia wykorzystania energii wiatru, http://www.wiatraczek.cba.pl/historia.html 
(dostęp: 2007).

8 J. Jackson, Historia Energii Słonecznej, https://artelis.pl/artykuly/21240/Historia-Energii-Slo-
necznej (dostęp: 1.08.2010).
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próby stworzenia tańszego zamiennika, jednak produkcja takich paneli nadal była 
bardzo droga, a wydobycie ropy i gazu coraz tańsze. Dopiero pod koniec XX wie-
ku, dokładnie w 1973 r., podczas kryzysu energetycznego, rozwój i sprzedaż pa-
neli słonecznych wzrosły. Wiele poświęcono ich rozwojowi, m.in. kolosalne sumy 
pieniężne. Dzięki temu znacznie wzrosła ich efektywności i spadły ceny. W zależno‑
ści od czynnika roboczego wyróżnia się następujące rodzaje kolektorów słonecznych:

 � cieczowe (najczęściej stosowane);
 � powietrzne;
 � próżniowe9. 

Masdar, najbardziej ekologiczne miasto na świecie

Fenomenalnym, aczkolwiek jeszcze nieco futurystycznym przykładem miasta 
wykorzystującego opisane wyżej proekologiczne technologie, zasilanego całkowicie 
ze źródeł odnawialnych i nieprodukującego żadnych odpadów jest Masdar – miasto 
położone 17 kilometrów na południowy wschód od Abu Dhabi, stolicy Zjednoczo-
nych Emiratów Arabskich. Projekt powstał z inicjatywy emira Abu Dabi. 

Masdar z daleka nie przypomina megamiasta, metropolii. Z odległości wy-
gląda po prostu jak zespół kilkunastu biurowców oderwanych ze śródmieścia 
i umieszczonych w sercu pustyni. Jednak dla autorów tej koncepcji to coś wię-
cej niż tylko biurowce, według pomysłodawców i założycieli to przyszłość zrów-
noważonej urbanistyki. Wszystkie wyprodukowane w nim ścieki są oczyszczane 
i powtórnie wykorzystane, a po jego ulicach nie mogą poruszać się samochody 
o napędzie spalinowym. Elektryczność dla Masdar City zapewniają panele foto-
woltaiczne, natomiast system chłodzenia działa dzięki energii słonecznej. Pomysł 
na zielone miasto jest realizowany w ramach programu WWF10, „One Planet Living 
Programme”, którego nazwa nawiązuje do koncepcji zrównoważonego rozwoju 
z wykorzystaniem zasobów naturalnych Ziemi.

Głównym projektantem jest pracownia architektoniczna Normana Fostera 
– Foster+Partners. Budżet całego przedsięwzięcia wynosi 22 miliardy dolarów. 
Architekci projektujący miasto muszą uwzględnić zasady programu WWF, które 
dotyczą następujących aspektów:

 � dwutlenek węgla – energia musi pochodzić w 100% z odnawialnych źródeł, 
takich jak panele fotowoltaiczne, energia słoneczna, energia wiatrowa itd.;

9 G. Jastrzębska, Ogniwa słoneczne budowa, technologie i zastosowanie, Warszawa 2013, s. 61.
10 Światowy Fundusz na rzecz Przyrody; dawniej World Wildlife Fund i World Wide Fund for 

 Nature – organizacja pozarządowa i ekologiczna o charakterze międzynarodowym, powstała 
w 1961 r., https://pl.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Fund_for_Nature (dostęp: 17.02.2018).
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 � odpady – 99% odpadów zostanie poddanych recyklingowi i ponownie 
wykorzystanych;

 � materiały budowlane – do budowy miasta będą zastosowane materiały 
pochodzące z recyklingu i drewno z certyfikatem FSC;

 � transport – środki transportu poruszające się w obrębie miasta nie będą 
emitowały dwutlenku węgla, brak samochodów o napędzie spalinowym;

 � żywność – w mieście będzie można kupić żywność pochodzącą z upraw 
ekologicznych;

 � woda – zużycie wody na mieszkańca miasta będzie o połowę niższe od jej 
dotychczasowego średniego zużycia na mieszkańca emiratu, natomiast 
wszystkie ścieki będą ponownie wykorzystane;

 � przyroda – wszystkie chronione gatunki występujące na terenie miasta zo-
staną objęte odpowiednią ochroną bądź przeniesione w inne miejsce, tak 
aby przenosiny te nie miały negatywnego wpływu na przyrodę;

 � dziedzictwo kulturowe – architektura miasta będzie nawiązywała do spe-
cyfiki regionu;

Ryc. 4. http://www.national-geographic.pl/galeria/zjednoczo-
ne-emiraty-arabskie-to-nie-tylko-dubaj-zobacz-niezwykle/

abu-zabi-wystrzelilo-w-gore-po-tym-jak-u-schylku-lat-50-odkryt-1
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 � równość i sprawiedliwy handel – wszyscy zatrudnieni na terenie miasta 
(łącznie z jego budowniczymi) będą sprawiedliwie wynagradzani, zaś wa-
runki ich pracy będą spełniać międzynarodowe standardy;

 � ludzie – miasto ma służyć przed wszystkim ludziom i poprawie warunków 
ich życia11. 

 Projektanci zadbali także o to, aby temperatura w mieście była niższa niż na 
otaczającej go pustyni. W mieście jest chłodniej średnio o 15-20 stopni. Dokonano 
tego dzięki 45 metrowej wieży wiatrowej, nawiązującej do tradycyjnych, arabskich 
wzorców, która zasysa powiewy wiatru unoszące się nad budynkami i kieruje je 
w uliczki miasteczka. Architekci zadbali także o stworzenie zwartej zabudowy, któ-
ra tworzy przyjemne dla mieszkańców podcienie12. 

W momencie zakończenia projektu miasto ma liczyć 50 000 mieszkańców oraz 
być siedzibą dla 1500 przedsiębiorstw. Masdar City ma utworzyć ponad 70 000 
miejsc pracy oraz przyczynić się w ponad 2% do rocznego PKB Abu Dhabi. Mia-
sto staje się miejscem działalności międzynarodowych przedsiębiorstw oraz czo-
łowych ekspertów z dziedziny odnawialnych i alternatywnych źródeł energii. 
W Masdar City swoje siedziby tworzą również firmy zajmujące się ekologicznym 
budownictwem i produkcją ekologicznych materiałów przemysłowych, recyklin-
giem, a także przedsiębiorstwa oferujące rozwiązania finansowe dla przedsięwzięć 
związanych z ekologią.

Priorytetem dla całego projektu jest stworzenie w pełni funkcjonalnego mia-
sta, w którym wykorzystane zostałyby technologie przyjazne środowisku oraz 
zgodne z zasadami projektowania zrównoważonego, którego budowa pomogła-
by zrozumieć, w skali lokalnej, ideę zielonej energii i technologii.

new Songdo city – ekologiczne centrum biznesowe korei 
południowej

Korea Południowa, tak jak inne mocarstwa, tworzy nowe miejsca pracy oraz 
zamieszkania, które będą w 100% ekologiczne i zgodne z eco building. Chce także 
stworzyć wizytówkę na miarę wielkich azjatyckich metropolii. Songdo to pierw-
sze tego typu koreańskie ultranowoczesne miasto biznesowe, które zlokalizo-
wane jest w zachodnio-północnej części kraju – na południe od Seulu i  Incheon, 
co jest specyficzne, budowane jest w całości na sztucznej wyspie powstałej na 

11 K. Ślusarczyk, Powstaje najbardziej ekologiczne miasto świata – Masdar City, https://dziecisawazne.
pl/powstaje-najbardziej-ekologiczne-miasto-swiata-masdar-city/ (dostęp: 11.10.2016).

12 R. Proczek, Masdar – pieśń przyszłości czy pieniądze wyrzucone w piach?, http://urbnews.pl/
masdar-piesn-przyszlosci-pieniadze-wyrzucone-piach/ (dostęp: 15.11.2014).
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Morzu Żółtym (ryc. 5). Projekt Songdo zakłada osiągnięcie sześciu celów. Nale-
żą do nich: otwarta i zielona przestrzeń, dogodny transport, zrównoważona kon-
sumpcja wody, przechowywanie i utylizacja, oszczędna emisja dwutlenku węgla 
i minimalizacja zużycia energii, recycling, zrównoważone zarządzanie miastem13. 

Twórcy oprócz postawienia drapaczy chmur, które są siedzibą wielu świato-
wych firm, inwestują w środowisko przyjazne człowiekowi. Aż 40% przestrzeni zaj-
mują tereny zielone, powstają parki na miarę Central Parku. Dzielnicę przecina-
ją 24 kilometry ścieżek rowerowych, co zachęca mieszkańców do spacerów oraz 
przebywania na świeżym powietrzu. Twórcy chcą ograniczyć transport samocho-
dem – alternatywą ma być rozbudowana komunikacja miejska, rower, car sharing 
oraz poruszanie się na własnych nogach. Zabudowa mieszkalna jest blisko skle-
pów, restauracji, miejsc rozrywki, urzędów oraz miejsce pracy. Parkingi samo-
chodowe w 95% znajdują się pod ziemią, co zaoszczędza miejsca np. pod nowe 
inwestycje. Zamiast tradycyjnej komunikacji miejskiej w Songdo będą jeździć su-
perszybkie pociągi, które pokonują dystans 50 kilometrów w 20 minut. Konstruk-
torzy pomyśleli nawet o takich szczegółach, jak tablice rejestracyjne w samocho-
dach. Będą one wyposażone w specjalne czujniki, które wyłączą światła drogowe, 
jeśli nie wykryją innych samochodów na jezdni. 

 Kolejnym przykładem wprowadzania ekologicznych zmian są inteligentne sie-
ci wodne. Inżynierowie środowiska podzielili system wodny miasta na trzy części 

13 New Songdo City – „smart city”, czyli ekologiczne miasto XXI wieku, http://forsal.pl/arty-
kuly/656765,new-songdo-city-smart-city-czyli-ekologiczne-miasto-xxi-wieku.html (dostęp: 
25.10.2012).

Ryc. 5. Songdo. Źródło: http://antyweb.pl/songdo-miasto-korea/ (dostęp: 8.11.2017)
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– system świeżej wody, ścieków i wody szarej (używanej do irygacji i w toaletach). 
Dodatkowo każdy budynek ma możliwość zbierania brudnej wody oraz swój wła-
sny system recyclingu, w budynkach zainstalowane są zsypy, które połączone są sys-
temem rur pneumatycznych, odpadki od razu trafiają do sortowni, podlegają recy-
klingowi lub spaleniu, skutkiem takiego rozwiązania jest zlikwidowanie śmieciarek 
w mieście. Oprócz biurowców znajdują się tam szkoły, szpitale i apartamentowce, 
wszystkie budynki wyposażone są w najnowsze technologie, m.in. ekrany dotykowe, 
które monitorują zużycie energii. W całym mieście jest dostęp do superszybkiego In-
ternetu. Songdo ma emitować o 30% mniej gazów cieplarnianych, niż miasta o po-
dobnej populacji14. Te wszystkie rozwiązania sprawiają, że Songdo jest jednym z naj-
bardziej ekologicznych i rozwiniętych technologicznie miast świata, które ciągle się 
rozwija i powiększa. Jedyny problem tego miasta to zaludnienie, obecnie pracuje, oko-
ło 70 tysięcy osób, czyli o wiele mniej niż 300 tysięcy, które przewidywał rząd miejski. 
Problem może być spowodowany zbyt dużym oddaleniem od Seulu, gospodarczego, 
politycznego i kulturalnego centrum kraju. Dotarcie do stolicy trwa ponad godzinę15.

podsumowanie

Na Ziemi żyje w tej chwili ponad 7,5 miliarda ludzi, a każdy chce korzystać z jej 
dobrobytu. Świat się zmienia, technologia idzie do przodu, a wraz z nią narasta 
realność problemu ochrony zasobów naturalnych naszej planety. Kwestia ta wy-
maga radykalnego przeorganizowania sposobu życia i myślenia ludzkości – do-
strzeżenia, że to, co dla nas jest dobre i wygodne, nie zawsze oznacza to samo dla 
naszej planety. Po wieku gwałtownego zachłyśnięcia się odkryciami i wynalazkami 
pojawiły się pierwsze inicjatywy proekologiczne, w tym koncepcja zrównoważone-
go rozwoju. Kraje jednoczą się w walce ze smogiem, zanieczyszczeniami, dziurą 
ozonową i globalnym ociepleniem, stwarzając fundusze na rozwój „eco-miast”, 
wolnych od spalin samochodów, fabryk. Wielkie metropolie XX wieku coraz czę-
ściej obierają właśnie ten kierunek rozwoju. Projektowane od podstaw miasta ta-
kie jak Masdar czy Songdo stanowią przykład nieuniknionych zmian, które muszą 
zaistnieć. Również proekologiczne inicjatywy są wdrażane w istniejących już ośrod-
kach miejskich. W Berlinie na przykład wprowadzono zakaz poruszania się samo-
chodem w centrum miasta, co ma zmniejszyć ilość zanieczyszczeń emitowanych 

14 M. Sikorski, Songdo: tak wygląda budowane od zera miasto przyszłości w Korei Południowej, 
http://antyweb.pl/songdo-miasto-korea/ (dostęp: 8.11.2017).

15 L. Garfield, Korea Południowa buduje wartą 35 mld dol. dzielnicę. Ma wyeliminować potrzebę 
posiadania auta, https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/songdo-zrow-
nowazona-dzielnica-w-korei-poludniowej/wk33e01 (dostęp: 17.02.2018).
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do atmosfery. Kolejnym przykładem takiego miasta jest Dubaj, którego władze, 
inwestując w zielone tereny oraz budynki ekologiczne, chcą zatrzeć zły wizerunek 
związany z eksploatacją złóż ropy naftowej. 10 lat temu ta stolica emiratu pozosta-
wiała w środowisku jeden z największych śladów ekologicznych, spośród wszyst-
kich miast świata. Do roku 2050 chce pozostawiać najmniejszy16. 

Naszą planetę można przyrównać do organizmu, w którym każda istota ma 
swoje miejsce, a jednocześnie pozostaje w zależności od innych równolegle funk-
cjonujących w tym organizmie tworów. Potrzeba zachowania równowagi w środo-
wisku motywuje ludzkość do większej dbałości o ekologiczny aspekt rozwijających 
się w XXI wieku metropolii.
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magdalena sznajder

mit StambUłU  
– StUdiUm tUReckieGo SentymentU

Opowiedz mi bajkę, tato 
Niech będzie w niej wszystko, co kocham 
Niech będzie w niej Stambuł 1

Stambuł ma magiczną moc przyciągania. Ogromne, według oficjalnych statystyk, 
miasto o ponad piętnastomilionowej populacji cały czas rośnie. Nie zniechęcają jego 
mieszkańców niekończące się korki, tłum, wzrastające wskaźniki przestępczości2 i wiele 
innych uciążliwości związanych z życiem u wrót Azji . Oczywiście Stambuł posiada jedną 
ważną zaletę, którą mają wszystkie metropolie – możliwości. Przy tak dużej populacji 
i ilości miejsc pracy Stambuł dla wielu wydaje się miejscem wielkiej szansy i mimo że 
o sukces dużo trudniej niż o spektakularną porażkę, a walka o przetrwanie wydaje się 
być cięższa niż w innych regionach państwa, wciąż prawdopodobnie najważniejszym 
czynnikiem zachęcającym do osiedlania się w mieście pozostaje ten ekonomiczny. 

Jednak pieniądze nie są jedynym czynnikiem decydującym o wyborze Stambułu 
jako miejsca przeprowadzki. Miasto to stanowiło w świadomości zbiorowej Turków 
stolicę obfitości oraz szczyt aspiracji przez bardzo długi czas, a dla wielu wciąż nim 
jest. Od 1453 roku stolica sułtanów, a później także siedziba kalifatu, dawniej była mia-
stem wielkich możliwości oraz wszelkiego splendoru. Ten obraz wciąż istnieje w świa-
domości Turków i przyciąga równie mocno jak niegdyś. Stambuł to inspiracja niezli-
czonej ilości dzieł najważniejszych tureckich i osmańskich pisarzy, jak choćby jednego 
z dwóch tureckich noblistów, Orhana Pamuka. Jednak złe warunki życia w Stambule 
są zauważane tak przez rodzimych mieszkańców, jak i przybyszów z zagranicy. Co za-
tem sprawia, że Turcy tak chętnie wybierają Stambuł na swoje miejsce do życia? I jak 
widzą Stambuł obcokrajowcy?

1 Y. Turgul, C. Onural, Bana Bir Masal Anlat Baba, piosenka tytułowa serialu Süper Baba, 1993-
1997, fragm. tłum. J. Sznajder.

2 Porównanie wskaźników przestępczości w Stambule i Nowym Jorku, https://www.numbeo.
com/crime/compare_cities.jsp?country1=Turkey&city1=Istanbul&country2=United+States&ci-
ty2=New+York%2C+NY, (dostęp: 05.04.2018).
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Już od IX wieku, kiedy pierwsze ludy tureckie pojawiły się w Anatolii, Stambuł, 
a raczej wtedy jeszcze Konstantynopol, był dla nich mitycznym miastem bogac-
twa i dobrobytu. Jego pozycja na mapie geopolitycznej Europy i Azji predestyno-
wała go do ważnej roli z wielu powodów, szczególnie ze względu na handel oraz 
strategiczne położenie obronne. Stambuł to ważny punkt na Jedwabnym Szlaku3, 
a przez jego środek przechodzi jedyny kanał łączący Morze Śródziemne z Morzem 
Czarnym. Miasto zostało założone jako Bizancjum w 660 roku p.n.e., a przemiano-
wane na Konstantynopol w 330 roku n.e.4 Do czasu zdobycia miasta przez Meh-
meta II Zdobywcę w 1453 roku największa populacja wynosiła według różnych 
źródeł między 250 tysiącami a milionem osób5. Do tego czasu jednak populacja 
stale spadała i bezpośrednio przed przejęciem miasta przez Turków szacuje się ją 
na mniej niż 40 tysięcy mieszkańców6.

Po przejęciu Stambułu przez dynastię Osmanów miasto, oprócz kilku krótkich 
okresów zmniejszania się populacji, rozrastało się do dzisiejszych rozmiarów, a tem-
po jego wzrostu wcale nie maleje. Populacja na 2017 rok wyniosła ponad 15 mi-
lionów osób, a gęstość zaludnienia – 2829 osób na kilometr kwadratowy. Dane te 
można porównać z liczbą z 2007 roku – 12,5 miliona mieszkańców7. Wzrost ten 
spowodował ogromne zapotrzebowanie na mieszkania, a także liczne problemy 
komunikacyjne miasta. Stambuł stale się rozwija, terytorialnie i architektonicznie. 
Mimo problemów związanych z tak gwałtownym wzrostem populacji migracja do 
Stambułu nie maleje. Co sprawia, że Turcy tak chętnie zmieniają swoje miejsce za-
mieszkania, mimo wad życia w wielkim mieście? Oczywiście jednym z najważniej-
szych powodów są pieniądze, jednak sposób postrzegania Stambułu przez Turków 
jest dużo bardziej skomplikowany niż prosta chęć zarobku.

Gdy mówisz Stambuł, myślę o mewach 

W połowie ze srebra, w połowie z morskiej piany 

W połowie ryba, w połowie ptak 

Gdy mówisz Stambuł, myślę o baśni 

Dawno dawno temu… 

Gdy mówisz Stambuł, myślę o Gülcemal 
W domu na anatolijskiej ziemi 

3 M. Dumper, B. Stanley, Cities of the Middle East and North Africa: A Historical Encyclopedia, San-
ta Barbara 2007, s. 320.

4 C. Mango, Constantinople, [w:] The Oxford Dictionary of Byzantium, red. A. Kazhdan, Oxford
and New York 1991, s. 508-512.
5 M. Salamon, Encyklopedia Kultury Bizantyńskiej, Warszawa 2002, s. 281.
6 Historycy nie są zgodni co do populacji Stambułu przed okresem republiki. Różne źródła po-

dają różne szacunki na ten temat.
7 Populacja Stambułu, https://www.nufusu.com/il/istanbul-nufusu (dostęp: 03.04.2018).
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O Gülcemal śpiewa się pieśni 
Z wersowych kranów płynie mleko 
Z kolumn kwitną róże 
W domu na anatolijskiej ziemi me dzieciństwo 
Zmierza z Gülcemal do Stambułu 
I z nią tam dociera 
Gdy mówisz Stambuł 
Myślę o koszu białych winogron

Bedri Rahmi Eyüboğlu / İstanbul Destanı (Stambulska pieśń)8 

Na temat Stambułu napisano niezliczoną ilość książek, wierszy, piosenek, jest 
on też bohaterem lub tłem wielu filmów oraz sztuk teatralnych, a dzieła na jego 
temat są nieodzownym elementem edukacji w Turcji. Najbardziej znane wier-
sze o Stambule powstawały w okresie republiki9, czyli po 1923 roku. Najważniej-
si poeci okresu republiki, którzy pisali o Stambule, to między innymi Orhan Veli 
Kanık, Necip Fazıl Kısakürek, Yahya Kemal Beyatlı, ale lista ta jest bardzo długa. 
Natomiast jeśli chodzi o pisarzy okresu osmańskiego10, to możemy tutaj wymie-
nić przede wszystkim sułtanów. Na przykład Mehmed Zdobywca opisywał w swo-
jej poezji Stambuł w superlatywach. Lista opiewających Stambuł pisarzy okresu 
osmańskiego także jest bardzo długa. Również bardzo duża część filmów pro-
dukowanych w Turcji ma swoje miejsce w Stambule, który często pełni w nich 
większą rolę niż tylko krajobrazu, jak na przykład w filmie “Ballada o rozbójniku” 
z 1996 roku w reżyserii Yavuza Turgula, a film Fatiha Akina “Życie jest muzyką” to 
po prostu muzyczny portret miasta z trochę niespodziewanej perspektywy.

Nad Stambułem wzeszło Słońce, 
Podniosło się z nocy i strząsnęło sen, 
Süleymaniye z minaretami jak smukłe dziewczyny, 
Meczety Sultanahmet, Sultan Selim i Fatih.

Oktay Rıfat Horozcu / İstanbul Şiirinden (Z poezji Stambułu)11

8 Poezja turecka, https://www.antoloji.com/istanbul-destani-siiri/(dostęp: 05.04.2018), fragm. 
tłum. J. Sznajder.

9 Poeci okresu republiki, https://www.turkedebiyati.org/cumhuriyet_donemi_temsilcileri.html 
(dostęp: 06.04.2018).

10 Początek dynastii Osmanów w Turcji przypada na początek XIV w., a koniec na rok 1922.
11 Poezja turecka, https://onedio.com/haber/unlu-sairlerimizin-kaleminden-guzide-sehrimiz

-istanbul-icin-yazilmis-en-guzel-17-siir-614978 (dostęp: 05.04.2018), fragm. tłum. J. Sznajder.
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Tak o Stambule pisał Orhan Pamuk w książce Stambuł, wspomnienia i miasto:
Każdy dorosły mieszkaniec Stambułu w pewnym momencie swojego 

życia dostrzega, że jego przeznaczenie zaczyna się splatać z losem miasta, 
i nagle zdaje sobie sprawę, że czeka na smutek, który przyjdzie do nie-
go w przebraniu skromności, wrażliwości albo innej namiastki szczęścia12.

„Życie nie może być aż tak straszne”, myślę czasem. W końcu czło-
wiek zawsze może przecież pójść nad Bosfor13.

Produkt krajowy brutto na osobę na 2014 rok w Stambule osiągnął 43 635 lir 
w prowincji Stambuł. Druga prowincja Kocaeli nie odstaje dużo, tam PKB wynosiło 
43 521 lir, jednak trzecia prowincja, Ankara, miała już dużo niższy wynik na pozio-
mie 36 680 lir, a najsłabsze pod tym względem prowincje Van, Şanlıurfa oraz Ağrı 
osiągnęły wyniki wynoszące 9913, 9773 oraz 8486 lir14. Jeżeli dodamy do tego obec-
ny bardzo słaby kurs liry, to można sobie uzmysłowić, dlaczego Turków pociągają 
większe pieniądze. Średnia pensja miesięczna w 2017 roku osiągnęła w Turcji po-
ziom 2456 lir15. W Stambule natomiast 8164 liry. Nawet przy dużo wyższych kosz-
tach życia praca ma większą wartość w Stambule niż w innych rejonach Turcji. Ceny 
nieruchomości w Stambule różnią się znacznie wśród różnych dzielnic. Najniższe 
ceny – rzędu 1975 lir na metr kwadratowy, możemy znaleźć w azjatyckiej dzielnicy 
Sultanbeyli, stosunkowo odległej od centrum Stambułu, jednak niskie ceny mogą 
być spowodowane niepewną sytuacją własności nieruchomości16. Średnia cena 
w odległych dzielnicach oscyluje w granicach 2300-2500 lir za metr kwadratowy, 
natomiast w centrum Stambułu, a szczególnie w dzielnicy Beşiktaş, cena za metr 
kwadratowy nieruchomości może wynosić nawet ponad 15 tysięcy lir17.

Gecekondu to termin pierwotnie określający swoiste slumsy powstające w du-
żych miastach Turcji w czasie ich największego przyrostu. Dosłownie oznacza „po-
wstało w nocy”. Nazwa ta przyjęła się, ponieważ z reguły gecekondu powstawa-
ły bardzo szybko, improwizowanymi metodami, z tego, co udało się „załatwić”. 
Są to osiedla powstające głównie w latach 1945-1990, stworzone, aby pomieścić 

12 O. Pamuk, Stambuł, wspomnienia i miasto, Kraków 2008, s. 374.
13 Ibidem, s. 85.
14 PKB w Turcji, http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24920 (dostęp: 05.04.2018).
15 Średnia pensja w Turcji, https://eksisozluk.com/2017-yili-avrupa-ulkeleri-net-ortalama-ma-

aslari-5514976 (dostęp: 07.04.2018).
16 Ceny mieszkań w Stambule, http://www.milliyet.com.tr/istanbul-un-en-ucuz-konutlari-bu/eko-

nomi/detay/2106923/default.htm (dostęp: 06.04.2018).
17 Mapa cen nieruchomości w Stambule – wg dzielnic, https://www.endeksa.com/analiz/istan-

bul/deger (dostęp: 06.04.2018).
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przybywających do miast imigrantów ze wsi i mniejszych miast, jednak termin 
ten przyjął się jako określenie każdego nielegalnie lub półlegalnie powstałego bu-
dynku mieszkalnego postawionego w pośpiechu18. Głównymi powodami ich po-
wstawania był brak budynków mieszkalnych w okresie rozwoju industrialnego 
miast. Przy bardzo wysokim przyroście populacji w Stambule nie można się dziwić, 
że brakowało mieszkań. Osiedla gecekondu powstawały przede wszystkim tam, 
gdzie można było znaleźć pracę – przy fabrykach, zakładach pracy itp. Proceder 
ten sprawił, że w całym praktycznie Stambule można było zaobserwować budyn-
ki tego typu. Proces powstawania osiedli gecekondu zawsze wyglądał podobnie. 
Nowi mieszkańcy miasta sami zdobywali potrzebne materiały budowlane, sami 
tworzyli sieć komunikacji, bywało nawet, że sami organizowali sobie również do-
stęp do wody pitnej oraz elektryczności.

Gecekondu powstawały na pustych działkach, których właścicielem był głów-
nie rząd, w miejscach bliskich zakładom pracy, a więc na ówczesnych peryferiach 
miast. Rozwiązanie to nie było pierwotnie akceptowane przez władzę, jednak w la-
tach 60. powstawanie tego typu osiedli zyskało wsparcie od rządzących, gdyż było 
to tak naprawdę jedyne rozwiązanie. Turcja nie miała jak zapewnić migrantom 
miejsc do życia, więc musieli oni to zrobić sami. Dopóki ich mieszkańcy zarabiali 
na siebie i nie sprawiali problemów, nikomu to nie przeszkadzało. Rozrost gecekon‑
du trwał aż do lat 90. XX wieku. Oczywiście od czasu do czasu były one wyburza-
ne, a na ich miejsca stawiane były bloki mieszkalne, jednak dopiero w latach 90. 
rozpoczęło się usuwanie ich na wielką skalę. Zostały one przekształcone w bloki 
mieszkalne dla klasy średniej, które tworzą lwią część dzisiejszego krajobrazu Stam-
bułu19. To właś nie zdaniem Geoffrey’a Payne’a był błąd. Ten ekspert pod względem 
planowania miast oraz budownictwa mieszkalnego twierdzi, że gecekondu tworzą 
zwarte, zżyte społeczności, intensywnie rozwijające się ekonomicznie, planowane 
oddolnie. Model przyjęty dzisiaj to planowanie odgórne przez deweloperów wiel-
kich osiedli, niewspierający żadnego z wymienianych przez Payne’a czynników20.

Stambuł rozwija się w niesamowitym tempie. Od kilku lat mamy do czynienia 
z boomem budowlanym, a same plany wydają się niezwykle ambitne. Mowa tu-
taj o budowie kolejnego lotniska, przekopaniu dwóch nowych kanałów pod Bos-
forem, zbudowaniu około 100 kilometrów metra, kanału wodnego równoległego 
do Bosforu, nowego portu oraz rozbudowie sieci dróg, a także budowie kolejnych 

18 O. Esen, Instanbul’s Gecegondus, 2009, https://lsecities.net/media/objects/articles/istanbulsge-
cekondus/en-gb/ (dostęp: 04.04.2018).

19 Ibidem.
20 Gecekondu as “the answer”, 2017, https://beyond.istanbul/gecekondu-as-the-answer-344e07 

855682 (dostęp: 06.04.2018).
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mostów nad cieśniną21. Mimo że lotniska imienia Mustafy Kemala Atatürka oraz 
Sabihy Gökçen cały czas się rozwijają, trwają prace nad konstrukcją kolejnego, któ-
re miałoby wystarczającą wielkość, aby obsługiwać 90 milionów ludzi po otwarciu 
głównego terminalu, a po ukończeniu wszystkich prac mogłoby z niego korzystać 
aż 150 milionów ludzi rocznie22. Budowa lotniska wywołała wiele kontrowersji, po-
nieważ na terenie przeznaczonym na jego budowę znajdował się duży obszar leś-
ny, jednak protesty nie dały żadnych skutków. Inwestycja w porcie Galata zakła-
da powiększenie potencjału użytkowego portu z 500 tysięcy do 3 milionów osób. 
Ma ona na celu przede wszystkim powitanie turystów rejsowych wyższej klasy, 
ale oprócz komercyjnego potencjału rozbudowa portu ma udrożnić drogi bezpie-
czeństwa w wypadku trzęsienia ziemi23. W grudniu 2016 roku został otwarty tunel 
samochodowy pod Bosforem. Wybudowano przy tym ponad 14 kilometrów dro-
gi, a cała inwestycja kosztowała 1,3 miliarda dolarów. Plany budowy tej konstruk-
cji powstawały już w 1997 roku, jednak dopiero w 2016 udało się je sfinalizować. 
Skróciło to czas podróży między dzielnicami Kazlıçeşme i Göztepe, które łączy tu-
nel, ze 100 do 15 minut24. Droga ta posiada 4 pasy na dwóch poziomach. Pierw-
szy tunel przeznaczony jedynie dla pociągów został wybudowany w 2013 roku, 
a plany otwarcia kolejnego tunelu, tym razem zarówno dla ruchu kolejowego, 
jak i drogowego mają zostać zrealizowane w 2020 roku25. Kolejnym ukończonym 
już projektem jest budowa trzeciego mostu nad Bosforem, który miał za zadanie 
zmniejszyć korki w mieście i uprościć komunikację między dwoma kontynenta-
mi. Inwestycja ta kosztowała 1,8 miliarda dolarów26. W Stambule są też budowa-
ne nowe osiedla. Na uwagę zasługują np. Vadistanbul oraz Tema Istanbul. Dwie 
z trzech faz pierwszego z nich zostały już ukończone, a cały projekt zakłada wy-
budowanie 3 tysięcy mieszkań, centrum handlowych oraz hoteli. Przez jego teren 
ma też przebiegać nowy kanał wodny równoległy do Bosforu27. Druga inwestycja 
planuje zaś wybudowanie około 4000 mieszkań, biur oraz hoteli na terenie 330 
tysięcy metrów kwadratowych28.

21 Renewed Istanbul infrastructure boom (1): airport and cruise terminal, http://robertschuddebo-
om.com/?p=114 (dostęp: 06.04.2018).

22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 Tunel pod cieśniną Bosfor otwarty, http://www.gospodarkamorska.pl/Stocznie,Offshore/tune-

lu-pod-ciesnina-bosfor-otwarty.html (dostęp: 06.04.2018).
25 Renewed Istanbul infrastructure boom (2): bridges and tunnels, http://robertschuddeboom.

com/?p=217 (dostęp: 06.04.2018).
26 Ibidem.
27 VadIstanbul Project, http://realestatenewsturkey.com/vadistanbul-project/ (dostęp: 06.04.2018).
28 Renewed Istanbul infrastructure boom : Urban Development and Real Estate Projects, http://socialemedia  
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Komunikacja miejska w Stambule przez lata miała bardzo złą reputację. Spóź-
nienia, ścisk oraz psujące się autobusy były codziennością dla wielu mieszkańców 
Stambułu, a średni czas spędzony na dojazdach w środkach komunikacji miejskiej 
wynosił 91 minut29. Dlatego też wielu z nich, jeśli nie posiadało własnego auta, de-
cydowało się na jazdę taksówką, które w Stambule nie są drogie30. Jednak w ostat-
nich latach infrastruktura została rozbudowana. Autobusy ekspresowe dojeżdżają 
na najdalsze krańce miasta, a wprowadzone w 2007 roku metrobusy obsługują 
dziennie 800 tysięcy ludzi i skracają czas podróży średnio o 51 minut dziennie31. 
Początkowo ich zasięg w mieście wynosił nieco ponad 18 kilometrów, jednak do 
dnia dzisiejszego łączna długość trasy, na której kursują metrobusy wynosi 52 ki-
lometry. W 2015 roku linie te były najszybszym systemem miejskiego transportu 
drogowego na świecie, gdyż osiągały średnią prędkość 35 km/h32. Stambuł jest 
jednak miastem nieprzyjaznym dla rowerzystów oraz pieszych. Istnieją wprawdzie 
ścieżki rowerowe, ale większość z nich nie ma ciągłości i prowadzi tak naprawdę 
donikąd. Niekorzystne jest również ich usytuowanie, bardzo często wzdłuż ulic 
i wśród samochodów. Piesi również nie mogą liczyć na wygodę, bezpiecznie mogą 
się przemieszczać w zasadzie tylko w centrum miasta. Problemem pieszych są tak-
że kierowcy, gdyż wtargnięcia na chodnik są tutaj dosyć powszechne33, a wynika to 
z tureckiej kultury jazdy. Również niepełnosprawni nie mogą liczyć na dobry do-
stęp do przystanków, jednak powoli zmienia się to na lepsze34.

W Stambule funkcjonuje także metro. Pierwsza linia pociągu podziemnego 
została otwarta 17 stycznia 1875 roku. Nazywa się ona Tünel i łączy ze sobą przy-
stanki Karaköy oraz Beyoğlu. Z kolei pierwsza linia metra (M1) została otwarta 
dopiero w 1989 roku i łączyła ze sobą Aksaray i Kartaltepe, a w 2002 roku zosta-
ła ukończona jej rozbudowa, dzięki której połączono linię z lotniskiem Atatürka. 

gidsbz.nl/blog/renewed-istanbul-infrastructure-boom-urban-development-and-real-estate-pro-
jects/ (dostęp: 06.04.2018).

29 Facts and usage statistics about public transit in İstanbul, Turkey; https://moovitapp.com/insi-
ghts/en/Moovit_Insights_Public_Transit_Index-1563 (dostęp: 05.04.2018).

30 Use Public Transportation in Istanbul to Reach Most Places of Interest, https://www.theistanbu-
linsider.com/use-public-transportation-in-istanbul-to-reach-most-places-of-interest/ (dostęp: 
05.04.2018).

31 Istanbul’s Metrobüs bus rapid transit system receives international recognition from sustainable 
transport experts, http://www.wrirosscities.org/news/istanbul%E2%80%99s-metrob%C3%BCs
-bus-rapid-transit-system-receives-international-recognition-sustainable (dostęp: 05.04.2018).

32 Ibidem.
33 Ruch drogowy i inne problemy Stambułu, https://beyond.istanbul/i%CC%87stanbulda

-b%C3%BCy%C3%BCk-tufan%C4%B1-beklerken-9d7403ddaf3 (dostęp: 05.04.2018).
34 Ibidem.
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Dzisiaj w Stambule kursuje 13 linii metra skoordynowanych z liniami tramwajo-
wymi35. Cały czas są też planowane rozbudowy istniejących linii oraz dodanie no-
wych. W tym momencie na przykład trwają prace nad przedłużeniem metra do 
lotniska Sabihy Gökçen, planowana data otwarcia tej nitki metra była pierwotnie 
wyznaczona na luty 2018 roku. Charakterystycznym dla Turcji sposobem porusza-
nia się po mieście są tzw. dolmusze. Nazwa ta pochodzi od słowa dolmuş i ozna-
cza ona pełny, napełniony. Jest to rodzaj komunikacji minibusami. Jeżdżą one po 
wyznaczonych trasach, jednak trasy te są dość swobodne. W praktyce znaczy to, 
że na dolmusze należy patrzeć bardziej jak na dzieloną taksówkę niż na autobus36. 

Stambuł nie jest atrakcyjnym miejscem dla obcokrajowców. W rankingu Inter-
Nations na najlepsze miejsce pracy dla pracowników z zagranicy Stambuł zajmuje 
niskie 50 miejsce z 51, pomiędzy Tokio na 49 miejscu oraz Dżuddą na 5137. Szcze-
gólnie złe wyniki Stambuł notuje w kategoriach pewności stałego zatrudnienia, sa-
tysfakcji z wykonywanej pracy oraz możliwości znalezienia nowej pracy na lokalnym 
rynku. Te wyniki są spowodowane głównie niestabilnością miejscowej gospodarki. 
Firmy szybko powstają, ale także szybko upadają lub się zmniejszają. Jest to zwią-
zane z dynamicznymi zmianami zachodzącymi w mieście. Jako inny ważny czynnik, 
który powoduje niezadowolenie pracowników z zagranicy, serwis InterNations po-
daje również czas spędzony w biurze. Średnio tygodniowo wynosi on 47.2 godziny38.

Analizując ranking Zipjet, można dojść do wniosku, iż nie tylko w powyższych 
kategoriach Stambuł odstaje od światowej czołówki. W 17 kategoriach, które bie-
rze pod uwagę serwis, Stambuł wypada poniżej średniej w 15, zaś pozytywnie 
tylko w 2, co plasuje go na złej, 122 pozycji ze 150 wyselekcjonowanych miast 
całego świata. Ranking bierze pod uwagę takie kategorie jak na przykład zanie-
czyszczenie powietrza, zdrowie psychiczne mieszkańców, jakość ruchu drogowe-
go czy moc nabywcza pieniądza. Najgorsze wyniki piętnastomilionowa metropolia 
osiągnęła w kategoriach ruchu drogowego, poczucia bezpieczeństwa, zanieczysz-
czenia powietrza, poziomu długu na mieszkańca, ubezpieczeń społecznych oraz 
równości płci (gdzie gorsze wyniki osiągnęły tylko miasta arabskie)39. Z drugiej 
strony Stambuł osiąga niezłe wyniki w kategoriach gęstości zaludnienia oraz 

35 Strona internetowa transportu publicznego w Stambule, http://www.metro.istanbul/me-
dia/113898/istanbul-ulaisim-ag-haritasi.jpg (dostęp: 06.04.2018).

36 How and Where to Take a Dolmuş or Shared Taxi in Istanbul, http://www.istanbultrails.
com/2009/07/how-and-where-to-take-a-dolmus-or-shared-taxi-in-istanbul/ (dostęp: 05.04.2018).

37 Building a Career Abroad: The Best Destinations for Urban Work Life, https://www.internations.
org/expat-insider/2017/urban-work-life-index-39282 (dostęp: 03.04.2018).

38 Ibidem.
39 The 2017 Global Least & Most Stressful Cities Ranking, https://www.zipjet.co.uk/2017-stressful

-cities-ranking (dostęp: 04.04.2018).
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zanieczyszczenia hałasem, jednak są to jedyne wyniki lepsze od średnich. Co chy-
ba najważniejsze dla naszych rozważań, Stambuł plasuje się na słabym, 117 miej-
scu pod względem bezrobocia oraz na 87, jeśli chodzi o moc nabywczą rodzi-
ny o średnim przychodzie. Niezadowolenie migrantów z zagranicy wynika także 
z faktu, że brakuje im podejścia Turków do Stambułu. Zwykle nie mają oni senty-
mentów związanych z tym miastem. Często też nie przybywają do niego z włas-
nego wyboru, ale dlatego, że zostają tam wysłani przez swoich pracodawców. 

Historyczne miasto, jakim jest Stambuł, weszło w XXI wiek i przeżywa okres in-
tensywnego rozwoju, starając się pod każdym względem dogonić, a nawet prześci-
gnąć metropolie rozwiniętych państw. Proces jego urbanizacji niektórzy naukowcy 
nazywają dubaizacją. Zakłada ona szybki rozwój infrastrukturalny właśnie w celu 
doścignięcia państw rozwiniętych40. Stambuł cały czas się rozwija i oferuje z roku 
na rok coraz lepsze warunki do życia. Sprzyjają temu inwestycje prywatne oraz 
państwowe. Buduje się drogi, rozbudowuje lotniska, porty, osiedla mieszkalne. 
 Gecekondu wydają się być już prawie nieobecne w mieście, a przeciętny Stambul-
czyk mieszka w mieszkaniu, o rozmiarach którego przeciętny mieszkaniec Warsza-
wy lub Krakowa może tylko pomarzyć. Jednak Stambuł nie jest idealnym miastem 
XXI wieku. Jest jeszcze wiele miejsc, gdzie potrzebna jest poprawa. Codzienne do-
jazdy wciąż zabierają Stambulczykom bardzo dużo czasu, a tempo, w jakim napły-
wa do miasta nowa grupa ludzi, sprawia, że potrzeby infrastrukturalne są coraz 
większe i coraz bardziej wygórowane. Kierunek obrany przez władze daje nadzieje 
na poprawę sytuacji, gdyż plany rozbudowy istniejących udogodnień oraz budo-
wy nowych są niezwykle ambitne. Z drugiej strony jednak plany te nie zakładają 
ekologicznego podejścia. Władze Stambułu nie dojrzały jeszcze do europejskiego 
poziomu pod tym względem. Najlepszym przykładem tego jest budowa nowego 
lotniska, która pochłonęła ogromne połacie terenów zielonych. Stambuł jest w tym 
momencie miastem zapewniającym największe możliwości w Turcji. Oferuje coraz 
lepsze warunki życia, a już od wielu lat jest to miasto, w którym można zarobić i za-
oszczędzić największe pieniądze w całym kraju. Jedynie prowincja Kocaeli może się 
z nim porównywać. Jednak mimo swoich zalet, Stambuł bardzo źle wypada w ska-
li globalnej. 50 miejsce na 50 w rankingu klasyfikującym go według najlepszych 
miejsc do pracy dla pracowników z zagranicy to bardzo zły wynik. Równie źle wy-
pada w rankingu stresu, gdyż jest 122 najmniej stresującym miastem z wybranych 
150. Co ciekawe, ranking ten wskazuje na wysokie bezrobocie w Stambule. Jed-
nak na pewno nie cała aktywność zarobkowa Stambulczyków jest zarejestrowana. 

40 Dubaization of Istanbul: insights from the knowledge based urban development jour‑
ney of an emerging local economy, http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/han-
dle/11498/28286/000120014010.pdf?sequence=1 (dostęp: 05.04.2018).
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Jeszcze gorzej niż pod względem bezrobocia wypada bowiem Stambuł, jeśli chodzi 
o korupcję. Nie jest to też miasto o czystym powietrzu. Jedyne statystyki, w których 
miasto nad Bosforem wypada dobrze względem innych światowych metropolii, to 
gęstość zaludnienia oraz zanieczyszczenie hałasem. Nie dziwi więc, że zagranicz-
ne rankingi nie plasują Stambułu wysoko. Obcokrajowcom brakuje jednak senty-
mentu Turków do tego miasta. Stambuł wszedł w XXI wiek z ogromnym bagażem 
doświadczeń z poprzednich wieków i istnieje jako bardzo ważne miejsce kultury, 
przede wszystkim dla Turków, ale również dla obcokrajowców, którzy choć nie da-
rzą go wielkim sentymentem, to jednak w kulturze zachodniej Stambuł wciąż jest 
pamiętany jako tajemnicze miasto bogactwa. Dla wielu Turków miasto nad Bosfo-
rem jest wciąż krainą marzeń, gdzie spełniają się sny, a jego obraz utrwalany jest 
przez ogromną liczbę tekstów kultury, zarówno starych, jak i nowych. 
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Smart city – nadZieJa na LepSZe?

wprowadzenie

Ludzkość ciągle dąży do polepszenia jakości życia, do nowych rozwiązań tech-
nologicznych. Ludzie nieustannie chcą, żeby żyło się łatwiej, przyjemniej. Miasta 
oferują dobry i szybki dostęp do usług, edukacji, kultury, są także dobrym źródłem 
pracy dzięki rozwijającemu się przemysłowi. Stają się centrum życia człowieka. 
Na początku XIX wieku miasta zamieszkiwało 2,4% populacji świata. Tylko co ty-
dzień globalna liczba ludności miejskiej wzrasta o milion. Szacuje się, że w 2050 
roku osiągnie ona w świecie 9 miliardów, a potem prawdopodobnie zacznie się 
zmniejszać. I wtedy aż 70% populacji, czyli 6300 milionów, będzie stanowić lud-
ność miejska1. Taki rozwój demograficzny jest widoczny w strukturze i urbanistyce. 
Projektowanie współ czes nych miast stało się więc nie tylko problemem, ale tak-
że wyzwaniem dla mieszkańców oraz osób zarządzających całą strukturą. Jakie są 
problemy współczesnych miast i jakie są szanse na ich rozwiązanie? Czy smart city 
jest rozwiązaniem kryzysów wielkich metropolii oraz tych mniejszych jednostek? 
Na te pytania będziemy szukać odpowiedzi w poniższym artykule.

problemy współczesnych miast

We współczesnych miastach można zaobserwować ciągłe zmiany. Niektóre 
z nich się rozwijają, inne są w trakcie upadku. To, na jakim etapie przeobrażeń 
znajduje się dana jednostka urbanistyczna, jest spowodowane wieloma czynni-
kami, np. podaż pracy, różnorodność oferowanych usług, stopień wykształcenia 
mieszkańców, czy też sposób zarządzania miastem. Niekorzystne zjawiska czę-
sto są problemami złożonymi, których rozwiązanie okazuje się być długotrwałym 
procesem2. Rozwój miast mogą hamować następujące czynniki:

1 M. Gyurkovich (red.), Hybrid Urban Structures, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 
2016, s. 23.

2 D. Sikora-Fernandez, D. Stawiasz, Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań 
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A) Społeczne

Czynniki ograniczające rozwój miasta mogą mieć podłoże społeczne. Brak 
znajomości podstawowych osiągnięć techniki, co często jest spowodowane przez 
wiek, prowadzi do tego, że ludzie starsi mają problem z codziennymi czynnościa-
mi, jakimi są korzystanie z telefonu komórkowego czy używanie karty płatniczej. 
Następstwem wysokiej średniej wieku obywateli może być kurczenie się miast. Ko-
lejną trudnością są poszerzające się obszary biedy i ubóstwa, często idące w parze 
z ros nącym bezrobociem. Zdarza się jednak, że życie w ubóstwie wynika z niechęci 
do pracy, wtedy problem staje się poważniejszy. W tych rejonach zwykle pojawia 
się też wysoki stopień przestępczości, co z kolei prowadzi do braku wzajemnego 
zaufania. Rozwój miasta jest też czasem ograniczany przez samo społeczeństwo 
– mała aktywność obywateli, czyli nieuczestniczenie w zebraniach, konsultacjach 
i różnego rodzaju akcjach społecznych. Skutkiem tego jest zwykle niska jakość za-
rządzania w miastach, a co za tym idzie – protesty, strajki i oburzenie. Inną przy-
czyną upadku miast jest brak równowagi pomiędzy kierunkami kształcenia a wła-
ściwym zapotrzebowaniem na konkretne profesje3. 

B) Gospodarcze

Kolejne czynniki hamujące możliwość rozwoju miast mają podłoże gospodar-
cze. Jednym z aspektów jest brak wolnych powierzchni biurowych w zasięgu ko-
munikacji miejskiej. W obecnych czasach bardzo ważną rolę odgrywa czas – moż-
liwość szybkiego przemieszczenia się z punktu A do punktu B często decyduje 
o atrakcyjności miasta. Jeśli w tej kwestii jest widoczny problem, może to być skut-
kiem niewłaściwych inwestycji4. Do braku rozwoju gospodarczego miasta czasem 
też przyczyniają się powszechnie używane samochody osobowe, które nie tylko 
generują większy ruch, ale także mają swój udział w zanieczyszczaniu powietrza. 
Niewystarczający zasięg infrastruktury cieplnej sprawia, że sporą część mieszkań 
wciąż ogrzewa się węglem, co generuje dodatkowy smog. Rozwój miast jest czę-
sto hamowany również przez powolne procesy prywatyzacji upadłych terenów 
poprzemysłowych, które z kolei nie spełniają standardów odpowiadających wy-
mogom nowych obiektów biurowo-biznesowych5. 

współczesnych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 29.
3 Ibidem, s. 34-35.
4 Ibidem, s. 37.
5 Ibidem, s. 36.
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C) Infrastrukturalne

Przyczyny upadku miast o charakterze infrastrukturalnym to przede wszyst-
kim kwestia mieszkań, ich cen, jakości i różnorodności. Ważne jest, aby każda 
grupa społeczna znalazła dla siebie odpowiednią ofertę. Na rynku często brakuje 
mieszkań socjalnych, dla najmniej zamożnej części mieszkańcy społeczności, za-
mieszkującej głównie zaniedbane, stare kamienice, z których często są wyprowa-
dzani przez prywatnych właścicieli. Sam problem niskiej zamożności mieszkań-
ców również stanowi dużą przeszkodę – spada zainteresowanie kulturą i rozrywką 
w mieście, przez co instytucje takie jak teatry czy muzea przestają się rozwijać, 
bo nie mają wystarczającej ilości odbiorców. Ponadto osoby o niskich zarobkach 
nie zwracają dużej uwagi na aspekty estetyczne, ich zainteresowaniem cieszą się 
mieszkania o jak najniższych kosztach utrzymania. Nie stać ich na czynsz, przez 
co miasto nie ma środków ani zapotrzebowania na nowe zespoły mieszkaniowe.

D) Środowiskowo-przestrzenne

Ostatnia obszerna grupa czynników mających wpływ na rozwój miast ma cha-
rakter środowiskowo-przestrzenny. Zalicza się do nich stopień zanieczyszczenia 
miast. Chodzi o zanieczyszczenie powietrza, a także o problem wynikający z za-
śmiecenia środowiska odpadami, co jest szczególnie widoczne na terenach po-
przemysłowych, powojskowych, miejscach o dużej przepustowości, takich jak 
dworce i przystanki, oraz innych niewykorzystanych działkach. Szkodliwe konse-
kwencje dla środowiska ma też wydobycie surowców naturalnych. Czasem mogą 
też wystąpić czynniki od nikogo niezależne, jak np. klęski żywiołowe6.Kolejny pro-
blem współczesnych miast to zjawisko gettoizacji, którego źródłem jest wzrost 
zamożności oraz większa potrzeba poczucia bezpieczeństwa. W efekcie powsta-
ją ogrodzone i monitorowane osiedla, które jeszcze bardziej podkreślają podział 
społeczeństwa na biedne i bogate, co utrudnia samorządowi realizację różnych 
celów i projektów oraz rozbija układ urbanistyczny. Ponadto przez gettoizację 
zmniejsza się ilość przestrzeni publicznych, które pełnią istotną rolę w mieście6. 
Inną przeszkodą są zjawiska, które doprowadzają do niekontrolowanej suburba-
nizacji, czyli urbansprawl. Brak odpowiednich ofert dla zamożniejszej grupy miesz-
kańców w centrum i na terenach spółdzielni mieszkaniowych oraz niższe ceny 
działek na peryferiach idące w parze z upowszechnieniem samochodów spra-
wiają, że wiele osób decyduje się na osiedlenie poza miastem. W wyniku takiego 

6 Ibidem, s. 38-41.
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działania powstają układy niezdefiniowane, wypełnione niską i rozproszoną za-
budową jednorodzinną. W ten sposób potencjał danego miejsca często zostaje 
niewykorzystany, a miasto traci dużo terenów zielonych, które w dzisiejszych cza-
sach są bardzo cenne7. 

droga do doskonałości

Wymienione wyżej czynniki i zjawiska to tylko część problemów, z jakimi bo-
rykają się współczesne miasta. Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak im zapobiec 
lub chociaż jak je załagodzić. Każda jednostka to osobny przypadek, którego roz-
wiązanie poprzedza wiele badań i ankiet społecznych. Miasta są dla ludzi, zatem 
zdanie mieszkańców i zmieniające się na przestrzeni lat ich potrzeby powinny 
być na pierwszym miejscu. Coraz częściej słyszy się o idei miasta inteligentne-
go, czyli smart city, które ma zdolność adaptacji do różnych warunków społecz-
no-gospodarczych8. Pierwotnie wiązało się ono tylko z efektywnym zarządza-
niem energią oraz zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla do atmosfery9. Teraz 
pod hasłem smart city kryje się lepsza mobilność miejska, innowacyjne sposoby 
unieszkodliwiania odpadów, energooszczędne budownictwo, racjonalne gospo-
darowanie zasobami wodnymi i energetycznymi, dobre relacje pomiędzy wła-
dzami miasta oraz innymi instytucjami a jego mieszkańcami i oczywiście syste-
mowe zarządzanie sprawami miasta, przy użyciu zaawansowanych technologii. 
Idea ta rezygnuje z niezależnego zarządzania poszczególnymi dziedzinami na 
rzecz powiązania ich i zintegrowania w jedną całość. Prace nad realizacją inte-
ligentnego miasta mają na celu stworzenie innowacyjnych technologii i syste-
mów informacyjnych w odniesieniu do infrastruktury miejskiej, transportu, in-
formacji, komunikacji i administracji10. Biorąc pod uwagę zrównoważony model 
życia, pracy czy nauki skupiają się na interakcjach i działaniach społecznych, któ-
rych celem jest stworzenie inteligentnej ludzkiej tkanki miejskiej. Podsumowu-
jąc, smart city łączy w sobie zrównoważony rozwój z najnowszymi osiągnięciami 
informacyjno-technologicznymi. 

7 Ibidem, s. 42-43.
8 Ibidem, s. 7.
9 Tamże, s. 50.
10 D. Gotlib, R. Olszewski, Smart city. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 26.
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Funkcjonowanie smart city

Smart city ujawnia swoje cechy w wielu dziedzinach. Jednak samo słowo „smart” 
z j. angielskiego nie jest takie oczywiste w zrozumieniu w kontekście miasta, oznacza 
bowiem elegancki, wytworny, szykowny, bystry, inteligentny, szybki, żwawy11. Słowa te 
określają, jakie powinno być miasto, jednak żadne z tych tłumaczeń nie oddaje idei 
smart city. Można natomiast określić smart city jako proces cywilizacyjny, szereg dzia-
łań mających na celu polepszenie jakości życia w miastach oraz wychodzenie na-
przeciw nowym wyzwaniom. Oznacza to brak punktu docelowego, czyli ciągły i nie-
kończący się rozwój12. Prawdopodobnie ze względu na różnorodność problemów 
i struktur miast nie udało się stworzyć jednej uniwersalnej definicji inteligentnego 
miasta. Posługujemy się natomiast podziałem podanym w raporcie „Smart Cities- 
Ranking of European Medium – SizedCities” na sześć wymiarów. Aby miasto zosta-
ło uznane za inteligentne musi spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:13 

A) Inteligentne środowisko (smart environment)

W dzisiejszym świecie jakość i czystość środowiska naturalnego oraz jego atrak-
cyjność są czynnikami przyciągającymi nowych mieszkańców, inwestorów i tury-
stów do miast. Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi definiuje miasta 
sukcesu13. Kluczowym założeniem smart city jest efektywne wykorzystanie energii. 
Coraz częściej słyszy się o budynkach pasywnych lub nawet samowystarczalnych 
(zeroenergetycznych). Takie obiekty oprócz przegród zewnętrznych o odpowiednio 
niskim współczynniku przenikania ciepła mają także własne źródła zasilania, po-
przez wykorzystanie energii odnawialnej za pomocą np. baterii słonecznych, ścian 
energetycznych, wiatraków czy coraz częściej używanych pomp ciepła. Obecnie jest 
wiele nowatorskich metod pozyskiwania energii, z pomocą promieni słonecznych 
można zarówno uzyskać ciepło, jak i schłodzić budynek. Bardzo ważną rolę w bu-
dowaniu domu pasywnego pełni także roślinność – zielone ściany i dachy zwięk-
szają powierzchnię biologicznie czynną, a odpowiednio ustawione wysokie drzewa 
przy budynku mogą się przyczynić nawet do redukcji strat cieplnych. W obiektach 
energooszczędnych często stosowana jest wentylacja mechaniczna. Duże znacze-
nie ma też ustawienie budynków względem stron świata.

11 University of Oxford, Oxford Wordpower: słownikangielsko-polski, polsko-angielski, Oxford 
 University Press, Oxford 2017, s. 696.

12 D. Gotlib, R. Olszewski, Smart city. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 9.

13 Ibidem, s. 54-55.
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Inteligentne środowisko to również szacunek do otoczenia poprzez dbałość 
o tereny zielone i efektywny system gospodarki odpadami. Aby dobrze zaprojekto-
wane otoczenie prawidłowo funkcjonowało potrzebne są nowoczesne technologie 
cyfrowe. Inteligentne sieci to bardziej efektywne wykorzystanie energii, szybsza re-
generacja sieci po awariach, czy też odpowiednie dostosowywanie ilości dostarcza-
nej energii do aktualnego zapotrzebowania. Zarządzanie sieciami jest zintegrowane 
z inteligentnym systemem pomiarowym, który pozwala na dwukierunkową komuni-
kację dostawców z licznikami energii, dzięki czemu mają oni możliwość zdalnie od-
czytać zużycie prądu w celach rozliczeniowych. Nowoczesne systemy technologicz-
no-informacyjne mają także zastosowanie w przestrzeniach publicznych, np. przy 
zdalnym sterowaniu oświetleniem w zależności od pogody i pory dnia14. 

B) Inteligentna gospodarka (smart economy)

Podstawowe cechy smart city w dziedzinie gospodarki to inteligentny przemysł 
i usługi, wykorzystujące najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne i po-
siadaną wiedzę na każdym etapie działania, wynikiem czego powinna być wysoka 
produktywność15. Miasto powinno kłaść nacisk na współpracę z innymi miastami, 
również na tle międzynarodowym. Takie podejście wpływa na rozwój innowacyj-
ności przedsiębiorstw, daje im możliwość zaprezentowania wizerunku firmy oraz 
poszukiwania nowych trendów i wykorzystywania ich16. Ważne, żeby przeważające 
obecnie w miastach usługi charakteryzowały się wysokimi kwalifikacjami i działały 
w oparciu o najnowsze osiągnięcia technologiczne17. 

C) Inteligentna mobilność (smart mobility)

Możliwość płynnego poruszania się po mieście oraz szybkiego dotarcia do 
centrum jest ważna nie tylko dla jego mieszkańców, ale również dla pracodaw-
ców i przedsiębiorców, aby zapewnić dobry dostęp do rynku pracownikom. Kolej-
nym aspektem inteligentnej mobilności jest stworzenie zrównoważonego systemu 
transportowego, który obejmuje zarządzanie wszystkimi rodzajami transpor-
tu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych23. Do podstawowych 

14 D. Sikora-Fernandez, D. Stawiasz, Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań współ‑
czesnych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 58.

15 Ibidem, s. 55.
16 D. Gotlib, R. Olszewski, Smart city. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 24.
17 D. Sikora-Fernandez, D. Stawiasz, Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań współ‑

czesnych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 56-57.
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rozwiązań tego typu można zaliczyć e-bilety i inne elektroniczne opłaty drogowe, 
inteligentne skrzyżowania, którymi mogą zdalnie sterować kierowcy służb miej-
skich i ratowniczych oraz pojazdów komunikacji drogowej. Wykorzystanie nowo-
czesnych technologii w pojazdach również ma tu duże znaczenie. Każdą inwesty-
cję poprzedza dobrze przemyślany plan i zasady regulacji ruchu. Efektem takich 
działań powinno być zwiększenie przepustowości ulic i komfortu podróżowa-
nia oraz obniżenie kosztów utrzymania dróg czy zmniejszenie ilości wypadków 
komunikacyjnych17.

D) Inteligentni ludzie (smart people)

Żeby miasto było inteligentne, inteligentni muszą być także jego mieszkań-
cy. Na jakość życia miejskiego wpływa poziom otwartości i kreatywności społe-
czeństwa, różnorodność kulturowa i przede wszystkim wykształcenie, zatem duże 
znaczenie w tym, jak w przyszłości będzie funkcjonować miasto, ma poziom edu-
kacji jego użytkowników. Im wyższe kwalifikacje, tym więcej możliwości na ryn-
ku pracy, a co za tym idzie, większe szanse dla rozwoju miasta. Duże znaczenie 
mają również zaawansowane technologie i ich wykorzystanie w życiu codziennym, 
takie jak transakcje internetowe czy załatwianie spraw administracyjnych drogą 
elektroniczną18. 

E) Inteligentne współrządzenie (smart governance)

Istotnym elementem, od którego w dużej mierze zależy funkcjonowanie mia-
sta, jest kontakt władz publicznych z jego mieszkańcami. Ważne, żeby działania 
podejmowane w mieście opierały się na współpracy publiczno-prywatnej. Dobra 
organizacja miasta zależy także od poziomu zadowolenia jego mieszkańców, za-
tem przed postawieniem następnego kroku powinno się brać pod uwagę ich inte-
resy, organizując różnego rodzaju badania i ankiety społeczne. Istotny jest również 
łat wy i otwarty dostęp obywateli do informacji publicznych, tzw. zasada otwartego 
rządu. W integracji obu stron pomocne są nowoczesne technologie informacyjno
-komunikacyjne, które pozwalają na udostępnianie jawnych danych w sieci, a co za 
tym idzie, usprawniają funkcjonowanie rządu i skracają czas realizacji wielu spraw 
administracyjnych i społecznych18.

18 Ibidem, s. 58-60.
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F) Jakość życia (smart living)

Na jakość życia wpływa wiele czynników, a przede wszystkim wymienione wy-
żej dziedziny. Kultura i rekreacja, turystyka, poziom zdrowia, jakości mieszkalnic-
twa i środowiska, poziom oświaty, kontakty społeczne, poczucie bezpieczeństwa 
decydują o jakości naszego życia, a to określa, czy rzeczywiście miasto jest mądre 
i stwarza inteligentne warunki do funkcjonowania19. Innymi słowy, smart living to 
poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców danej jednostki, na który wpływa ilość 
usług dostępnych w mieście, możliwości spędzania wolnego czasu, czy tak ważna 
dzisiaj estetyka otoczenia. Jakość życia zależy też od samego społeczeństwa, od 
stopnia zamożności ludzi, na co często ma też wpływ ich edukacja, o którą w dużej 
mierze muszą zadbać sami.

informacja przestrzenna w smart city

Zarządzanie współczesnymi miastami, infrastrukturą miejską, prognozowanie 
korków, monitoring miejski, sterowanie ruchem turystycznym wymagają biegłego 
wykorzystywania informacji przestrzennych i dostępu do systemów geoinforma-
cji. Na co dzień prawdopodobnie każdy korzysta z map cyfrowych i programów 
ułatwiających komunikację po mieście typu Google maps, Open StreetMaps czy Jak 
Dojade. Jednak często informacje z różnych źródeł wykluczają się lub są niepełne, 
co spowodowane jest brakiem harmonizacji danych. W celu unikania takich pro-
blemów tworzy się i ulepsza Integrującą Platformę Geoprzestrzenną, czyli sys-
tem geoinformacyjny skupiający wszelkie informacje topograficzne, katastralne, 
geodezyjne, plany zagospodarowania przestrzennego, dane przeciwpowodzio-
we, z systemów monitoringu ruchu, transportu publicznego, lokalizacji obiektów 
w jedną całość20. Taka platforma może przyczynić się do efektywnego rozwoju 
i współdziałania wielu systemów działających w inteligentnym mieście na różnych 
płaszczyznach. Platforma obejmuje:

 � System zarządzania kryzysowego, który pozwala na dokładne obser-
wowanie i śledzenie pojazdów i towarów na mapach 3D oraz udostępnia 
wszelkie informacje o infrastrukturze, dane adresowe, lokalizacje, para-
metry obiektów. 

19 D. Gotlib, R. Olszewski, Smart city. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 25.

20 Ibidem, s. 202-203.
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 � System zbierania informacji i sterowania ruchem drogowym 
umożliwia wykonywanie analiz przestrzennych, prognozowanie poto-
ków pojazdów w określonym czasie, wyszukiwanie wolnych miejsc par-
kingowych w konkretnych lokalizacjach, nawigowanie, informowanie 
o korkach.

 � System dynamicznej informacji pasażerskiej obejmuje integrację 
map cyfrowych i portali miejskich z systemem zbierania informacji i ste-
rowania ruchem drogowym, co przyczynia się do usprawnienia i uła-
twienia poruszanie się po mieście. 

 � Miejski system monitoringu i analityki zdarzeń pozwala na szybką 
reakcję i interwencję na zgłoszenie, a dzięki modelom 3D niekiedy pod-
jęcie decyzji jeszcze przed dotarciem na miejsce. Dostęp do zobrazowa-
nej przestrzeni daje możliwość wsparcia służb podczas działania w złych 
warunkach, jak np. noc, zadymienie. 

 � System inteligentnego oświetlenia miasta stwarza warunki wykony-
wania nowych analiz przestrzennych i społecznych, badając np. wpływ 
oświetlenia na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

 � Portal miejski oferuje wszelkie mapy historyczne, przestrzeni miejskiej 
i planowania, mapy hałasu, kształtowania i ochrony środowiska, mapy 
3D oraz wszelkie informacje turystyczne dla mieszkańców.

 � Interaktywna platforma komunikacji społecznej, której celem jest 
dwukierunkowy przepływ informacji: od miasta do obywateli oraz od 
obywateli do miasta. Pierwszy rodzaj zakłada przykazywanie informacji 
o inwestycjach, zmianach w komunikacji, ograniczeniach w ruchu dro-
gowym, wypadkach, uroczystościach, imprezach. Drugi obejmuje ankie-
ty na temat propozycji skierowania budżetu obywatelskiego, potrzeb 
mieszkańców, zagospodarowania przestrzeni. Takie podejście stwarza 
interakcje pomiędzy mieszkańcami a miastem. 

 � System analiz geograficznych ludności, mobilności i rynku pracy, 
łącząc różnorodne dane statystyczne, gospodarcze, transportowe, prze-
strzenne, pomaga podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących rozwo-
ju miasta, np. w geomarketingu, który wybiera optymalne miejsca dla 
usług handlowych, ochrony zdrowia, bankowych oraz kieruje reklamy 
i promocje do osób mieszkających w konkretnych lokalizacjach. 

 � Systemy wsparcia turystyki miejskiej oznaczają pomoc dla turystów 
poprzez dostęp do różnorodnych map i informacji. Wykorzystywane 
w tym celu są e-przewodniki miejskie, prezentacje multimedialne, ma-
powanie czy wirtualne muzea miejskie. 
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 � Systemy zarządzania infrastrukturą miejską prezentują informacje 
o przebiegu sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowniczej, elektroener-
getycznej, telekomunikacyjnej, co jest niezbędne przy tworzeniu nowych 
inwestycji czy remontów oraz w przypadku awarii21. 

miasta przyszłości

Od czasów neolitycznych siedlisk poprzez Babilon, Ateny, starożytny Rzym po 
„Miasto Ogród” Ebenezera Howarda aż do dziś proponuje się projekty miast utopij-
nych. Prawdopodobnie to miasta będą w przyszłości centralnymi ośrodkami cywi-
lizacyjnymi, centrami nauki i kultury. To w nich dokonują się największe osiągnięcia 
technologiczne, spektakularne projekty i najważniejsze wydarzenia. Są to niestety 
również miejsca ubóstwa i katastrof, z którymi miasta próbują sobie poradzić. Są od-
zwierciedleniem relacji i hierarchii w danym czasie i konkretnej społeczności. W ten 
sposób widać różnice – w średniowieczu największymi budowlami w mieś cie były ko-
ścioły, w okresie industrializacji kominy fabryczne, a dzisiaj są to drapacze chmur22. 

Współcześnie coraz częściej spotykamy się z podejmowaniem prób wdrażania w ży-
cie idei smart city, jednak motywy i sposób realizacji są różne. Kraje Dalekiego Wscho-
du dążą do stworzenia inteligentnych i zrównoważonych miast, budując je od zera. 
W zupełnie innej sytuacji są miasta takie jak Nowy Jork czy Singapur, które stosują 
rozwiązania typowe dla inteligentnych miast, jednak ze względu na ich wielkość i róż-
norodność stają także przed innymi wyzwaniami. Metropolie te są złożonymi syste-
mami, a smart city jest jednym z nich. Natomiast europejskie podejście do idei miasta 
inteligentnego to wykorzystywanie nowych technologii, umiejętne przetwarzanie du-
żych ilości danych oraz szczególnie integracja z mieszkańcami, inspirowanie ich oraz 
otwarcie się na ich propozycje. Warto przyjrzeć się poszczególnym miastom świata 
i zobaczyć różnorodność z jaką można wykorzystać ideę smart city23. 

SONGDO

Znajdujące się w Korei Południowej, ok. 60 kilometrów od Seulu Songdo jako 
pierwsze na świecie zostało zaprojektowane i wybudowane od podstaw jako smart 
city. Miasto jest tworzone od początku XXI wieku i powstaje zarówno na lądzie, jak 
i na sztucznej wyspie. Jego powierzchnia wynosi kilkaset hektarów, z czego aż 40% 
przestrzeni to tereny zielone. Ruch kołowy jest ograniczony, w zamian mieszkańcy 

21 Ibidem, s. 213-215.
22 Ibidem, s. 15-16.
23 Ibidem, s. 217.
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mają do dyspozycji rozbudowaną komunikację miejską, rowery i car sparing. Po-
nadto wszystkie ważne usługi są zlokalizowane w takiej odległości od mieszkań, 
aby były dostępne pieszo. Songdo jest również jednostką dbającą o środowisko 
– emituje o 30% mniej gazów cieplarnianych niż inne miasta o podobnej powierzch-
ni, odzyskuje część wody zużytej przez mieszkańców. W budynkach zainstalowa-
no specjalne zsypy, które za pomocą rur pneumatycznych prowadzą śmieci od 
razu do sortowni, gdzie odbywa się ich recykling lub spalanie. Dzięki temu w Song-
do uniknięto wysypisk śmieci, a śmieciarki okazały się zbędne24. Założenie posia-
da wbudowane czujniki monitorujące temperaturę, natężenie ruchu, informujące 
przechodniów czy odpowiednie służby o zaistniałych problemach i wydarzeniach. 
Dostępnych jest wiele stacji do ładowania samochodów elektrycznych, czysta pitna 
woda wykorzystywana jest ponownie do spłukiwania toalet, a system odpadowy 
powiązany jest podziemnymi rurami i w ten sposób śmieci transportowane są do 
centralnej przetwórni odpadów, gdzie są poddawane recyklingowi. Miasto posia-
da plan rozwoju, dzięki czemu możliwe jest wdrażanie wszechobecnej technologii, 
jednak w taki sposób, aby była niewidoczna dla mieszkańców25. 

24 http://antyweb.pl/songdo-miasto-korea/
25 http://songdoibd.com/ (dostęp: 26.03.2018).

Ryc. 1. Widok na miasto Songdo.
Źródło: https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/

songdo-zrownowazona-dzielnica-w-korei-poludniowej/wk33e01
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Mimo tak nowatorskich i energooszczędnych rozwiązań oraz nieustannej roz-
budowy miasta, nie cieszy się ono dużym zainteresowaniem wśród potencjalnych 
mieszkańców. Jako powód uznaje się nieodpowiednią odległość od Seulu, która nie 
pozwala ani na współpracę z tym miastem, ani na całkowitą niezależność. Song-
do ma swoich zwolenników i przeciwników – jedni cieszą się, że życie jest tu spo-
kojniejsze niż w stolicy, z kolei innym brakuje swobody i czują się zbyt ograniczeni. 

MASDAR CITY

 Od 2006 roku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w ramach programu Ży-
jąca Planeta organizacji WWF powstaje miasto oparte całkowicie na idei zrówno-
ważonego rozwoju. Dlatego zgodnie z projektem miasto ma w całości pozyskiwać 
energię ze źródeł odnawialnych, nie korzystać z paliw kopalnianych, segregować 
odpady i przetwarzać je w energię. Całe założenie ma zajmować powierzchnię 
ostateczną 6,5 km2, bez możliwości dalszej rozbudowy, z czego 30% to obiekty 
mieszkaniowe, 24% – specjalna strefa ekonomiczna, 19% – usługi i transport, 13% 
– strefa handlowa, 8% – strefa kulturalna i 6% – uczelnie. Zaplanowano miejsca 
dla 50 000 mieszkańców stałych i 40 000 osób będących przejazdem. Koszt ca-
łej realizacji oszacowano na 15 miliardów dolarów. Miasto jest siedzibą Masdar 

Ryc. 2. Widok na fragment miasta Masdar City.
Źródło: https://www.l-a-v-a.net/projects/masdar-city-centre/
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Institute of Science and Technology, laboratorium najnowszych rozwiązań i tech-
nologii w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, oddziaływania architektury i urba-
nistyki na jakość życia w mieście oraz minimalnego oddziaływania miasta na na-
turalne środowisko. W Masdar City energia pozyskiwana jest głównie z „plantacji” 
88 tysięcy paneli słonecznych. Została tam stworzona jedyna na świecie wieża wy-
korzystująca lustra i odbijająca światła w stronę wieży gromadzącej energię sło-
neczną. Energia ta wykorzystywana jest do podgrzewania zgromadzonej wody do 
bardzo wysokiej temperatury, co tworzy energię z pary wodnej. Miasto produkuje 
obecnie energię z nadwyżką i wysyła ją do Abu Dabi. Baterie słoneczne na dachach 
również zasilają klimatyzację. Dodatkowa energia jest czerpana z turbin wiatro-
wych zawieszonych pod sklepieniami budynków. Układ urbanistyczny i same bu-
dynki zaprojektowano tak, aby w naturalny sposób tworzyły zacienione korytarze 
uliczne. Dodatkowo w mieście ustawione zostały wieże wykorzystujące chłodne 
wiatry i rozprowadzające je na ulice miasta. Transport razem z całą infrastrukturą 
techniczną umieszczony został pod powierzchnią miasta w postaci elektrycznych 
taksówek niewymagających kierowców. Przyjeżdżając do miasta, samochód należy 
zostawić w garażach na obrzeżach miasta i wsiąść do samochodu elektroniczne-
go, w którym wystarczy wpisać adres, do którego chcemy się przedostać. Dzięki 
temu powierzchnia przeznaczona jest do ruchu pieszego (place i zacienione cią-
gi piesze), a niewielkie odległości od wszelkich usług pozwalają dojść spacerem. 
Miasto jest zaprojektowane tak, aby do najbliższego środka transportu nie było 
więcej niż 200 m26. Budynki w Masdar City z zewnątrz pokryto szkłem o wysokiej 
masie termalnej – przeźroczystym, ale odbijającym promieniowanie cieplne. Stoż-
kowe szklane kominy przeprowadzone przez całe wysokości budynków zapewnia-
ją wentylację i doprowadzają światło, a u ich podstawy zaprojektowano ogrody. 
Wszystkie przewody wentylacyjne poprowadzone będą pod podłogą. Masdar City 
nie tylko samo produkuje energię, ale również ją oszczędza i dba o środowisko. 
Zużycie wody w we wszystkich obiektach ma być o 70% mniejsze niż w podobnych, 
ale o klasycznej konstrukcji. Ponadto od 2020 roku miasto nie będzie składować 
śmieci, dzięki metodom przetwarzania i odzyskiwania materiałów z odpadów.

SINGAPUR

Jest to przykład miasta z bogatą historią i różnorodnymi doświadczeniami oraz 
bez zasobów naturalnych, jednak z mianem jednego z najnowocześniejszych miast 
na świecie. Singapur plasuje się na pierwszych miejscach rankingu efektywności 

26 http://www.masdar.ae/en/ (dostęp: 26.03.2018).
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globalnych miast, który bierze pod uwagę takie kategorie jak bezpieczeństwo, mo-
bilność, ochronę zdrowia i produktywność. W ciągu 50 lat przeobrażono biedny 
kraj w najbardziej zrównoważone i technologiczne miasto. Największy wpływ na 
odniesiony sukces miało długoterminowe planowanie, a przede wszystkim kon-
sekwentna realizacja tych planów, tworzenie partnerstw z uniwersytetami oraz in-
westycje rządowe. Do tej pory co 10 lat wydawany jest nowy plan koncepcyjny na 
kolejne 40-50 lat, a co 5 lat tworzy się plan szczegółowy. Ze względu na ciągły roz-
wój w dziedzinie nauki i technologii miasto inwestuje w nowe jednostki badawcze 
i sprowadza naukowców z całego świata. Miejscowy rząd przeznacza aż ok. 2,8 mi-
liardów rocznie na działalność badawczo-rozwojową. Innym kierunkiem zaawan-
sowanego działania miasta jest rozwinięty obszar technologii finansowych – fin-
tech, który przeprowadza ogromne transakcje i ściąga inwestorów 37. Cechy smart 
city widać na każdym kroku – cały Singapur pokryty jest różnego rodzaju sensora-
mi czy kamerami, które pobierają dane i wysyłają je ośrodkom badawczym, a te, 
badając je, udoskonalają inteligentne systemy. Ponadto w ogrodach nad zatoką 
zainwestowano w tzw. superdrzewa, czyli ośrodki technologii, które absorbują 
i rozpraszają ciepło zależnie od potrzeby, gromadzą wodę opadową i są wentyla-
cją dla pobliskich ogrodów zimowych. Innowacyjne podejście widoczne jest pod 
każdym względem, np. zadbano o starszych i niepełnosprawnych, tworząc karty 
przedłużające czas zmiany świateł27. Inteligentny system zarządzania ruchem to 

27 D.Gotlib, R.Olszewski, Smart city. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem,  
Warszawa 2016, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 223-225.

Ryc. 3. Widok na superdrzewa w Singapurze.
Źródło: https://www.l-a-v-a.net/projects/masdar-city-centre/
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także zmniejszenie korków i powiększenie przepustowości ulic dzięki specjalnym 
sensorom i kamerom. Podobnie jak wiele innych miast inteligentnych Singapur 
ogranicza ruch kołowy, wprowadzając w zamian autonomiczny transport, który 
ma oferować nuTomy i Grab, będący azjatyckim odpowiednikiem Ubera. Miesz-
kańcy mają możliwość załatwiania wszystkich spraw cyfrowo, bez wychodzenia 
z domu, istnieje nawet możliwość monitorowania swojego stanu zdrowia onlline28.

NOWY JORK

Nowy Jork w latach 2010-2014 przeszedł wiele działań mających na celu po-
prawę warunków życia i poziom technologii w mieście, które obejmowały uspraw-
nienie działania komunikacji publicznej, poprawienie zarządzania energią i rewi-
talizację 5 tysięcy budynków w mieście29.

Stale powiększająca się liczba mieszkańców wymaga ciągłego wykorzystywania 
technologii związanych z inteligentnym miastem. Istotne są zatem rozmieszczone 

28 http://forsal.pl/artykuly/1118755,inteligentne-panstwo-dlaczego-singapur-stal-sie-liderem
-technologii.html

29 https://www.forbes.pl/csr/nowy-jork-potega-miejskiej-inteligencji/49qlgxe

Ryc. 4. Widok na Nowy Jork.
Źródło: http://www.national-geographic.pl/media/cache/default_view/uploads/media/

default/0008/59/a658781f1e7d2b524cbeec520ad40916dc8650e8
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w mieście czujniki mierzące poziom zanieczyszczenia powietrza, ogólnodostępna 
sieć Wi-Fi czy podziemne parki. Ważną rolę pełni tutaj relacja między rządzącymi 
a mieszkańcami, która objawia się w organizowaniu wielu wydarzeń z ich inicjaty-
wy. W celu polepszenia przepływu informacji w mieście wykorzystuje się platfor-
mę City 24/7, która zbiera wszelkie dane i informacje i przekazuje do konkretnego 
miejsca w konkretnym czasie. Ciekawym rozwiązaniem jest kreatywne wykorzy-
stanie porzuconej stacji tramwajowej jako podziemnego parku ze szklaną tarczą 
i parabolicznym kolektorem, które oświetlają podziemne przestrzenie. Kolejnym 
przykładem jest Plus Pool, czyli basen stworzony nad rzeką, którego ściany filtru-
ją zanieczyszczoną wodę z rzeki i dają możliwość korzystania z czystej pływalni30. 

podsumowanie

Czy smart city jest faktycznie naszą przyszłością?

Patrząc na powyższe przykłady, można zauważyć, że wdrażanie koncepcji smart 
city wymaga szerokiego, kompleksowego i długoterminowego spojrzenia na gos-
podarkę, jakość życia, poczucie bezpieczeństwa, a przede wszystkim na problemy 
mieszkańców. Jest to proces wielopłaszczyznowy i wielowątkowy. Wszelkie tech-
nologie, rozwiązania czy udogodnienia powinny służyć mieszkańcom, aby poczuli 
się szczęśliwi, ponieważ to MY tworzymy miasto i miasto jest dla nas. Budujemy 
je poprzez bliskie relacje, rozmowy z sąsiadem, codzienne wybory metody poru-
szania się po mieście, to jak i gdzie będziemy mieszkać, budujemy je naszym ży-
ciem31. Chcąc stworzyć smart city, należy więc spojrzeć na problemy mieszkańców, 
i spróbować je rozwiązać, na ich potrzeby, na kwestie związane z gospodarką, jako-
ścią życia, bezpieczeństwem, infrastrukturą czy interakcjami społecznymi, a także 
zaangażować ich w tworzenie przyjaznego miejsca do życia32. Osiągnięcia nauko-
we i technologiczne, na których ma polegać miasto inteligentne, mogą nie rozwią-
zać problemów w społeczności miejskiej. Wyjście z kryzysów często wymaga czasu 
i ingerencji wielu podmiotów. Jeśli miasto ma dobrze funkcjonować, to ma przede 
wszystkim spełniać potrzeby jego mieszkańców. Zaawansowana cyfryzacja i postęp 
technologiczny w wielu dziedzinach mogą jednocześnie mieć dobry, jak i zły wpływ 
na nasze samopoczucie i zadowolenie. Szybki sposób załatwiania różnych spraw 

30 D. Gotlib, R. Olszewski, Smart city. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 228.

31 Ch. Montgomery, Miasto Szczęśliwe: jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miast, Wysoki Zamek, 
Kraków 2015, s. 445.

32 D. Gotlib, R. Olszewski, Smart city. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 255.
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i porozumiewania się na odległość sprawia, że przestajemy czuć potrzebę wyjścia 
z domu, wszystko da się załatwić, siedząc przed komputerem. Takie postępowanie 
może się odbić nie tylko na naszym zdrowiu fizycznym (brak ruchu), ale też społecz-
no-psychicznym – człowiek samotny nigdy nie będzie szczęśliwy. W naszej naturze 
leżą relacje międzyludzkie, wirtualne życie zaciera granice realności, usuwa emocje, 
bez których stanęlibyśmy na równi ze sztuczną inteligencją. Powyższe argumenty 
sprawiają, że istota i pozytywny wpływ miast inteligentnych na nasze życie zaczyna 
budzić wątpliwości. Czy w tym faktycznie leży nasza przyszłość?
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Alicja Stefan

SymULacJe wSpÓłcZeSnycH miaSt 
i modeLe Sieci mieJSkieJ w RÓżnycH 

mediacH

Statystyki dotyczące ludności są zgodne – mieszkańców miast będzie przyby-
wało. Nie da się więc uniknąć spekulacji na temat tego, jak powinno wyglądać mia-
sto i jego sieć komunikacji. Jakie i jak zorganizowane powinny być arterie miejskie, 
by uniknąć zawału? Jak planować urbanistykę i komunikację zdolną do podtrzy-
mania przepływu ludzi i dóbr? 

Niewielu jest śmiałków zdolnych podjąć się takiego zadania. PTV Group jest 
jednym z gigantów na polu analiz komunikacji i przepływu ludności w mieście. Jest 
konsorcjum analizującym stan komunikacji miast tworzonych dziesięciolecia temu, 
których planiści i urbaniści nie uwzględniali liczb i obciążeń, z jakimi muszą się li-
czyć obecnie. Organizacja miast musi być traktowana z niezwykłą delikatnością, 
jako że organiczny sposób powstawania dróg komunikacji po prostu nie sprawdza 
się powyżej pewnej progowej ilości mieszkańców. 

Również w Polsce tworzone są systemy symulacji ruchu pojazdów. Jednym 
z nich jest program napisany przez Pawła Gorę, który opiera się na danych pozy-
skiwanych z serwisu Open Street Map. Tak pisze o swoim projekcie autor:

Opracowany wieloagentowy model ruchu jest oparty na teorii probabilistycznych 
automatów komórkowych oraz popularnym modelu ruchu pojazdów na prostych od‑
cinkach drogi – modelu Nagela-Schreckenberga (model Na-Sch), ale istotnie ten model 
rozszerza. Został skonstruowany tak, by opisywać w języku matematyki ruch pojazdów 
w realistycznych sieciach drogowych (takich jak np. sieć drogowa w Warszawie), repre‑
zentowanych za pomocą grafów skierowanych. [...] Ruch w modelu odbywa się w czasie 
dyskretnym, w każdym kroku ewolucji automatu komórkowego każda komórka może 
być pusta lub zajęta przez maksymalnie 1 pojazd, a każdy pojazd ma obliczany stan 
(prędkość i położenie) zgodnie z określonymi regułami. [...] Ponadto, pojazdy są roz‑
różnialne, każdy z nich posiada określoną trasę przejazdu (ciąg wierzchołków prowa‑
dzących od wierzchołka startowego do wierzchołka końcowego w grafie sieci drogowej), 
rozpoczyna ruch o określonej porze (czas od rozpoczęcia ewolucji modelu) i posiada 
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atrybut określający „agresywność” kierowcy (parametr losowany z rozkładu normal‑
nego), wpływający na maksymalną prędkość jazdy na odcinkach danego typu. [...]1.

Uogólniając, program pozwala na bardzo dokładną symulację ruchu drogo-
wego w przyjętym miejscu, przy uwzględnieniu długości świateł na danym skrzy-
żowaniu. Obecnie trwają prace nad systemami zarządzania ruchem, które hybry-
dowo łączą przeliczone wcześniej przewidywane natężenia ruchu, a jednocześnie 
reagują w czasie rzeczywistym na pojawiające się utrudnienia. Obecnie najwięk-
szym problemem takich systemów okazuje się być sposób pozyskiwania danych 
o sytuacji na drogach w danym momencie. Przewiduje się, że w przyszłości bę-
dzie to ułatwione dzięki coraz częściej występujący w samochodach komputerom 
pokładowym, które przekazywałyby anonimowe informacje do systemu online 
w zamian za informacje dotyczące ruchu, rezerwowanie miejsca parkingowego 
w miejscu docelowym oraz zawiadamianie o utrudnieniach.

Są to jednak jedyne sposoby na obliczenia mające na celu optymalizację ruchu 
w mieście na podstawie zebranych danych – żaden nie ma możliwości holistycz-
nie wybiec ze swoimi przewidywaniami w przyszłość. Istnieją programy, takie jak 
UrbanSim, które potrafią to zrobić. 

UrbanSim to oprogramowanie dostępne od 1998 r., które pozwala po wpro-
wadzeniu odpowiednich danych przez swoją stronę internetową przeprowadzić 
symulacje w chmurze. Jako że program potrzebuje bardzo usystematyzowanych 
danych, jest on obecnie dostępny jedynie do symulacji na terenie Stanów Zjedno-
czonych, jako że w symulacji muszą zostać określone uwarunkowania legislacyjne 
dla danego terenu. Twórcy zakładają i pracują obecnie nad rozszerzeniem progra-
mu na inne państwa. Symulacje mogą zostać przeprowadzone na przestrzeni na-
wet 30 lat i obejmować duże obszary. Oprogramowanie pozwala na rozpatrzenie 
danych w trzech stopniach dokładności: obejmując całe strefy, budynki i jednost-
ki, i w trzech trybach. Pierwszym z nich jest symulacja gospodarstw domowych, 
w której wraz z biegiem czasu rodziny mogą zmieniać miejsca zamieszkania na 
inne w zależności od wysokości czynszu, dostępności i szeregu czynników wynika-
jących z charakterystyki sąsiedztwa, w którym się znajdują. Drugim są symulacje 
zatrudnienia, działające na podobnej zasadzie, ale z innymi czynnikami sprawczy-
mi, takimi jak przykładowo kompozycja różnych branż na danym terenie. Ostatnim 
jest symulacja rynku nieruchomości przeprowadzana analogicznie do pozosta-
łych. Ponadto oprogramowanie pozwala na założenie różnych scenariuszy roz-
woju lub regresu i generowanie wynikowych danych w postaci grafów 2D lub 3D. 
Niestety w symulacje nie da się ingerować poza zmianami danych wejściowych 

1 P. Gora, Symulacja ruchu pojazdów w mieście, http://przeglad-its.pl/2015/07/24/symulacja-ru-
chu-pojazdow-w-miescie-jej-zastosowania/ (dostęp: 30.3.2018).
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i nie można ich na razie przeprowadzić poza Stanami Zjednoczonymi, co pozwa-
la jedynie czekać na zaimplementowanie ich także w Europie lub stworzenie po-
dobnego oprogramowania na własną rękę. Oprócz tego taki model ma również 
swoje ograniczenia, np. w symulacji gospodarstw domowych nie da się zasymu-
lować faktu, że nie znają one wszystkich możliwych dostępnych miejsc zamiesz-
kań2. Jak planować, radząc sobie nawet bez tak szeroko zakrojonych symulacji?

W Polsce coraz częściej możemy dostrzec zjawisko „rozlewania się” miast, to jest 
zajmowania przez mieszkańców przedmieść i terenów wiejskich spowodowane przez 
rosnące zaludnienie3. Jednym z przetestowanych przez USA, gdzie ten problem jest 
najpoważniejszy, rozwiązań tej bolączki jest tworzenie miast satelickich. Pozostaje 
jednak problem skomunikowania ich z miastem-matką, tak aby ograniczyć użytko-
wanie samochodów przez mieszkańców. Te systemy nie są w stanie przewidzieć, 
czy drogi, które projektujemy dzisiaj, wytrzymają natężenie ruchu za 10 czy 20 lat.

Czy wytyczana komunikacja miejska uciągnie kolejną dużą dzielnicę mieszkal-
ną, która wyrośnie nagle zaraz za granicami miasta? Czy jest to optymalne ułoże-
nie przy przewidywanych wzrostach? Czy jesteśmy w stanie zaplanować miasto, 
które mogłoby rozrastać się swobodnie, nie dążąc do uduszenia samego siebie?

Nawet bardzo gęsto zaludnione miasta mogą być przyjazne dla pieszych i ro-
werzystów. Przy odpowiednim podejściu i zdecydowanym działaniu wielkie mia-
sta (jak np.: Nowy Jork) przekształcają swoje ulice tak, by zwracać je mieszkańcom, 
jednocześnie polepszając ich przepustowość. Jednak nawet jeśli najbardziej opła-
calnym sposobem staje się w miastach poruszanie się pieszo, na rowerze lub ko-
munikacją miejską, nie załatwia to problemu dostaw do sklepów i przemieszcza-
nia się ludzi dojeżdżających do pracy spoza miasta.

Planiści doskonale już wiedzą, że zwiększenie ilości pasów ruchu wcale nie 
musi oznaczać zwiększenia przepustowości, zwłaszcza w ruchu samochodowym. 
Czego jednak można być pewnym, dodatkowy pas samochodowy zmniejszy prze-
strzeń dla pieszych, zwiększy hałas, obniży bezpieczeństwo itd. To, co może po-
móc, to skuteczna i dobrze przemyślana rozwojowa sieć komunikacyjna i zapla-
nowany rozwój miasta wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą. 

Symulacje ruchu w miastach nie są jednak jedynie przywilejem dużych kon-
sorcjów, zdolnych do przemielenia monstrualnych ilości danych pozyskiwanych 
z analiz ruchu drogowego. Branża rozrywki elektronicznej niemal od początku 
swojego istnienia oferowała gry umożliwiające lepsze zrozumienie systemów rzą-
dzących miastami.

2 UrbanSim, http://www.urbansim.com/urbansim (dostęp: 7.04.2018).
3 Eksurbanizacja, https://pl.wikipedia.org/wiki/Eksurbanizacja (dostęp: 30.03.2018).
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Pierwszym gigantem na tym polu stała się seria gier SimCity4, której pierwsza 
część została wydana w 1989 roku przez studio Maxis (ryc. 1). Gra skupiała się na 
rozgrywaniu scenariuszy o określonych celach i budżecie początkowym. Zada-
niem gracza było m.in. kupno działek, budowa domów mieszkalnych i fabryk oraz 
zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców. W serii ukazało się 7 części, 
które kolejno rozwijały początkowy koncept o dodatkowe funkcje, zwiększając 
poziom skomplikowania wirtualnego miasta. SimCity niepodzielnie królowało na 
polu gier symulacyjnych miasta aż do roku 2013, kiedy jego najnowsza część zo-
stała zdetronizowana przez Cities Skylines. SimCity nie dorównało oczekiwaniom 
graczy i fanów marki z powodu licznych niedociągnięć technicznych.

Wydana w 2013 roku symulacja Cities Skylines studia Paradox Interactive 
(ryc. 2) została zaprogramowana, by z dużą dozą dokładności symulować miasta 
do 1 miliona wirtualnych mieszkańców, co w przeniesieniu na rzeczywistość po-
zwalałoby symulować wszystkie miasta Europejskie za wyjęciem 30 ponadmilio-
nowych miast, w tym rodzimej Warszawy5. 

Gra pozwala graczowi wcielić się w burmistrza nowego miasta, zaprojektować 
je od pierwszej ulicy i rozwijać w dowolny sposób, balansując jednocześnie taki-
mi zmiennymi jak produkcja i zapotrzebowanie na energię, wodę i kanalizację, 

4 SimCity, https://pl.wikipedia.org/wiki/SimCity (dostęp: 2.04.2018).
5 J. Donnelly, How Cities: Skylines is being used to build a real-life city district, https://www.pcgamer.

com/how-cities-skylines-is-being-used-to-build-a-real-life-city-district/ (dostęp: 31.03.2018).

Ryc. 1. Zdjęcie z gry SimCity 201.  
Źródło: http://simcity.wikia.com/wiki/File:Light_Rail.jpg (dostęp: 3.04.2018) 
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ogólnym poziomem zdrowia, wykształcenia i samopoczucia mieszkańców i wie-
loma innymi. W miarę wzrostu liczby mieszkańców ruch samochodowy generuje 
korki, zanieczyszczenia i hałas (zależny od wielkości drogi). Zadowolenie miesz-
kańców i wartość gruntu spada, rozwój zostaje zahamowany, a to odbija się na 
budżecie naszego wirtualnego miasta.

Żonglowanie alternatywnymi środkami komunikacji staje się więc drugą na-
turą zaawansowanego gracza.

Oczywiście gracz jako burmistrz miasta jest omnipotentny: może dzielić i rzą-
dzić, burzyć i budować, podnosić podatki i uchwalać ustawy jednym kliknięciem, 
jedyne co go powstrzymuje, to budżet miasta. Projektowanie obszarów zosta-
ło ograniczone do nadawania poszczególnym miejscom przy drogach określo-
nych funkcji: mieszkaniowej, komercyjnej, przemysłowej i biurowej. Żaden bu-
dynek nie może powstać, jeśli nie stoi przy drodze – jest to oczywisty warunek, 
postawiony dla zachowania spójności rozgrywki. W grze nie występuje przemie-
szanie małych biznesów z mieszkaniówką, tak cco można tak często zaobserwo-
wać w rzeczywistości.

Podstawą symulacji komunikacji w tej grze jest nadanie wirtualnemu miesz-
kańcowi miejsca zamieszkania i miejsca pracy, między którymi najczęściej kursu-
je. Ponadto ów mieszkaniec odwiedza czasem okoliczne sklepy lub parki i prze-
mieszcza się w sposób, jaki jego algorytm uzna za optymalny. Przy zapewnieniu 
określonych warunków z czasem może podnieść swój poziom życia i generować 
więcej przychodu z podatków.

Ryc. 2. Tryb gry Cities Skylines pokazujący na czerwono przeciążone drogi.  
Źródło: http://www.megabearsfan.net/image.axd/2015/12/CitiesSkylines-overlay_traffic_conge-

stion_1.jpg (dostęp: 3.04.2018)
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Jednak z przymusu uproszczenia rozgrywki symulacji tej zostały nałożone pew-
ne ograniczenia. Najpoważniejsze z nich dotyczą systemu komunikacji: dla każde-
go mieszkańca chcącego przemieścić się z punku A do B ustalana jest na samym 
początku trasa, uwzględniająca długość i szybkość przemieszczania się daną dro-
gą, a także istniejące alternatywne środków komunikacji, jak autobusy, pociągi, 
metra, kolejki linowe i wiele innych. Przykładowo wirtualny człowiek może zdecy-
dować się pojechać dłuższą trasą, jeżeli będzie ona przebiegała autostradą, ale też 
może zdecydować się przejść przecznicę chodnikiem do przystanku autobusowe-
go, a następnie przesiąść się do metra6.

Nie może jednak po wyruszeniu z punktu A przeliczyć ponownie drogi, jeśli 
natrafi na jakąś przeszkodę oraz nie uwzględni w swojej trasie możliwych ani ist-
niejących korków. W celu uniknięcia kompletnego zastoju zastosowano więc dwa 
małe oszustwa. Pierwszym z nich jest teleportacja samochodów do punktu star-
towego, jeśli przykładowo ustalona trasa zostanie w trakcie jazdy zmieniona przez 
gracza albo jeśli korek do punktu B zacznie sięgać punktu A. Drugim jest fakt, że 
samochody na skrzyżowaniach przestrzegają zasad ruchu drogowego tylko, gdy 
gracz na nie patrzy.

Ze względu na ograniczenia sprzętowe symulatory miast nie są wystarczają-
co dokładne, aby móc stanowić źródło wiarygodnych danych zaważających na da-
nym projekcie, ale oferują ciekawy punkt wyjścia dla dyskusji nad planowaniem 
miast i transportu. Skoro urbaniści przy wsparciu ekspertów innych dziedzin i na 
drodze konsultacji społecznych są w stanie tworzyć zadowalające rozwiązania tak 
wielu problemów w mieście, to czy mogą pomóc im w tym gry komputerowe? 
Okazuje się, że tak.

Tematyki tej dotyka dokument „Gaming the real world”, którego głównymi bo-
haterami są gry Minecraft, Block’hood i Cities: Skylines7. Gra Minecraft (ryc. 3) sta-
ła się bazą organizacji charytatywnej Block by Block, która przy współpracy United 
Nations Human Settlements Programme pomaga zbierać fundusze na tworzenie 
i podnoszenie standardu przestrzeni publicznych w krajach rozwijających się. Mi-
necraft, wydany w 2011 roku przez studio Mojang, jest grą, w której cały świat jest 
zbudowany z sześciennych klocków, z których gracz ma pełną dowolność kształto-
wania wygenerowanej przez program cywilizacji. W największym uproszczeniu jest 
więc wirtualnym pudełkiem pełnym klocków, pozwalającym graczowi realizować 

6 A. Lehto, D. Morello, K. Korppoo, Game Design Deep Dive: Traffic systems in Cities: Skylines,  
https://www.gamasutra.com/view/news/239534/Game_Design_Deep_Dive_Traffic_systems_
in_Cities_Skylines.php (dostęp: 1.04.2018).

7 A. Eklund, Gaming the Real World, http://store.steampowered.com/app/528590/Gaming_the_
Real_World/ (dostęp: 18.03.2018).
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Ryc. 3. Jedna z kreacji w grze Minecraft.  
Źródło: https://minecraftbuildinginc.com/grandeena-castle/ (dostęp: 3.04.2018)

Ryc. 4. Podstawowy schemat zależności budynków w grze Block’hood.  
Źródło: https://www.plethora-project.com/blockhood/ (dostęp: 3.04.2018)
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w wirtualnej rzeczywistości swe dziecięce, a w wielu przypadkach również doro-
słe marzenia. Gra ta odniosła ogromny komercyjny sukces i ciągle cieszy się dużą 
popularnością wśród młodszych i starszych graczy. Przedstawione w dokumencie 
zostały dwa procesy projektowe – przestrzeni publicznych w Kenii i Indiach, gdzie 
podstawowym narzędziem projektowym zostały modele tworzone w grze Minecraft 
na konsultacjach z mieszkańcami. Dzięki bardzo prostemu systemowi modelowa-
nia uczestnicy mogli łatwo coś wyobrazić sobie i wyrazić swoje życzenia dotyczące 
tej przestrzeni. 

Gra Block’hood (ryc. 4) została wydana w 2017 roku przez studio Plethora pro-
ject, prowadzone przez Jose Sancheza, programistę i architekta uczącego obecne 
na UCS School of Architecture. Jej założeniem jest budowanie samowystarczalnych 
sąsiedztw, tak aby zbilansować łączące różne budynki wymagania i właściwości. 

Sam autor w wypowiedzi dla „Gaming the real world” stwierdził, że  Block’hood 
nie stara się być symulatorem, jedynie rodzajem wprowadzenia gracza do syste-
mu zależności, w jakim funkcjonują budynki w mieście. Jedną z podstawowych 
mechanik gry jest projektowanie zrównoważone i balansowanie ekosystemów, 
w których dobrze czuliby się zarówno wirtualni ludzie, jak i dzikie zwierzęta. Duży 
nacisk położony jest na tworzenie lokalnych łańcuchów produkcyjnych i brak za-
leżności od surowców z zewnątrz. Gracze zmuszeni są do budowania na ogra-
niczonym polu gry, co prowadzi do powstawania dużych, multifunkcjonalnych, 

Ryc. 5. Przykładowy samowystarczalny wieżowiec w grze Block’hood.  
Źródło: https://www.plethora-project.com/blockhood/ (dostęp: 3.04.2018)
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Ryc. 6. Panorama miasta w Cities Skylines.  
Źródło: https://www.paradoxplaza.com/cities-skylines/CSCS00GSK-MASTER.html  

(dostęp: 3.04.2018)

samowystarczalnych wieżowców, a jednocześnie uczy, jakie funkcje mogą znaleźć 
się w bezpośredniej bliskości (ryc. 5).

Ostatnim bohaterem dokumentu jest wspomniane wcześniej Cities: Skylines 
(ryc. 6). W dokumencie są ukazane przygotowania do konsultacji społecznych nad 
Norra Djurgårdstaden, postindustrialną dzielnicą Sztokholmu, w której władze mia-
sta planują stworzyć z biegiem czasu 12 tysięcy nowych domów i 35 tysięcy miejsc 
pracy, z naciskiem na zrównoważone projektowanie. W City Skylines odtworzono 
uwarunkowania geograficzne i komunikacyjne w pobliżu Norra Djurgårdstaden, 
a samą grę wzbogacono o mody – modyfikacje programowane przez graczy, ma-
jące na celu rozwinięcie lub ulepszenie rozgrywki. W tym wypadku wykorzystano 
np. mod, który urealistyczniał model jazdy samochodów i wyszukiwania ścieżek. 
Warsztaty okazały się być dużym sukcesem dzięki przejrzystości samej gry. Dla 
uczestników była ona bardziej zrozumiała niż normalnie wykorzystywane plany 
urbanistyczne, co pozwoliło im się skupić na wykrywaniu i rozwiązywaniu możli-
wych problemów bez przeszkód. Szybko ustalono najważniejsze kryteria nowego 
projektu, takie jak dobrze zorganizowana komunikacja i dodatkowe ścieżki rowe-
rowe, oraz przetestowano je w czasie rzeczywistym na symulacji w Cities: Skylines8.

Nawet uproszczone symulacje dają przeprowadzającym świadomość ilości czyn-
ników, jakie powinno się brać pod uwagę przy projektowaniu danego systemu, a gry 

8 J. Donnelly, op. cit.
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dzięki swojej przystępności i atrakcyjnemu wyglądowi zachęcają do prób. Polemi-
ka, tak potrzebna przy demokratycznym projektowaniu miast, jest możliwa tylko, 
gdy wszystkie strony mają pewien stopień zrozumienia problemu. Komputerowe 
symulacje miast w grach mogą więc pomóc urbanistom i mieszkańcom miast zna-
leźć wspólny język przy projektowaniu oraz kierowaniu rozwojem miast przyszłości.
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Hubert Waliczek

wSpÓłcZeSne pRobLemy  
dUżycH miaSt

Urbanizacja jest procesem, który w dzisiejszych czasach postępuje bardzo 
szybko. Ludność coraz częściej przenosi się do dużych aglomeracji miejskich, co 
związane jest z poprawą życia społecznego oraz polepszeniem sytuacji rynkowej. 
Właściwe kształtowanie się miast oraz postęp gospodarczy wzajemnie na siebie 
wpływają, dając obopólne korzyści zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom za-
mieszkującym dane miejsce. Miasta, aby zaspokoić rosnące i zmieniające się po-
trzeby mieszkańców, ulegają licznym ewolucjom. Zmiany te można zaobserwować 
właściwie w każdym środowisku. Zaspakajanie powstających potrzeb przyczynia się 
do pojawiania kolejnych, które niosą za sobą liczne wyzwania, a czasem problemy. 
Właśnie dlatego tak istotne jest ich identyfikowanie i analizowanie, by w efekcie bu-
dować fundament pozytywnych nastrojów i zadowolenia lokalnego społeczeństwa. 

Miasto to współcześnie jedno z najprężniej rozwijających się przestrzeni życia 
człowieka. Można zdefiniować je jako skupisko ludzkie, przeciwstawiane wsi, charak‑
teryzujące się zagęszczoną zabudową, zróżnicowaną strukturą społeczną mieszkań‑
ców, utrzymujących się w większości z handlu, rzemiosła, przemysłu i usług1. Wielkość 
miast oraz ich zagęszczenie sprzyjają większej ilości i różnorodności kontaktów 
między ludźmi. Przekłada się to na większą produktywność i kreatywność, która 
rośnie wraz z liczbą mieszkańców. Aglomeracje miejskie spotykają się coraz czę-
ściej z licznymi ograniczeniami i trudnościami związanymi m.in. z brakiem wolnej 
przestrzeni czy wzrostem zapotrzebowania mieszkańców na coraz to nowsze udo-
godnienia technologiczne i logistyczne. Ogromne tempo narzucone przez nowo-
czesny świat sprawia, że nierozwiązywane na bieżąco problemy mogą powiększać 
się i kumulować w zawrotnym tempie2. Rozwijające się miasta przekształcają się 
w ogromne metropolie, które w obecnych czasach stanowią ogromne obszary 
miejskie. Metropolie określane są mianem „matek państw”, co odnosi się zarów-
no do strefy przestrzenno-technicznej, jak i politycznej3. Są one definiowane jako 

1 Miasto, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/miasto;3940400.html (dostęp: 13.10.2018).
2 J. Regulski, Rozwój miast w Polsce, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980, s. 5-11.
3 P. Adamowicz, Metropolie regionami kapitału i wiedzy, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/
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miasta danej prowincji, regionu lub kraju spełniające na danym terenie funkcje cen‑
trum administracyjnego, kulturowego, oświatowego czy gospodarczego4. Metropolie 
specjalizują się przede wszystkim w świadczeniu usług oraz wytwarzaniu i przesy-
łaniu informacji. Skupiają ogromną liczbę mieszkańców, co jednak nie zawsze jest 
jej wyznacznikiem. Na przykład kilkukrotnie mniejszy Zurych jest nazywany me-
tropolią, a nie jest nią nazywane kilkumilionowe miasto Nairobi5. Wyraźne różni-
ce między dużym miastem, a metropolią są niewątpliwie trudne do jasnego usta-
lenia. Od lat prowadzone są debaty, mające na celu odpowiedź na pytanie: ,,Czy 
metropolia jest miastem?”. Zdania na ten temat są bardzo podzielone, jednakże 
niezaprzeczalny jest fakt, że metropolie są wyznacznikiem architektury oraz przy-
ciągają najznakomitszych architektów z całego świata, chcących projektować spe-
cjalnie dla nich. To właśnie metropolie podbijają serca artystów, którzy tam tworzą 
swoje biura projektowe czy warsztaty. Duże miasta stanowią niejednokrotnie miej-
sce zamieszkania osób najzamożniejszych, będących w stanie zapłacić ogromne 
kwoty za luksusowe produkty. Miejsca te kreują również sposób zachowań oraz 
sposób ubierania się mężczyzn i kobiet. Właśnie tutaj swoje siedziby, czy domy 
mody, zakładają najwybitniejsi projektanci. Obecność ekskluzywnych marek w du-
żym mieście lub metropolii świadczy o jego renomie oraz pozycji. Kultura tego 
typu przestrzeni życia to także liczne muzea, teatry czy odbywające się koncerty. 
Wielcy artyści, architekci, przepiękne budowle oraz gwiazdy są w obecnych cza-
sach magnesem, który potrafi przyciągnąć turystów, a co za tym idzie, zapewnić 
ogromny zastrzyk gotówki danemu miastu6. 

Metropolia, mimo że przez wielu nie jest jednoznacznie uważana za miasto, 
poprzez swoją specyfikację oraz budowę nie przestaje pełnić jego podstawowych 
cech. Zwiększające się w wyniku przebudowy czy rozbudowy strefy, zdobywa-
ją przewagę nad typowym miejskim scentralizowaniem. Zaliczyć do nich można 
przestrzeń z domami jednorodzinnymi, domami szeregowymi, magazynami, biu-
rowcami, które wznosi się często szybko i przypadkowo. W obszarach skonstru-
owanych w ten sposób nie występują żadne osie, są usunięte punkty charaktery-
styczne, co pozbawia przestrzeń cech miejskości. Większość nowych budynków 
powstaje często bez przemyślenia urbanistycznego. Na obszarach wiejskich coraz 
częściej zauważalne są również zmiany analogiczne do tych, które zachodzą we 

Obraz_metropolii_warszawskiej.pdf (dostęp: 13.10.2018).
4 Metropolia, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/metropolia;3940151.html (dostęp: 13.10.2018).
5 B. Jałowiecki, Metropolie rządzą światem, https://www.polityka.pl/niezbednikinteligen-

ta/1597623,1,metropolie-nowy-wizerunek-miast.read (dostęp: 03.04.2018).
6 B. Jałowiecki, Czy metropolia jest miastem?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, 

s. 7-12.
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współczesnych miastach. W literaturze naukowej określa się je mianem ruralizacji 
miast oraz urbanizacji wsi. Poszukiwania nowych form krajobrazowych przy wy-
korzystaniu nowych technologii oraz pomysłów architektów sprawiają, że tereny 
miejskie stają się równie atrakcyjne, co obszary poza nimi. 

Metropolie są przez wielu uznawane za miasta, choć należą do indywidualnej 
grupy. Przeciwnicy tej tezy wskazują na brak centrum, amorficzność przestrzeni czy 
zanik więzi społecznych. Są one jednak, niezależnie od opinii, bardzo ważnymi punk-
tami na mapie świata. Można stwierdzić, że postęp ludzkości dokonuje się lub bę-
dzie się dokonywał właśnie w dużych miastach. Tak może się dziać dopóki procesy 
globalizacji się nie skończą7. Duże miasta często z racji swojej wielkości i zagęszcze-
nia ludności narażone są na problemy, które zostaną krótko omówione poniżej.

Od wielu lat zauważalny jest wzrost zabudowy przestrzeni w dużych miastach, 
a w konsekwencji obniżenia poziomu oraz jakości warunków życia. Jednym z głów-
nych czynników pogorszanie się jego warunków jest niewątpliwie hałas. Głównym 
źródłem hałasu są pojazdy na zatłoczonych ulicach. Kolejnym problemem, z którym 
musi sobie radzić współczesne duże miasto, jest zanieczyszczenie powietrza, które-
go przyczyną są szczególnie samochody oraz przemysł energetyczny. Niekorzystne 
gospodarowanie przestrzenią miejską, brak parków i zieleni mają również ogromny 
wpływ na niezadowolenie społeczeństwa. Do problemów, które widoczne są od po-
czątku istnienia dużych skupisk ludzi, coraz częściej dodać możemy także ataki ter-
rorystyczne oraz brak nowych technologii lub nieumiejętne posługiwanie się nimi8. 

We współczesnym mieście stworzenie odpowiedniego ładu oraz porządku jest 
niezwykle trudne. Wiąże się ono z ogromnymi nakładami finansowymi oraz pracą 
wielu osób. W czasie rozwoju każdego miasta pojawiają się problemy estetyczne 
oraz kompozycyjne, które wypierają walory użyteczności. Każde miasto musi so-
bie radzić z coraz większym zatłoczeniem ludzi oraz panującym w pewnym sensie 
chaosem, który negatywnie wpływa na samopoczucie oraz zadowolenie z życia 
społeczności. Przestrzeń w miastach, gdzie panuje określony ład oraz porządek, 
odbierana jest pozytywnie przez mieszkańców oraz turystów, którzy stanowią bar-
dzo ważny element finansowania9. 

Warto podkreślić, że przemyślana infrastruktura ma ogromy wpływ na rozwój 
miasta. Cechą charakterystyczną dobrej infrastruktury są jednak wysokie koszty 
budowy oraz ich utrzymanie. Samo pojęcie nie dotyczy tylko dobrze rozwiniętego 

7 P. Adamowicz, op. cit.
8 N. Pawlak, J. Pawlak, Zrównoważony rozwój miast, http://www.agenda21.waw.pl/index.

php?option=com_content&view=article&id=55&showall=1 (dostęp: 06.04.2018).
9 R. Maga-Jagielnica, Różne oblicza ładu i chaosu przestrzennego. Kształtowanie współczesnej prze‑

strzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 439-450.
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systemu transportu (drogowego, kolejowego), ale także zaopatrzenia w wodę, ka-
nalizację czy energię. Wyróżniamy również infrastrukturę społeczną, która odpo-
wiada za świadczenie usług w zakresie kultury czy edukacji. Rozwój tego typu jest 
długotrwały, ale i bardzo kosztowny. Coraz częściej rozpoczynając przykładowo bu-
dowę lotnisk czy innych istotnych dla miasta obiektów, poszerza się dla nich sys-
tem połączeń drogowych czy kolejowych. Odpowiedni rozwój infrastruktury wpły-
wa nie tylko na poprawę sieci zatłoczonych miast, ale także na atrakcyjność danego 
regionu. Takie inwestycje prowadzą do podjęcia działań przez nowe przedsiębior-
stwa, ulokowanie w pobliskim obszarze, a skutkują zmniejszeniem bezrobocia oraz 
polepszeniem komfortu życia. Braki lub pogorszenie się systemów infrastruktury 
technicznej lub społecznej są niekorzystne dla mieszkańców miasta. Szczególną 
uwagę należy również zwrócić na rozbudowę i utrzymywanie w jak najlepszej kon-
dycji sieci dróg miejskich. Tylko dzięki takim zabiegom możliwe jest zapewnienie 
mieszkańcom bardzo wysokich standardów połączeń komunikacyjnych oraz zni-
welowanie problemów, pojawiających się w wyniku zatłoczenia ulic. Dzięki temu 
miasto staje bardziej konkurencyjne, co gwarantuje wzrost zainteresowania ko-
lejnych inwestorów10. Wyzwaniem dla współczesnych miast jest także zwiększona 
mobilność ludzi. Ten proces związany jest z globalizacją. Zjawisko jest szczególnie 
widoczne w miastach, gdzie spotkać można osoby różnej kultury czy wyznania. 

Kolejnym problemem dużych miast i metropolii jest aktualnie zmniejszanie 
się terenów zielonych lub ich całkowity brak. Pasy zieleni są ich bardzo ważną, in-
tegralną częścią. To właśnie roślinność integruje strukturę miasta. Tereny zielone 
służą do poprawy jego wizualnego obrazu i często odpowiadają także za zwiększe-
nie zadowolenia mieszkańców. We współczesnych, nowoczesnych miastach ciężko 
wyznaczyć obszar do stworzenia nowych parków czy skwerów. Spowodowane jest 
to zagęszczaniem się terenów mieszkalnych i użytkowych, zwłaszcza w okolicach 
centrów, które są najbardziej atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów bizneso-
wych, przykładowo do budowy nowych biurowców czy hoteli. Na dalszy plan spa-
da zagospodarowanie terenów roślinnością. Wśród zieleni miejskiej przeważają 
głównie skwery zabytkowych parków oraz zieleńce. Do podstawowych zadań tere-
nów zielonych w przestrzeni miejskiej należą: spełnianie funkcji ekologicznej (kli-
matycznej, hydrologicznej, biologicznej), funkcji estetycznej i społecznej. Wszystkie 
te zastosowania wpływają na poprawę jakości życia i zadowolenia mieszkańców. 
Ważną zaletą rozbudowy tego typu terenów jest zapewnianie możliwości wypo-
czynku oraz minimalizowanie zanieczyszczeń powstających w wyniku dużej liczby 
samochodów oraz pojazdów komunikacji miejskiej. 

10 D. Stawasz, Infrastruktura techniczna a rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódź 2005, s. 7-15.
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Jednym z powodów złego zagospodarowania powierzchni biologicznie czyn-
nych może być lobbing środowiska wpływowych inwestorów, chcących rozwi-
jać swoją działalność, naciągając prawo. To właśnie istniejący stan prawny jest 
jedną z głównych przyczyn obniżenia jakości życia w bezpośredniej zabudowie 
mieszkalnej. Tereny zielone powstające na nowo zbudowanych osiedlach są co-
raz częściej ograniczane do niezbędnego minimum. Takie decyzje skutkują po-
zbawieniem społeczności przestrzeni integracyjnych i wypoczynkowych, a także 
spełnienia funkcji prozdrowotnych i ekologicznych, wynikających z obecności zie-
leni w mieście. Warto zauważyć, że ludzie coraz częściej zwracają uwagę na jakość 
żywności, wdychanego powietrza, a także dbają o regularną aktywność fizyczną11. 
Tereny zielone zachęcają do czynnego spędzenia wolnego czasu. Przebywanie na 
świeżym powietrzu ma pozytywny wpływ na zdrowie oraz samopoczucie człowie-
ka. Pozwala złagodzić napięcie powstające w pracy czy w domu oraz zredukować 
coraz częściej pojawiający się stres. Badania przeprowadzone przez agentów nie-
ruchomości potwierdzają, iż atrakcyjne zielone obszary w pobliżu osiedli znacząco 
wpływają na wartość miejsca. Potencjalni najemncy, przeglądając oferty mieszkań, 
coraz częściej zwracają szczególną uwagę na usytuowanie przyszłego dom w oko-
licy z dobrym dostępem do zieleni miejskiej. Niestety poziom zagospodarowania 
terenów w skwery zielone jest w Polsce jednym z najniższych w Europie. Aby ro-
dzime miasta stawały się coraz bardziej konkurencyjne w skali światowej, władze 
samorządowe muszą zadbać o lepsze planowanie osiedli oraz rozbudowę istnie-
jących już obszarów zielonych. W przyszłości należy również zwrócić szczególną 
uwagę na potrzebę zwiększenia ilości ścieżek rowerowych, które mogą zmniej-
szyć ilość samochodów na drogach oraz poprawić bezpieczeństwo rowerzystów12. 
Urbaniści powinni także zadbać o dodatkowe miejsca parkingowe. Tereny ziele-
ni w przestrzeni miejskiej są miejscem kontaktów społecznych, ponieważ umoż-
liwiają interakcję pomiędzy mieszkańcami. Zielony krajobraz miejski wpływa ko-
rzystnie na życie miejskie, dając możliwość rekreacji, wypoczynku czy szerokiej 
aktywności fizycznej.

XXI wiek należy do wielkich miast. To właśnie w takich metropoliach jak Pa-
ryż, Nowy Jork, Londyn czy Tokio krzyżują się główne węzły komunikacyjne oraz 
skupiają światowe centra informacji, finansów czy handlu. Cechy te powodują, 
że miasta, które odgrywają duże znaczenie na arenie międzynarodowej oraz są 
skupiskiem dużej populacji mieszkańców, stają się coraz częstszym celem ataków 

11 R. Maga-Jagielnica, Różne oblicza ładu i chaosu przestrzennego. Kształtowanie współczesnej prze‑
strzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 274-279.

12 Zieleń w mieście – chcemy parków nie parkingów!, http://www.ekologia.pl/dom-i-ogrod/ekolo-
giczny-dom/zielen-w-miescie-chcemy-parkow-nie-parkingow,17244.html (dostęp: 06.04.2018).
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terrorystycznych. Największe aglomeracje miejskie i metropolie koncentrują wo-
kół siebie najważniejsze ośrodki polityczne oraz gospodarcze. Posiadają także 
ikony architektoniczne oraz najwyższe budynki świata, które są bardzo istotne 
pod względem ekonomicznym i wizerunkowym. Zarówno centra, jak i obrzeża du-
żych miast stanowią zgrupowanie ogromnej liczby mieszkańców, a anonimowość 
oraz wielorasowość mieszkańców czyni terrorystów praktycznie niewidzialnymi. 
Ogromne powierzchnie dworców, placów, galerii czy środków masowego trans-
portu nie zawsze są również wystarczająco chronione. Kolejnym powodem ataków 
terrorystycznych w metropoliach jest obecność dużych stacji telewizyjnych i radio-
wych, co czyni takie wydarzenie materiałem natychmiast rozpowszechnianym na 
cały świat, mającym przede wszystkim na celu wzbudzenie powszechnego strachu. 
Współczesne miasta są narażone na zupełnie innego rodzaju niebezpieczeństwo 
niż miasta historyczne. W przeszłości głównym zagrożeniem były najazdy innych 
nacji i grabieże. Broniono się wówczas poprzez zwiększanie liczebności żołnierzy 
na granicach oraz stawianie wysokich murów obronnych. Niestety takie rozwiąza-
nia nie spełniają już swoich podstawowych funkcji. W świecie powszechnej infor-
matyzacji i rozwoju technologii powstają osiedla kontrolowane przez prywatnych 
ochraniarzy, monitorowane przez całą dobę. Takie rozwiązania sprawiają często 
tylko pozorne bezpieczeństwo. W dawnych czasach centra miast oraz przestrzeń 
wokół nich stanowiły oazę bezpieczeństwa. Gwarantowały bezpieczeństwo obywa-
telskiej wspólnoty. Obecnie to samo miejsce stało się obiektem coraz częstszych 
zamachów. Konflikty narastają w wyniku różnic narodowości, ras oraz wyznań. 
To właśnie te ostatnie w krótkim czasie przyczyniły się do tego, że miasta stały się 
„areną walk” na tle religijnym. Aby dobrze się przed nimi bronić, architekci oraz 
władze miast, już w fazie projektu wieżowców czy osiedli, zwracają szczególną 
uwagę na bezpieczeństwo. Działania zabezpieczające budynki przed atakami ter-
rorystycznymi możemy podzielić na te, które mają na celu utrudnić zamach, oraz 
na zwiększające odporność konstrukcji budynków. 

Całkowita ochrona przed zamachami czy skutkami eksplozji i zburzeń budyn-
ków niestety nie jest możliwa. Spowodowane jest to między innymi bardzo wy-
sokimi kosztami materiałów. Głównym zadaniem firm, zajmujących się ochroną 
obiektów jest tworzenie specjalnej strefy bezpieczeństwa oraz zapewnienie spe-
cjalnych barier. Tworzone w wyniku ich prac ściany ograniczają i zatrzymują przy-
kładowo odłamki szkła czy betonu podczas eksplozji. Jedną z najważniejszych kwe-
stii, na którą należy zwrócić szczególną uwagę podczas projektowania budynków, 
jest zabezpieczenie konstrukcji przed zawaleniem. Przed najważniejszymi budyn-
kami w mieście stawia się mury albo przeszkody betonowe, które będą zabez-
pieczać pieszych. Aby miasto nie wyglądało jak strefa wojny, stawia się różnego 
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rodzaju bariery w formie małej architektury. Te niepozorne rzeczy mają za zada-
nie stworzyć przeszkodę i zabezpieczyć budynki przed atakiem. Tereny wokół naj-
ważniejszych budynków czy wieżowców są monitorowane całodobowo. Nie ma 
pewności, że ataki terrorystyczne się nie powtórzą. Nie można się więc w zupeł-
ności wyrzec stosowania środków obronnych. We współczesnym świecie, charak-
teryzującym się łatwym dostępem do Internetu, nie wynaleziono dotąd skutecz-
nej ochrony przed stworzeniem bomby i samobójczym atakiem na ważne obiekty 
w mieście. Dopóki będą istniały konflikty i wojny na świecie, dopóty miasta będą 
narażone na ataki terrorystyczne13. 

Kryzys gospodarczy i energetyczny ostatnich lat wpłynął na rozwój miast. 
Trudności związane z energią mają szczególne znaczenie dla krajów, gdzie roz-
wój przemysłu i rolnictwa jest szybszy od procesów urbanistycznych. Zbyt mało 
uwagi poświęca się tematowi energii zużywanej w dużych aglomeracjach. Umie-
jętne gospodarowanie miastami wpływa znacząco na obniżanie zużycia ener-
gii. Należy zwrócić szczególną uwagę na brak zainteresowania tym tematem 
na świecie, a ogólne zużycie energii na całym świecie ciągle rośnie. Kraje wyso-
ko rozwinięte posiadają swoje elektrownie jądrowe, które dostarczają ogrom-
ną ilość energii do dużych miast. Kraje mniej rozwinięte, w tym Polska, opierają 
swoje bezpieczeństwo energetyczne na węglu. Wraz z rozwojem miast interesu-
jąca staje się efektywność zużycia energii we wszystkich budynkach oraz w trans-
porcie publicznym. Wzrost zużycia energii elektrycznej spowodowany jest co-
raz obfitszym wyposażeniem mieszkań, budynków publicznych, wieżowców czy 
biur. Dzieje się tak ze względu na rosnącą zamożność mieszkańców oraz popu-
larność nowych technologii. Oszczędność energii powinna polegać również na 
zmniejszaniu strat ciepła w budynkach. Efekt ten można uzyskać poprzez za-
stosowanie nowoczesnych materiałów już w fazie projektowania obiektów. Co-
raz częściej zostają wprowadzone zmiany przepisów budowalnych mające na 
celu zmniejszenie przewodności cieplnej ścian, okien, drzwi czy dachów. Nie 
ulega wątpliwości, że także transport publiczny generuje ogromne straty ener-
gii dla miasta i dlatego należy szukać różnych rozwiązań tego problemu14. 

Celem niniejszego artykułu było uchwycenie problemów współczesnego du-
żego miasta. Przytoczono kilka przykładów prezentujących bodźce wpływające 
w głównej mierze na ich rozwój, bezpieczeństwo oraz komfort mieszkańców. 
Wśród nich zwrócono szczególną uwagę na hałas, zatłoczone ulice, nieprawidłowo 

13 A. Jasiński, Architektura w czasach terroryzmu, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013, 
s. 51.

14 J. Regulski, Rozwój miast w Polsce, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980, 
s. 153-163.
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zagospodarowaną przestrzeń miejską, brak odpowiedniej ilości terenów zie-
lonych, terroryzm czy problemy energetyczne. Czynnikiem mogącym znacząco 
pomóc w rozwiązywaniu owych problemów jest w dużym stopniu nastawienie 
samych mieszkańców oraz odpowiednie projektowanie i planowanie miast. Źle za-
planowane obszary miejskie mogą skutkować niezadowoleniem mieszkańców. Nie 
ma na świecie idealnych miast, które będą bezpieczne. Można tylko przypuszczać, 
że wraz z upływem lat powstawać będą nowe trudności i wyzwania. Nikt nie wie, 
jak będą wyglądały miasta przyszłości, jednak pewne jest to, że wymagać będą 
one dużej uwagi, a dzięki temu z pewnością przyczynią się do społecznego dobra.
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Kinga Rosa

miaSto XXi w. – nowa dynamika życia

pionowe farmy miejskie – nowe standardy życia

Pęd życia ludzi staje się coraz szybszy. Jesteśmy ciągle zabiegani, zatracamy 
się w szalonym biegu życia. Jednak w każdym z nas drzemie tęsknota za naturą 
i spokojnym rytmem życia, naturalnym dla człowieka. Aczkolwiek niewielu jest ta-
kich, którzy mogą sobie pozwolić na prowadzenie sielskiego trybu życia, z dala od 
ruch liwych, zatłoczonych miast. Stąd coraz częściej i na duże skale rozwijane są 
idee łączące zalety życia w mieście z zaletami życia poza nim. Wprawdzie w for-
malnych definicjach miast w dalszym ciągu można spotkać się z przeciwstawia-
niem wsi i rolnictwa miastom, jednak coraz częściej podkreśla się integralność 
tych elementów1. W przestrzeniach publicznych, jak i prywatnych stale i niezmien-
nie rośnie potrzeba kontaktu z naturą, odnawiane są parki, powstają obszerne pu-
bliczne przestrzenie zielone, przy projektowaniu bierze się pod uwagę elementy 
roślinne, jak obsadzanie dachów oraz ścian roślinnością, tworzenie terenów ziele-
ni zamiast licznych miejsc postojowych, które są chowane na kondygnacjach pod-
ziemnych. Jednak istotne staje się nie tylko środowisko zewnętrzne, w jakim prze-
bywamy, ale również to, co dzieje się z naszym organizmem. Mimo przebywania 
w pięknych i przyjemnych środowiskach, możemy czuć dyskomfort, spowodowa-
ny złym samopoczuciem, wynikającym ze złego stanu zdrowia i kondycji fizycznej, 
na które ma wpływ wiele czynników, ale przede wszystkim złe odżywianie, stres 
i mało ruchu. Dążymy do jak najlepszej jakości życia, wciąż powstają nowe pomy-
sły na łączenie dwóch, wydaje się, przeciwstawnych światów, poprzez wprowa-
dzenie rolnictwa na tereny miejskie, co wydawać by się mogło zupełną abstrakcją. 

Obecnie zagadnienie produkcji rolnej na terenach miast ma coraz większe 
znaczenie. Można zauważyć pewną regułę, mianowicie im bardziej rozwinięty kraj, 
tym więcej uwagi poświęca się zagadnieniom, jak: jakość pożywienia, dostęp do 

1 W. Sroka, Rolnictwo w obrębie miast – wybrane aspekty zmian strukturalnych przed i po przystą‑
pieniu Polski do Unii Europejskiej, [w:] Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, Wydaw-
nictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2014, s. 34.
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natury, sposoby efektywnego spędzania wolnego czasu. Wynika to bezpośrednio 
ze spełnienia potrzeb przedstawionych w tzw. piramidzie potrzeb Maslowa2. Gdy 
człowiek nie ma zapewnionego spełnienia podstawowych potrzeb, nie jest w sta-
nie się rozwijać, a co za tym idzie, społeczeństwo również stoi w miejscu i nie roz-
wija się. Na pierwszym, a zarazem najniższym poziomie, znajdują się potrzeby fi-
zjologiczne (m.in. sen, pożywienie, unikanie zimna, gorąca itp.). W sytuacji kiedy 
jednostka nie ma zaspokojonych potrzeb fizjologicznych, wówczas dominują one 
nad innymi potrzebami i spychają je na dalszy plan, tym samym podporządkowu-
jąc sobie całe zachowanie człowieka3. Wpływa to na chęć poszerzania wiedzy i zdo-
bywania doświadczeń lub też zupełnie odwrotnie (jeśli nie są spełnione podstawo-
we potrzeby), co z kolei rzutuje na poziom rozwoju gospodarczego danego kraju.

Wprowadzanie rolnictwa do miast nie jest czymś zupełnie nowym, choć kiedyś 
rozumiane było nieco inaczej. Już w czasach starożytnych gromadzenie zapasów 
rolnych dotyczyło nie tylko pojedynczych mieszkańców, ale również władcy orga-
nizowali zbiory ze wsi otaczających miasta, które były magazynowane w obszarze 
miasta dla jego mieszkańców. Głównym celem tych rozwiązań było zapewnienie 
bezpieczeństwa w dostępie do pożywienia, np. w przypadku oblężenia miasta lub 
wystąpienia klęsk żywiołowych. Rolnictwo to również rozległe tereny zielone, któ-
re były doceniane także w tamtych czasach. Te same motywy rozwoju rolnictwa 
w miastach są również wymieniane we współczesnych dyskusjach. Często pod-
noszone są kwes tie bezpieczeństwa żywnościowego dużych zbiorowości ludzkich, 
gdyż przewiduje się dalszy dynamiczny wzrost zaludnienia4. Największy problem 
związany z zapewnieniem żywności występuje, i przewiduje się, że będzie się nasi-
lał, w słabo rozwiniętych krajach Afryki oraz Azji, gdyż liczba ludności w tych regio-
nach już obecnie znacznie przerasta możliwości wyżywienia tak licznych grup ludz-
kich. Postępujący proces globalizacji i łączenia gospodarek światowych zmusza 
niektóre państwa do sprowadzania zaopatrzenia z dalekich krajów, co wiąże się ze 
znacznymi wydatkami, na które nie każdy może sobie pozwolić. W mniej zamoż-
nych krajach ludzie przywiązują mniejszą wagę do jakości spożywanych produk-
tów ze względu na ogólny deficyt pożywienia i niezbyt korzystane środowisko do 
uprawy własnego pożywienia. W bardziej zamożnych krajach rosnąca świadomość 
społeczeństw odnośnie do zdrowego stylu życia, sprzyja działaniom proekologicz-
nym, mającym na celu samowystarczalną produkcję rolną na obszarze, który ma 

2 Piramida potrzeb Maslowa, http://naukowiec.org/wiedza/psychologia/piramida-potrzeb-maslo-
wa_2796.html (dostęp: 03.04.2018).

3 A.H. Maslow, Motywacja i osobowość, PAX, Warszawa 1990, s. 72–92.
4 I. Nurzyńska, M. Drygas, Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje po‑

lityki, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2011.
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zaopatrywać w żywność. Coraz częściej, szczególnie w krajach Europy Zachodniej 
oraz Ameryki Północnej, podkreśla się znaczącą rolę terenów rolniczych w tworze-
niu zrównoważonego, a zarazem trwałego rozwoju miast. Także „do łask” powra-
ca problematyka produkcji żywności w obrębie miast oraz rolnictwa miejskiego, 
które ma tak długą historię, jak same miasta. Miejska agrokultura oraz jej pod-
stawowa forma, tj. miejskie rolnictwo, są w krajach wysoko rozwiniętych postrze-
gane jako integralna funkcja dopełniająca istniejące już funkcje miast. Podkreśla 
się przy tym, iż obszar miejski będący w użytkowaniu rolniczym oprócz podsta-
wowej funkcji produkcyjnej pełni jeszcze wiele niezwykle ważnych funkcji, w tym 
funkcje rekreacyjno-zdrowotne czy ekologiczne. Utrzymanie półotwartych prze-
strzeni rolnych w miastach sprzyja zachowaniu w dobrym stanie istniejących dóbr 
publicznych (np. bioróżnorodności, krajobrazu kulturowego), a przede wszystkim 
kreowaniu nowych wartości, w tym poprawie jakości powietrza atmosferycznego, 
wód powierzchniowych i gruntowych oraz poprawie jakości gleb5. Krajobraz rol-
niczy jest również dziedzictwem kulturowym miasta i jednym z elementów jego 
tożsamości, a rolnictwo wnosi do całościowego obrazu miasta własne bogactwo 
form i układów przestrzennych, mające unikalny wpływ na jego różnorodność6. 

5 W. Sroka, Rolnictwo i gospodarstwa rolne w miastach – znaczenie i zakres zjawiska, „Roczniki Na-
ukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2014, t. XV, z. 3, s. 317–322.

6 J. Giecewicz, Obszary rolne jako czynnik przyrodniczej rewitalizacji miasta, [w:] Teka Komisji Architektu-
ry, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Lublin 2005, s. 128–134.

Ryc. 1. Pionowa farma. Źródło: http://diarioecologia.com/ (dostęp: 06.04.2018)
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Rolnictwo w miastach może zarówno dotyczyć zaawansowanej technologicznie 
produkcji żywności w budynkach, tzw. pionowych gospodarstw rolnych, czy też 
nadal popularnego hobbystycznego użytkowania ogródków działkowych7. 

 Uprawa warzyw i owoców na pionowych farmach w obrębie dużych miast jest 
marzeniem wielu osób zaangażowanych w polepszanie warunków życia ludzkiego, 
takich jak ekolodzy, przedsiębiorcy, władze itp. W sferze futurystycznych projek-
tów znajdują się na razie otwarte i zamknięte farmy pionowe. Najbardziej rozwi-
nięte badania i realizacje dotyczą pionowych farm miejskich prowadzących pro-
dukcję roślinną (ryc. 1). Jej entuzjaści nierzadko wywodzą samą ideę z wiszących 
ogrodów Semiramidy. Koncepcja pionowego rolnictwa opiera się na idei uprawy 
roślin na skalę przemysłową w miastach przy pełnej kontroli klimatu, braku zanie-
czyszczeń środowiskowych i środków ochrony roślin, niezależnie od pór roku8. Do 
wielu zalet tego typu produkcji zaliczyć można m.in.:

 � uniezależnienie od warunków pogodowych,
 � brak konieczności stosowania środków ochrony roślin – naturalne wy-

twarzanie. Produkcja odbywa się w środowisku zamkniętym, więc dostęp 
wszelkiego rodzaju szkodników czy chwastów jest ograniczony,

 � lepsze, efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni w miastach – na znacz-
nie mniejszej powierzchni można wyprodukować kilkukrotnie większe ilo-
ści pożywienia,

 � ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery poprzez brak ko-
nieczności transportu żywności na duże odległości, związane z bezpośred-
nim położeniem w obszarze miejskim,

 � przy rozwinięciu upraw brak transportu wpłynie na obniżenie cen warzyw 
ze względu na możliwość odliczenia ceny transportu,

 � minimalne wykorzystanie gruntu, wody i energii poprzez stosowanie 
zrównoważonych i proekologicznych rozwiązań technologicznych,

 � tworzenie zrównoważonego środowiska w miastach, bardziej przyjazne-
go dla człowieka,

 � kreowanie nowych możliwości zatrudnienia ludzi,
 � umożliwienie poprawy sytuacji ekonomicznych i bytowych w najbiedniej-

szych krajach świata,
 � ogólna poprawa zdrowotnej kondycji społeczeństwa poprzez dostarczanie 

świeżych, zdrowych produktów,

7 W. Sroka, Definicje oraz formy miejskiej agrokultury – przyczynek do dyskusji, „Wieś i Rolnictwo” 
2014, t. 164, nr 3, s. 85-103.

8 M. Drożdż-Szczybura, O wyrazie architektonicznym budynków inwentarskich. Od kraalu do farmy 
pionowej, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011, s. 171.



Kinga Rosa     101

 � rewitalizacja opuszczonych miejskich terenów poprzez przekształcanie ich 
w ośrodki produkcji żywności,

 � uniezależnienie od warunków zewnętrznych – możliwość zbierania plo-
nów przez cały rok.

Pionowe farmy jeszcze do niedawna były utopijną wizją, lecz od powstania 
pierwszej takiej inwestycji w Singapurze idea ta wydaje się być coraz bardziej re-
alna w skali światowej jako poważne zagrożenie dla przetrwania masowych upraw 
rolnych poza terenami miast. Singapur – miasto-państwo, o gęstości zaludnienia 
przekraczającej 5 tysięcy osób na km2, zajmuje powierzchnię 692,7 km2, z czego 
większość stanowi zwarta zabudowa miejska. To pozostawia niewiele przestrze-
ni na produkcję żywności. W rezultacie tylko 7% lokalnej konsumpcji zaspokajają 
uprawiane w Singapurze warzywa, a popyt na nie zdecydowanie przewyższa po-
daż, co wymusza na mieszkańcach konieczność importu tych produktów z innych 
krajów. Za sprawą pionowych farm ma to się w najbliższym czasie zmienić. Pry-
watna firma inżynierska D.J. Engineering we współpracy z Agri-Food and Veteri-
nary Authority (AVA) postanowiła połączyć metody upraw roślin z technikami bu-
dowy energooszczędnych, ekologicznych budynków9. 

Sky Garden jest pierwszą niskoemisyjną napędzaną hydraulicznie pionową far-
mą. Zastosowane zostały tam rozwiązania proekologiczne, by uzyskać bezpieczną, 
zdrową i świeżą żywność przy wykorzystaniu minimalnych powierzchni gruntu, 
wody i źródeł energii. Jest to innowacyjne centrum, przedsiębiorstwa Sky Urban So-
lutions Holding Pte Ltd, które rozwija innowacyjny pomysł z zakresu miejskiej agro-
kultury. Początki tego projektu miały miejsce już w 2009 roku. Jack Ng, pomysłodaw-
ca i fundator Green Sky (ryc. 2) (pierwszej pionowej farmy na świecie), zaczął swoją 
przygodę z tym przedsięwzięciem, tworząc różnorodne prototypy na tyłach zakła-
du produkcji aluminium, którego był właścicielem. Badania te zostały zatwierdzo-
ne przez ministerstwo rolnictwa i weterynarii w Singapurze w kwietniu 2010 roku, 
jako oficjalnie istniejąca struktura. Rezultaty zostały oficjalnie opublikowane 28 
stycznia 2011 roku, natomiast produkcja na dużą skalę ruszyła w 2012 roku10. 

Produkuje się tu głównie warzywa zielone, takie jak: szpinak, sałatę czy ka-
pustę. Zbiory odbywają się codziennie i są natychmiast rozwożone do sklepów, 
stąd żywność ta nie traci na jakości, zachowując swą świeżość, co nie zawsze jest 
możliwe przy dostarczaniu produktów rolnych z dalekich upraw poza miastem. 
Mimo iż cena warzyw z pionowej farmy jest nieco wyższa niż tych, które pocho-
dzą z innych źródeł, to zakup tych produktów jest bardzo popularny i częściej 

9 Pionowe farmy w mieście. Farmy jak miejskie wieżowce, http://ekologia.pl/srodowisko/technolo-
gie/pionowe-farmy-w-miescie-farmy-jak-miejskie-wiezowce,17515.html (dostęp: 03.04.2018).

10 Sky Greens, http://skygreens.com/about-skygreens/ (dostęp: 03.04.2018).
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wybierany niż tych z tradycyjnych upraw 
z powodu dużo lepszej jakości warzyw 
miejscowych. 

 Dzięki specjalnie opracowanemu 
systemowi można prowadzić dużo bar-
dziej efektywną formę uprawy, na mniej-
szej przestrzeni można uzyskać dużo 
większe plony. Dla przykładu na 5-hekta-
rowej działce farma Green Sky jest w sta-
nie wytworzyć co najmniej 2500 ton wa-
rzyw liściastych, kiedy konwencjonalna 
farma o takiej samej powierzchni może 
wyprodukować tylko 500 ton. System 
ten składa się ze 120 wież, wykonanych 
z aluminium, w kształcie przypominają-
cym klasyczne drabiny. Wieże te mają 
wysokość 6 metrów i złożone są ze ste-
laża oraz pionowych szczebli z doniczka-
mi. Na każdym z tych szczebli znajduje 
się doniczka w aluminiowej ramce, która 
może stopniowo obracać się wokół włas-
nej osi, aż każda z rosnących w niej roś-
lin otrzyma odpowiednią ilość światła, 
nawet wówczas gdy dociera ono tylko 
z jednej strony. Co ciekawe, ruch obroto-

wy nie wymaga praktycznie wykorzystania energii elektrycznej, bowiem genero-
wany jest przez specjalny system hydrauliczny, zasilany wodą deszczową11. 

Innym przykładem pionowej farmy, lecz w nieco innej formie, jest Plantagon 
Greenhouse w Szwecji w mieście Linköping, w odległości 2 godzin drogi od Sztok-
holmu. Budowa rozpoczęła się w 2012 roku według projektu firm Sweco i Plan-
tagon12. Obiekt ten jest jednym z najbardziej ekologicznych budynków, mieszczą-
cych hodowlę warzyw i owoców. Dzięki odpowiedniemu układowi budynku każda 
kondygnacja ma posiadać optymalne warunki świetlne do hodowli. Dodatkowo 
inwestycja w celu zwiększenia intensywności procesu fotosyntezy będzie wyko-
rzystywać nadwyżki energetyczne miasta, a także przetwarzać nadmiar zużycia 

11 Pionowe farmy w mieście...,  op. cit.
12 Szwecja: pierwszy na świecie wieżowiec do pionowej uprawy roślin, http://twojaeuropa.pl/3144/w-

-szwecji-powstaje-pierwszy-na-swiecie-wiezowiec-do-uprawy-roslin (dostęp: 03.04.2018).

Ryc. 2. Sky Greens. Źródło: http:// sky-
greens.com (dostęp: 03.04.2018)
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wody i emisji CO2. Według projektu dzięki wykorzystaniu zintegrowanych rozwią-
zań upraw budynek ten jest kilkukrotnie bardziej wydajny w porównaniu z trady-
cyjną uprawą tych samych roślin.

„Zielony wieżowiec” w Linköping nosi nazwę Światowego Budynku Żywności. 
Wszystkie rośliny uprawiane są hydroponicznie, czyli bezglebowo. Hodowla w drapa-
czach chmur polega na utrzymywaniu upraw w wodnym roztworze bogatym w skład-
niki odżywcze. Złożony system będzie kontrolował każdy aspekt produkcji – jakość 
wody i składniki w niej zawarte, nasłonecznienie, temperaturę i jakość powietrza. 
Koszt pierwszego budynku to 40 milionów dolarów. Jednak długoterminowy zysk z in-
westycji znacznie przewyższa koszty. Rocznie będzie można wyżywić ponad 5000 
osób, a lokalna i zrównoważona produkcja minimalizuje koszty energii i transportu13. 

 Projekt przedstawiony przez Plantagon (ryc. 3, 4) to całkowicie przeszklo-
ny budynek w kształcie kuli z umieszczoną wewnątrz platformą w formie helisy 
(wstęgi o linii śrubowej). Taki kształt powierzchni upraw zapewnia łatwy dostęp do 
wszystkich roślin oraz najlepsze plony (dzięki równomiernie doświetlonej planta-
cji), ma również najlepszy współczynnik wykorzystania powierzchni. Co ciekawe, 
helisa jest optymalnym kształtem geometrycznym, w biologii dobrze znanym (taki 

13 Ten futurystyczny drapacz chmur w rzeczywistości służy do uprawy roślin, http://nauka.rocks/
plantagon/ (dostęp: 06.04.2018).

Ryc. 3. Budowa farmy miejskiej Plantagon. Źródło: http://tech.money.pl/galerie/pionowe-szklarnie
-miejskie-od-szwedow-g413720.html (dostęp: 03.04.2018)
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kształt ma łańcuch kwasu deoksyrybonukleinowego, a podwójna helisa to znany 
powszechnie model struktury DNA). Mikrobiologia spotyka się więc z makrobio-
logią w tym innowacyjnym projekcie miejskiej farmy przyszłości14.  

Firma Plantagon, zajmująca się produkcją żywności na terenach miejskich, opra-
cowała specjalny system nazwany Agritechture. Nazwa ta powstała z połączenia 
miejskiej agrokultury z innowacyjnymi, najnowszymi technikami, w pięknym opa-
kowaniu współczesnej architektury. Jest to unikalny system łączący produkcję żyw-
ności z nowoczesną architekturą15. Głównym celem tego systemu jest wykorzysta-
nie istniejących, zniszczonych budynków do celów produkcji żywności, nadawanie 
nowych wartości i funkcji istniejącym budynkom, będącym w dobrym stanie, lub 
tworzenie całkiem nowych budowli, projektowanych specjalnie pod produkcję rolną 
w miastach. System ten ma zapewniać bardziej optymalne zużycie energii w mia-
stach, bowiem będzie wykorzystywał surowce niewykorzystane dotąd w mieście. 

Według naszej wizji obiekt ma w maksymalnym stopniu wykorzystywać ekologicz‑
ne źródła energii. Eksperci Sweco i firmy Planatagon będą ściśle współpracować z wła‑
dzami miasta Linköping, aby optymalnie dostosować nadmiar wykorzystania mediów 
w obszarze miasta i system zarządzania budynkiem16 – mówi Grzegorz Rolski, dyrek-
tor zarządzający Sweco Polska.

W Polsce do tej pory istniała tylko jedna pionowa farma, jako wyodrębniony budy-
nek, zlokalizowana w wojewódzkim parku kultury i wypoczynku w Chorzowie. Powstała 

14 Plantagon – projekt miejskiej farmy przyszłości, http://muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-ryn-
ku/plantagon-projekt-miejskiej-farmy-przyszlosci-aa-1mo6-Pb4x-3D8M.html (dostęp: 
06.04.2018).

15 Plantagon. Business Concept, http://plantagon.com/about/business-concept/agritechture/ (do-
stęp: 06.04.2018).

16 Wieżowiec do uprawy roślin, http://architektura.info/index.php/architektura/polska_i_swiat/
wiezowiec_do_uprawy_roslin (dostęp: 06.04.2018).

Ryc. 4. Plantagon.  
Źródło: http://plantagon.com/ (dostęp: 06.04.2018)
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w 1968 roku według projektu prof. Othmara Ruthnera z Wiednia i została przywiezio-
na bezpośrednio z Austrii17. Miała wysokość 54 m, przez co w chwili powstania była 
najwyższą tego typu budowlą na świecie, jej średnica wynosiła 11 metrów (ryc. 5). 

 Niezwykle ciekawy był mechanizm wieży. Półki, regały, były zawieszone na łańcu‑
chowych cięgnach. Sterował nimi specjalny mechanizm, który przesuwał konkretne do‑
nice. Hodowano w nich kwiaty, nowalijki m.in. sałatę i rzodkiewki – wspomina Piotr 
Franta, projektant parku. Rośliny w szklarni wieżowej znajdowały się na 285 pół-
kach wprawianych w pionowy ruch w taki sposób, aby w ciągu doby wszystkie zo-
stały równomiernie doświetlone i ogrzane. W trakcie pracy urządzeń, rośliny były 
również nawożone. Cały system zautomatyzowano i do obsługi wystarczyły dwie 
osoby. Zimą szklarnię ogrzewano gazem, natomiast latem pracowała klimatyza-
cja18. Jednak wieża nie przetrwała upływu czasu, została rozebrana w 1984 roku. 
Ze względu na duże zanieczyszczenie powietrza poliestrowe powłoki stały się 
ciemne i nie przepuszczały promieni słonecznych do wewnątrz, co utrudniło upra-
wę roślin. Dodatkowo zmienił się krąg odbiorców produkowanych roślin, przez co 
uprawa stała się mniej opłacalna. 

17 M. Drożdż-Szczybura, Farmy pionowe w miastach przyszłości, „Czasopismo Techniczne” 
A-2/2014, s. 60.

18 S. Gerlaczek, Florystyczne cacko wysokie na 54 metry. Jedyna taka szklarnia w całej Polsce,  
http://parkslaski.pl/aktualnosci/2753-florystyczne-cacko-wysokie-na-54-metry-jedyna-taka
-szklarnia-w-calej-polsce.html (dostęp: 06.04.2018).

Ryc. 5. Pionowa farma, Chorzów, O. Ruthner.  
Źródło: http://parkslaski.pl/aktualnosci/2753-florystyczne-cacko-wysokie-na-54-metry-je-

dyna-taka-szklarnia-w-calej-polsce.html (dostęp: 06.04.2018)
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 Jesienią 2016 roku została w Krakowie otwarta pionowa farma, mieszcząca się 
w pomieszczeniach wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa na Uniwersytecie Rolni-
czym (ryc. 6). Projekt ten powstał we współpracy UR z firmą Urbanika Farms i ma 
służyć za pewnego rodzaju „poligon doświadczalny” dla naukowców. Wydział tej 
krakowskiej uczelni podpisał umowę z firmą Urbanika Farms, dotyczącą finansowa-
nia badań nad wydajną produkcją żywności w pionowych farmach miejskich. Obec-
nie projekt ten działa już w pełni sprawnie, a produkty żywnościowe wyhodowane 
w ramach tego projektu można kupić na stronie internetowej urbanikafarms.com.

Dostarczane są tylko dwa rodzaje fal świetlnych, o różnych długościach: pro-
mieniowanie czerwone i niebieskie, które są niezbędne do prawidłowego wzrostu 
roślin. Podłoże dla wzrostu upraw to wełna mineralna, do której doprowadzana 
jest woda, w której rozpuszczone są wszelkie niezbędne składniki mineralne. Nad 
całością zapewnienia właściwych warunków klimatycznych wewnątrz pomieszczeń 
z uprawami, takich jak temperatura czy poziom wilgotności, czuwają zaawanso-
wane urządzenia kontrolno-pomiarowe, nadzorowane przez specjalistów pracu-
jących na Uniwersytecie Rolniczym.

Produkcja jest prowadzona w systemach bezglebowych, badanych przez pra‑
cowników Zakładu Żywienia Roślin, prof. Iwonę Kowalską i dra hab. Sylwestra Smole‑
nia, którzy są jednocześnie koordynatorami merytorycznymi współpracy z Urbanika 
Farms. Uprawy wymagają również zastosowania sztucznego oświetlenia o ściśle zde‑
finiowanych parametrach, np. właściwego dla każdej z upraw spektrum światła. Ba‑
dania w tym zakresie były prowadzone przez dr hab. Renatę Wojciechowską i dr Annę 
Kołton z Zakładu Botaniki i Fizjologii Roślin19 – jak mówi prodziekan do spraw nauki 

19 Rolnicy w centrum metropolii, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C411114%2Crol-
nicy-w-centrum-metropolii.html (dostęp: 16.07.2018).

Ryc. 6. Urbanika Farms, AR, Kraków. Źródło: http://urbanikafarms.com (dostęp: 06.04.2018)
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i współpracy Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego, 
dr hab. Dariusz Grzebelus.

Podsumowując, w miastach są bardzo duże ilości niezagospodarowanej prze-
strzeni, w formie zniszczonych placów, opuszczonych budynków czy nieużytków, 
które są potencjalnym miejscem do utworzenia pionowych farm miejskich, do-
starczających żywność. Byłoby to nie tylko pozytywne estetycznie wykorzystanie 
tej przestrzeni, ale pozytywne pod względem ekonomicznym – ekologicznym, jak 
i funkcjonalnym. Jest to realna szansa na wyrównanie deficytu w podstawowym 
zakresie życia ludzi, jakim jest brak odpowiedniej ilości pożywieniaw krajach ubo-
gich. Natomiast kraje bogate, które są w stanie finansować koszty badań i budowy 
tego typu przedsięwzięć, również mogą z tego czerpać korzyści poprzez dostar-
czanie mieszkańcom miast coraz lepszej jakości produktów spożywczych. Pomysł 
ten trafił w gusta wielu architektów na świecie, którzy chętnie projektują tego typu 
rozwiązania w swoich pracowniach rozmieszczonych w różnych zakątkach ziemi. 

BiBliografia

[1] Drożdż-Szczybura M., Farmy pionowe w miastach przyszłości, „Czasopismo 
Techniczne” A-2/2014, s. 60.

[2] Drożdż-Szczybura M., O wyrazie architektonicznym budynków inwentarskich. Od 
kraalu do farmy pionowej, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011.

[3] Gerlaczek S., Florystyczne cacko wysokie na 54 metry. Jedyna taka szklarnia w ca‑
łej Polsce, http://parkslaski.pl/aktualnosci/2753-florystyczne-cacko-wysokie
-na-54-metry-jedyna-taka-szklarnia-w-calej-polsce.html (dostęp: 06.04.2018).

[4] Giecewicz J., Obszary rolne jako czynnik przyrodniczej rewitalizacji miasta, [w:]
Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, Wydawnic-
two Akademii Rolniczej, Lublin 2005, s. 128–134.

[5] Maslow A.H., Motywacja i osobowość, PAX, Warszawa 1990.
[6] Nurzyńska I., Drygas M., Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, stra‑

tegie, koncepcje polityki, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii 
Nauk, Warszawa 2011.

[7] Pionowe farmy w mieście. Farmy jak miejskie wieżowce, http://ekologia.pl/sro-
dowisko/technologie/pionowe-farmy-w-miescie-farmy-jak-miejskie-wiezow-
ce,17515.html (dostęp: 03.04.2018).

[8] Piramida potrzeb Maslowa, http://naukowiec.org/wiedza/psychologia/piramida-  
potrzeb-maslowa_2796.html (dostęp: 03.04.2018).

[9] Plantagon. Business Concept, http://plantagon.com/about/business-concept/
agritechture/ (dostęp: 06.04.2018).



[10] Plantagon – projekt miejskiej farmy przyszłości, http://muratorplus.pl/biznes/
wiesci-z-rynku/plantagon-projekt-miejskiej-farmy-przyszlosci-aa-1mo6-Pb4x
-3D8M.html (dostęp: 06.04.2018).

[11] Rolnicy w centrum metropolii, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/new-
s%2C411114%2Crolnicy-w-centrum-metropolii.html (dostęp: 16.07.2018).

[12] Sky Greens, http://skygreens.com/about-skygreens/ (dostęp: 03.04.2018).
[13] Sroka W., Definicje oraz formy miejskiej agrokultury – przyczynek do dyskusji., 

„Wieś i Rolnictwo” 2014, t. 164, nr 3, s. 85-103.
[14] Sroka W., Rolnictwo i gospodarstwa rolne w miastach – znaczenie i zakres zjawi‑

ska, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobizne-
su” 2014, t. XV, z. 3, s. 317-322.

[15] Sroka W., Rolnictwo w obrębie miast – wybrane aspekty zmian strukturalnych 
przed i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, [w:] Ekonomika i organizacja 
gospodarki żywnościowej, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego, Warszawa 2014, s. 34.

[16] Szwecja: pierwszy na świecie wieżowiec do pionowej uprawy roślin, http://two-
jaeuropa.pl/3144/w-szwecji-powstaje-pierwszy-na-swiecie-wiezowiec-do
-uprawy-roslin (dostęp: 03.04.2018).

[17] Ten futurystyczny drapacz chmur w rzeczywistości służy do uprawy roślin,  
http://nauka.rocks/plantagon/ (dostęp: 06.04.2018).

[18] Wieżowiec do uprawy roślin, http://architektura.info/index.php/architektura/
polska_i_swiat/wiezowiec_do_uprawy_roslin (dostęp: 06.04.2018).



Bartosz Weber 

miaSto a nowocZeSne 
SpołecZeńStwo

Miasta to miejsca, gdzie skupia się większość światowej populacji, oraz miej-
sca kreujące najlepsze perspektywy na wprowadzenie praktycznych zmian w skali 
i kontekście, do którego ludzie mogą poczuć się przywiązani. Miasto jest w cen-
trum aktualnych wyzwań socjologicznych i ekologicznych oraz procesów techno-
logicznych, w wyniku których wyłania się nowy obraz i nowe spojrzenie na urba-
nistyczne traktowanie tematu planowania miast. 

Przed urbanistyką XXI wieku pojawiają się nowe wyzwania, na które historycz-
ny oraz XX-wieczny model urbanistyczny nie jest już w stanie odpowiedzieć. Nowa 
dynamika przemian społecznych oraz aktywności ludzkich w obszarach miejskich 
jest dalece różna od tej, do której XX-wieczni planiści i urbaniści byli przyzwyczaje-
ni, a jej implementacja na żywej tkance miejskiej to proces czasochłonny i trudny. 
Wydaje się, że radykalne zmiany w istniejącej przestrzeni, mające na celu wprowa-
dzenie rozwiązań przywracających przestrzeń miejską ludziom lub udostępniają-
cych ekologiczne alternatywy dla transportu oraz energetyki wiążą się z długotrwa-
łymi uciążliwościami technicznymi, niezrozumieniem oraz trudnościami prawnymi. 
A mimo to na przestrzeni ostatnich 50 lat widzimy ponad dwukrotny przyrost liczby 
mieszkańców miast oraz trwający trend do relokacji ludności z terenów wiejskich 
na tereny zurbanizowane1, dające lepszy dostęp do usług oraz szerszy rynek pracy. 
Miasto staje się dominującą w świadomości ludzi formą, która kształtuje otaczający 
ich świat. Posiada odpowiednią skalę oraz zamknięty „ekosystem”, który zaspokaja 
wszystkie podstawowe potrzeby fizyczne i duchowe swoich mieszkańców. 

Jednak w dobie ulepszania i rozwijania drobnych elementów codziennego 
życia fizyczny model istniejącego miasta opiera się zmianom. Brakuje mu ela-
styczności, która staje się znakiem obecnych czasów. Na tej podstawie pojawiają 
się nowe idee inkorporacji rozwiązań sprawdzonych na rynku aplikacji interneto-
wych w procesy planowania miast. W książce „Triumph of the City”2 harvardzkiego 

1 Dane z: https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL (dostęp: 29.03.2018).
2 E. Glaeser, Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, 

Healthier, and Happier, Reprint Edition.
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profesora Edwarda Gleasera pojawia się sformułowanie „re-invent the city”, czyli 
dowolnie tłumacząc: „ponownie wynaleźć miasto”. Nawiązuje to do nowoczesnych 
tendencji do zmiany sposobu myślenia o procesach będących częściami znanej 
nam czynności. Natomiast profesor Paul Romer z Uniwersytetu Nowojorskiego 
już w 2009 roku proponuje rozwiązanie modelowe dla państw o niższym pozio-
mie rozwoju, tzw. miasto statutowe3, łączące jurysdykcję oraz system ekonomicz-
ny różnych państw na jednym obszarze objętym umową międzynarodową. Poja-
wiają się też inne pomysły na realizację „start-up cities” stworzone przez Alphabet 
Company4, Facebook Inc., Google oraz inne ogromne koncerny branży IT. Wiele 
projektów jest już w fazie planowania bądź nawet realizacji. 

Nowoczesne społeczeństwo skupione jest wokół obrotu informacją jako naj-
bardziej wartościowym surowcem nowoczesnego świata. Także wokół niego musi 
być skupione miasto nowoczesnego człowieka. Możliwości oferowane przez ma-
sowe użycie smartfonów jako medium dla zrozumienia i kształtowania funkcjo-
nowania miasta są zagadnieniem priorytetowym. Dzięki przykładowi wziętemu 
z serwisów społecznościowych, bądź z pomocą tychże, miasto może stać się two-
rem interaktywnym, ostoją demokracji bezpośredniej dla swoich mieszkańców. 
Dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu elementu ludzkiego w mikro oraz makro 
zarządzanie, przestrzeń miejska może szybko i efektywnie odpowiadać na zmie-
niające się potrzeby swoich mieszkańców. Wymaga to jednak dużej elastyczno-
ści w doborze rozwiązań projektowych dla multifunkcjonalnych przestrzeni tak, 
by w przeciwieństwie do istniejących, historycznych ośrodków urbanistycznych, 
nowo powstałe centra posiadały odpowiednią infrastrukturę i technologię, która 
przeniesie przeciążenia komunikacyjne i logistyczne z tym związane. Wydaje się 
znamienne, że pojawienie się w latach 90., wraz z boomem związanym z popula-
ryzacją dostępu do Internetu, pojęcia „start-up” jako sposobu inwestowania w roz-
wojowe i nowatorskie pomysły, zostaje przeniesione do skali urbanistycznej, gdzie 
dostrzegane jest działanie podobnych mechanizmów. Według portalu investope-
dia.com jako start-up definiujemy przedsiębiorstwo w pierwszej fazie funkcjono-
wania, finansowane przez przedsiębiorców, którzy zamierzają kapitalizować na 
rozwoju produktu bądź usługi, na którą może pojawić się popyt5. Tak zdefiniowa-
ne zjawisko można przenieść do „start-up city”, które staje się sposobem na wpro-
wadzenie najnowszych rozwiązań technologicznych i ideowych przy jednoczesnym 

3 Honduras The Guardian, 06.09.2012, https://www.theguardian.com/world/2012/sep/06/hon-
duras-new-city-laws-investors (dostęp: 01.04.2018).

4 E. Badger, Tech Envisions the Ultimate Start-Up: An Entire City, https://www.nytimes.com/2018/02/24/
upshot/tech-envisions-the-ultimate-start-up-an-entire-city.html (dostęp: 01.04.2018).

5 Investopedia. Startup, https://www.investopedia.com/terms/s/startup.asp (dostęp: 01.04.2018).
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utrzymaniu konsensusu społecznego6. Pozwala na to fakt, że budowana od pod-
staw struktura społeczności takiego obszaru jest skupiona wokół jednorodnego 
zestawu oczekiwań przestrzennych i funkcjonalnych. Niebagatelną rolę odgrywa 
zresztą sama możliwość wyboru profilu miasta, w którym kupuje się posiadłość. 
Służy to za gwarancję zachowania pewnego standardu środowiska w najbliższym 
otoczeniu. Dużą zachętą dla operujących w takiej przestrzeni biznesów jest two-
rzenie się nowych nisz ekonomicznych, niespotykanych nigdzie indziej, poprzez 
zastosowanie na dość niewielkim obszarze odmiennych wymogów odnośnie do 
ich funkcjonowania. Przykładem takiego miejsca jest fragment nabrzeża w Toron-
to, gdzie firmy Waterfront Toronto wraz z Sidewalk Labs 7, należącym do Alphabet 
Company, na bazie długotrwałych konsultacji publicznych oraz rozmów z inwesto-
rami planują stworzenie swego rodzaju miasta w mieście, gdzie komunikacja by-
łaby prowadzona przez zautomatyzowane autobusy oraz taxi-boty obsługiwane 
za pomocą aplikacji na telefony, a gospodarka odpadami byłaby przesunięta do 
podziemnych tuneli pneumatycznych. Równie ważne jest obiecywane zapewnie-
nie przystępnych cenowo mieszkań dla różnych grup docelowych oraz dostępu do 
najnowszej technologii cyfrowej, współtworzącej przestrzeń i zbierającej dane sta-
tystyczne pozwalające wytyczać optymalne kierunki rozwoju dzielnicy Quayside. 
Proponowane jest także wprowadzenie urządzeń łagodzących klimat, takich jak 
tarcze wiatrowe oraz podgrzewane powierzchnie, oraz stworzenie modułowych 
budynków z kompozytów drewnianych od lokalnych producentów, których funk-
cje można by dynamicznie przystosowywać do zmiennych trendów. Zachęciłoby 
to uczestników tej przestrzeni do dłuższego pozostania w niej, pozwalając na roz-
wój lokalnej ekonomii, w tym małych biznesów oraz start-up’ów. Dla powyższych 
zachętą mają być innowacje w regulacjach prawnych oraz finansowaniu dla ob-
szarów zidentyfikowanych jako rozwojowe8. 

Sidewalk Labs posiada już doświadczenie w tworzeniu nowoczesnego planu 
zagospodarowania dla fragmentów miasta, z będącego w trakcie budowy Hud-
son Yards, któremu nadał nazwę szef SL, Daniel Doctoroff, były deputowany do 
spraw rozwoju ekonomicznego burmistrza Nowego Yorku, Michaela Bloomber-
ga9. Co znamienne, siedziba Sidewalk Labs mieści się na 26 i 27 piętrze powstałe-
go już wieżowca 10th Huston Yards. Trzeba zwrócić uwagę, że w obu przypadkach 

6 E. Badger, op. cit. 
7 Toronto Tomorrow, https://sidewalktoronto.ca/ (dostęp: 02.04.2018).
8 K. Greenberg, GREENBERG: How Sidewalk Labs could make a vital contribution to Toronto’s evo‑

lution, http://spacing.ca/toronto/2017/11/21/greenberg-how-sidewalk-labs-could-make-a-vi-
tal-contribution-to-torontos-evolution/ (dostęp: 02.04.2018).

9 S. Mattern, Instrumental City: The View from Hudson Yards, circa 2019, https://placesjournal.
org/article/instrumental-city-new-york-hudson-yards/ (dostęp: 02.04.2018).
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używano podobnej retoryki, która może budzić poważne kontrowersje na temat 
bezpieczeństwa i prywatności zbieranych danych oraz ich wykorzystania, szczegól-
nie w obliczu ostatnich afer z udziałem Facebook’a10 oraz samego Google’a11. Za 
fasadą kreowania „kompletnej społeczności, podniesienia poziomu życia zdywer-
syfikowanej grupy mieszkańców, pracowników i osób odwiedzających” może się 
kryć chęć stworzenia przestrzeni R&D (Reseach&Development)12 dla testowania spo-
sobów kolekcjonowania i monetaryzowania danych o użytkownikach oraz tworze-
nia własnego, pełnoprawnego podwórka dla własnych pracowników. Jest to nauka 
na błędach poprzedniej epoki, epoki kampusów pracowniczych na przedmieściach 
dużych miast, związana z planem przeniesienia do Quayside kwatery głównej od-
działu Google Kanada oraz z trwającą budową ponad 5 tysięcy domów pracowni-
czych w Mountain View w Kalifornii. Ciekawe jest oświadczenie Sidewalk Labs, że 
ich apetyt na współpracę z innymi miastami jest nienasycony. Sugeruje to, iż interne-
towi giganci zamierzają wytrwale szukać sposobów na stworzenie fizycznej platfor-
my dla swoich produktów. Bardzo ciekawa jest natomiast mechanika wyszukiwa-
nia poprzez anonimowe dane powtarzających się wzorów, pokazująca potencjalnie 
działające korelacje. Rozwiązanie problemów miejskich staje się wtedy sprawą wy-
brania i zbudowania odpowiednich powiązań z właścicielami nieruchomości oraz 
ich współudziałowcami, a następnie rozwinięcia potrzebnej technologii.

Facebook Inc. również rozbudowuje swoje posiadłości w Menlo Park, two-
rząc przedłużenie zaprojektowanego przez Franka Gehrego kampusu w postaci 
Willow Village, 59-akrowej przestrzeni miejskiej13, projektowanej przez światowej 
sławy pracownię Rema Koolhasa, OMA. Firma Marka Zuckerberga finansuje rów-
nież funkcje będące zwykle w gestii miasta, takie jak rewitalizację biegnącej wzdłuż 
obszaru linii kolejowej, kładkę nad drogą ekspresową dla pieszych i rowerzystów, 
8 akrów parków i placów publicznych. W planach jest również budowa centrów 
kulturalnych oraz sportowych, pierzei sklepów na poziomie ulicy, które mają oży-
wić i otworzyć to miejsce na mieszkańców innych dzielnic. Według umowy z mia-
stem 15% z 1500 budowanych mieszkań ma być zaoferowanych poniżej ceny 
rynkowej na potrzeby socjalne, by przeciwdziałać narastającym w całej Dolinie 

10 E.K. Roose, How facebook’s data shering went from feature to bug, https://www.nytimes.
com/2018/03/19/technology/facebook-data-sharing.html (dostęp: 03.04.2018).

11 O. Ziomek, Google od 5 lat wiedziało o luce wykorzystanej do phishingu, https://www.dobrepro-
gramy.pl/Google-od-5-lat-wiedzialo-o-luce-wykorzystanej-do-phishingu,News,80891.html (do-
stęp: 02.04.2018).

12 Z ang. zasięg i rozwój.
13 D. Steiteld, Welcome to Zucktown. Where Everything Is Just Zucky, https://mobile.nytimes.

com/2018/03/21/technology/facebook-zucktown-willow-village.html?smid=fb-nytimes&sm-
typ=cur&referer=http://m.facebook.com (dostęp: 03.04.2018).
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Krzemowej dysproporcjom ekonomicznym14. Według statystyk, mediana kosztów 
zakupu nowego mieszkania w okolicach San Francisco wynosi około 968 tysięcy 
dolarów, co stanowi barierę dla nauczycieli, piekarzy oraz ludzi innych zawodów, 
niezwiązanych z branżą IT, zaburzając funkcjonowanie lokalnej ekonomii. Bańka 
finansowa stworzona przez bardzo szybki napływ inżynierów i specjalistów wymu-
sza na spółkach takich jak Facebook zainteresowanie problemami takimi jak trans-
port, gastronomia, sport oraz obrót nieruchomościami. Wszystko to posiada cechy 
powracających do życia „company towns”, niesławnych w XX-wiecznej Ameryce 
miasteczek będących własnościami spółek posiadających swoje fabryki w najbliż-
szym otoczeniu, gdzie robotnicy płacili czynsz swojemu pracodawcy, kupowali od 
niego chleb, zostawiali wypłaty w jego barach i kasynach, zwiększając swoją zależ-
ność wobec firmy. Pojawiło się wtedy pojęcie „slowing down the mill clock”15, czyli 
stosowania oszustw w celu przedłużenia czasu pracy pracowników. Współcześnie 
podobną funkcję pełnią darmowe stołówki, parki, pralnie, sale do jogi, które stano-
wią niewielki dodatek, lecz dramatycznie przedłużają czas pobytu człowieka w jego 
przestrzeni pracy. Coraz bardziej widoczne jest w dzisiejszych czasach zacieranie 
się granic pomiędzy domem a biurem, co powadzi do stanu, gdzie pracownicy 
praktycznie mieszkają w biurach. Niepokojący jest też fakt, że w 2014 roku Face-
book wyłożył 200 tysięcy dolarów na utworzenie jednostki policji, za którą opłaca 
koszty wynajmu lokalu oraz której finansuje pensje z dodatkami dla pracownika. 
Rok temu zaproponował 11 milionów dolarów na cel wyekwipowania sześciooso-
bowej jednostki policji, co spowodowało dyskusję, czy prywatna firma nie będzie 
posiadać ukrytych mechanizmów wywierania nacisków na lokalnych stróżów pra-
wa. Oficjalna polityka firmy dąży do zacieśnienia więzów społeczności, oddając 
pod wynajem lokale w Willow Village, by przeciwdziałać typowemu już w Dolinie 
Krzemowej podziałowi na bogatą kadrę specjalistów oraz liczącą nawet 1,2 miliona 
członków klasę pracującą. W obszarze, gdzie dla pracowników korporacji kursują 
prywatne linie autobusowe, budowane są zamknięte kampusy oraz odgrodzone 
powierzchnie biurowe, Facebook również uczy się na błędach i prowadzi politykę 
usilnej otwartości, starając się zatrzeć kłujące w oczy granice między działaniem 
ogromnych pieniędzy korporacji a niewielkimi funduszami miejskimi.

Wydaje się, że te próby mogłyby zostać zaimplementowane na podwaliny 
założone przez profesora ekonomii Paula Romera z Uniwersytetu Nowojorskie-
go16. W 2009 roku zaproponował on stworzenie miast statutowych (ang. Charter 
Cities), łączących model start-up city ze specjalnymi strefami ekonomicznymi, pod 

14 E. Badger, op. cit. 
15 Z ang. spowalnianie zegara, tłum. R. Weber.
16 https://www.ted.com/talks/paul_romer (dostęp: 03.04.2018).
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rządami koalicji państw, na bazie umowy międzynarodowej. Wykorzystanie po-
tencjału start-upów, proponujących nowe rozwiązania bez potrzeby prowadzenia 
długotrwałych konsultacji społecznych i prób godzenia interesów mieszkańców 
istniejącego miasta, to możliwość stworzenia wyznaczników i zasad, pod którymi 
zakładane jest miasto i danie ludziom możliwości wyrażenia chęci zamieszkania 
w nim. Natomiast połączenie jurysdykcji państw pozwala na stworzenie alternaty-
wy dla masowych w dzisiejszych czasach migracji zarobkowych ludności z krajów 
o niższym poziomie rozwoju do państw tzw. pierwszego świata, poprzez zapro-
ponowanie ustroju prawnego sprawdzonego w procesie ich rozwoju17. Wynika to 
z założeń teorii profesora Romera, która opiera się na wyszukiwaniu czynnika X, 
przez który definiujemy cokolwiek o wymiernej wartości liczbowej, i porównaniu 
jego ilości w państwach rozwiniętych i rozwijających się. Korzystając z tego pro-
stego działania możemy porównać ogromną liczbę mechanizmów i w statucie 
nowego miasta zawrzeć te z największym znaczeniem dla rozwoju, co w konse-
kwencji powinno ułatwić wprowadzenie dobrych reform w całym kraju. Dzięki bar-
dziej wydajnym rozwiązaniom następuje przypływ kapitału oraz napływ ludności, 
co w efekcie podnosi wartość ziemi na jego obszarze, przynosząc korzyści rów-
nież państwu sprawującemu nad nim pieczę jako jego pokaźnemu udziałowcowi. 
Na skutek takiego, choć nieświadomego swojej wagi, działania brytyjskiego Hong 
Kong stał się najpotężniej rozwijającym miastem w Chinach i nadał im rozpęd po-
trzebny, by Deng Xiaoping rozpoczął poszukiwanie sposobu otwarcia chińskiej 
ekonomii bez wywoływania wewnętrznych napięć i burzliwych kłótni, a w efekcie 
powołał specjalną strefę ekonomiczną w Shenzen, pozwalając zagranicznemu ka-
pitałowi na napływ i wykorzystanie lokalnych zasobów ludzkich. Połączenie spo-
sobu powstania tych dwóch miast oraz ich skali obrazuje sposób działania miasta 
statutowego jako wyjątkowego rodzaju strefy specjalnej, które następnie należy 
rozwinąć o nowatorskie aspekty techniczne, komunikacyjne, kulturowe oraz re-
ligijne, tak by stworzyć liczną, spójną społeczność, która pozwoliłaby takiej prze-
strzeni uzyskać odpowiednie zagęszczenie inwestycyjne do rozpoczęcia działania. 
Dla państw rozwiniętych stworzenie tego typu miast, pomijając nawet kwestie od-
dania ich w zagraniczne ręce, byłoby szansą na testowanie w działaniu nowych 
modeli ekonomicznych i społecznych, by poszerzyć dostępną paletę schematów 
działania jednostek urbanistycznych. 

Przykładem łączącym cechy trzech powyższych jest miasto Gurgaon w pół-
nocnych Indiach, które dzięki inwestycjom firm takich jak Intel, Google, HBSC czy 
Nokia rozwinęło się z 800-tysięcznej społeczności rolnej w ponad 1,5-milionową 

17 P. Romer, The deep structure of economic growth, https://paulromer.net/economic-growth-2/ 
(dostęp: 03.04.2018).
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aglomerację na przestrzeni zaledwie 10 lat. W kraju rozwijającym się, takim jak In-
die, napływ obcego kapitału spowodował kilkudziesięciokrotny wzrost ceny nieru-
chomości, ale doprowadził również do rażących dysproporcji majątkowych miesz-
kańców Gurgaonu. Doszło do sytuacji, gdzie korporacje wzięły na siebie ciężar 
zapewnienia bezpieczeństwa, wywozu śmieci, budowy dróg i infrastruktury oraz 
utrzymania niezbędnych służb, co było spowodowane brakiem akcji ze strony nie-
sławnej, „ślamazarnej” indyjskiej administracji. To z kolei doprowadziło do powsta-
nia zamkniętych enklaw w stylu europejskich osiedli, odgrodzonych płotami i pry-
watnymi strażnikami od rzesz najbiedniejszych obywateli, nieposiadających często 
dachu nad głową. Budowa osiedli wysokościowców wyprzedziła przygotowanie od-
powiednich instalacji, takich jak kanalizacja, bieżąca woda, stabilny system ener-
getyczny. Oznacza to, że odpady są wywożone w antyseptycznych pojemnikach 
i spuszczane do rzek, pojawiają się również przerwy w dostawach prądu, a infra-
struktura transportowa poza prywatnymi osiedlami jest zniszczona. Planowane 
działania mające rozwiązać te problemy utykają w procesach administracyjnych, 
mimo dużych ambicji przedsiębiorstw branży high-tech. Pomimo wielkich proble-
mów, Gurgaon oferuje model mogący sprawdzić się zarówno w Indiach, jak i w in-
nych państwach, jednocześnie boleśnie punktując problemy, które należy rozwią-
zać jeszcze na etapie planowania. Zarówno strona rządowa, jak i sektor prywatny 
wiążą duże nadzieje z podobnymi projektami w przyszłości18.

Pojawiają się też oddolne inicjatywy dążące do zmiany sposobu postrzegania 
obrotu surowcami w mieście przez jego mieszkańców. W 2011 roku na konferen-
cji FAB7 w Limie Kataloński Instytut Architektury, Amerykański MIT, Fundacja Fab 
oraz Rada Miejska Barcelony powołały do istnienia fab.city19, globalny projekt ma-
jący rozwinąć lokalnie produkujące i globalnie powiązane samowystarczalne mia-
sta. Składa się on z przywódców cywilnych, wytwórcą, urbanistów i innowatorów, 
dążących do stworzenia modelu przemian i kształtowania miast według zasady 
„Data in Data out” (z ang. informacja przychodząca, informacja wychodząca) za-
miast panującej dziś niepodzielnie zasady „Products in Thrash out” (z ang. produkty 
dostarczane, śmieci produkowane). Takie zmiany dążą do umiejscowienia większo-
ści produkcji wewnątrz miasta, które równocześnie będzie przetwarzało odpady 
postkonsumpcyjne w zasoby do napędzania lokalnej produkcji, poprzez recykling 
oraz wykorzystanie lokalnych wytwórców i będących już w okolicy surowców. Dzię-
ki innowacyjności rozwiązań i globalnemu zasięgowi wytworzonych połączeń ma 

18 Gurgaon: what life is like in the Indian city built by private companies, https://www.theguardian.
com/sustainable-business/2016/jul/04/gurgaon-life-city-built-private-companies-india-intel-
google (dostęp: 04.04.2018).

19 Fab City, http://fab.city/about/ (dostęp: 03.04.2018).
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być możliwe dzielenie się technologią, tak by spełnić wyzwanie Barcelony, czyli do 
2054 roku przestawić swoje miasto na samonapędzający się, ekologiczny model 
odpowiedzialnej gospodarki zasobami. Części składowe takiego modelu to produ-
kowanie lokalne i dzielenie się rozwiązaniami z resztą świata, rozdystrybuowanie 
produkcji energii, handel oparty na kryptowalutach, rozwój urban farmingu, bu-
dowanie spiralnej ekonomii przyszłości, edukowanie ludności w celu rozwiązywa-
nia lokalnych problemów oraz współpraca pomiędzy rządami i władzami cywil-
nymi. Dzięki takim inicjatywom pojawia się możliwość poszerzenia świadomości 
społeczeństwa i szansa dostrzeżenia problemów, przed jakimi stoi dzisiejszy świat. 

W roku 2018 powyżej 4 miliardów ludzi mieszkało w miastach, co stanowiło po-
nad 60% światowej populacji. Do roku 2030 zapowiadany jest przyrost liczby ludno-
ści mieszkającej na obszarach miejskich o kolejne dwa miliardy. Oznacza to, że by 
zapewnić zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla takiej masy ludzkiej należałoby 
co około dwa miesiące oddać do użytku aglomerację miejską odpowiadającą roz-
miarami Nowemu Jorkowi. Stwarza to nowe wyzwania, ale i możliwości w zakresie 
dostępnych środków i zastosowania nowych modeli planistycznych. Kiedy weźmie 
się pod uwagę powyższe doświadczenia i idee, wydaje się możliwym stworzenie 
zdywersyfikowanej palety sprawdzonych rozwiązań, które będziemy mogli zasto-
sować, by sprostać ogromnemu zapotrzebowaniu na nową urbanistykę.
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Justyna Włodyga

miaSto XXi w. - cZy to JeSt możLiwe?

wstęp

XXI wiek to era społeczeństwa informacyjnego. Jako że wciąż znajdu-
jemy się w okresie przejściowym od cywilizacji industrialnej do cywilizacji 
informacyjnej, definicja tej ostatniej wciąż jest nie do końca sprecyzowana1

Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, które wykorzystuje w różnych sfe‑
rach aktywności społecznej rozwiniętą bazę informacyjną i komunikacyjną. Społeczeń‑
stwem informacyjnym nazywamy takie społeczeństwo, którego sektor informacyjny 
(gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji) ma przewagę nad sektorem 
przemysłowym w gospodarce. 

Najbardziej cenionymi wartościami są: dostęp do informacji, posiadanie infor‑
macji oraz edukacja2. Stosuje ono na szeroką skalę komputeryzację. Umożliwia to 
szybsze przekazywanie informacji. Jest to stan panujący od wyjątkowo krótkiego 
czasu. Polska pierwszy raz połączyła się z Internetem w sierpniu 1991 r., kiedy 
Warszawa nawiązała kontakt z Kopenhagą3. 25 lat później, w 2016 roku już 80,4% 
gospodarstw domowych oraz 93,7% przedsiębiorstw było z nim połączone4. Po-
dobnie wygląda kwestia dostępności sprzętu elektronicznego oraz jego jakości.

Era społeczeństwa informacyjnego z pewnością jest erą bardzo dużego dobro-
bytu i wysokiego poziomu życia. Niestety poziom życia nie zawsze idzie w parze 

1 R. Masztalski, Specyfika współczesnych obszarów zurbanizowanych i tendencje w ich kształto‑
waniu, [w:] Budownictwo na obszarach zurbanizowanych. Nauka, praktyka, perspektywy, Lublin 
2014, s. 141.

2 Społeczeństwo informacyjne – definicja, cechy, zalety, wady, https://www.erainformatyki.pl/spo-
leczenstwo-informacyjne-definicja-cechy-zalety-wady.html (dostęp: 8.04.2018).

3 Ł. Michalik, Prawdziwe początki Internetu w Polsce. Pierwsze połączenie było znacznie wcześniej!, 
https://gadzetomania.pl/9948,prawdziwe-poczatki-internetu-w-polsce-pierwsze-polaczenie
-bylo-znacznie-wczesniej (dostęp: 8.04.2018).

4 GUS opracowanie: Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016 roku, http://stat.gov.pl/obsza-
ry-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/
spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2016-roku,2,6.html (dostęp: 8.04.2018).
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z poziomem szczęścia. Jakie powinno być miasto, by spełniać swoje funkcje, 
sprostać wymaganiom czasów i czynić mieszkańców szczęśliwymi? Czy miasto 
XXI w. jest w ogóle możliwe?

wymagania stawiane miastom idealnym

Mimo że termin „miasto idealne” funkcjonuje od czasów renesansu, wizja stwo-
rzenia takiego miasta towarzyszyła ludzkości od zawsze. W starożytności Platon opi-
sał w swoich dziełach – Republice, Prawie, Timaeus i Critias – różne wytyczne umożliwia-
jące stworzenie doskonałego miasta5. Starożytny Rzym, gdzie używano architektury 
do pokazania potęgi oraz jako elementu strategicznego do podboju świata, rów-
nież posiadał swoje miasto idealne, wzorzec, zgodnie z którym zakładał większość 
nowych miast – castrum romanum. Dziedzictwem Starożytnego Rzymu jest także 
plan miasta autorstwa Witruwiusza, uznawany przez Helen Rosenau za pierwszą wi-
zję miasta idealnego6. Za dokument potwierdzający istnienie wizji miasta idealnego 
w średniowieczu można uznać rycinę planu klasztornego w Sankt Gallen, pochodzą-
cą z IX w.7 Oprócz tego okres ten skupił się głównie na dbaniu o obronność miast.

Prawdziwy przełom w postrzeganiu miasta nastąpił dopiero w renesansie 
– przyczyniły się do tego między innymi wzrost zainteresowania antykiem, wy-
danie Witruwiusza, jak i wynalezienie perspektywy. Wtedy też zastosowano po 
raz pierwszy termin citta ideale – pojawia się on w tytułach traktatów Bartolomea 
Ammanatiego oraz Giorgio Vasariego Młodszego8. Pierwszym nowożytnym do-
kumentem regulującym urbanistykę nowych miast było tak zwane Prawo Indian 
przyjęte przez Filipa II w 1573 r.9

Wiek XIX niesie ze sobą duże zmiany w urbanistyce. Leonardo Benevolo podaje 
sześć czynników wpływających na przemianę miasta dziewiętnastowiecznego: wzrost 
populacji, postęp technologiczny, migrację ludności wiejskiej do miast […], rozwój środ‑
ków komunikacji, prędkość zmian technicznych i społecznych niepozostawiająca czasu 
na analizę i poszukiwanie rozwiązań pojawiających się problemów […] i wreszcie nowe 
kierunki myśli politycznej – liberalizm […] odrzucający rządową kontrolę a z nią pra‑
wo budowlane10. Wystąpienie powyższych czynników zaowocowało pogorszeniem 

5 E. Szpakowska, Architektura miasta idealnego. Wstęp, s. 123, http://yadda.icm.edu.pl/yad-
da/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0047-0051/c/Szpakowska.pdf (dostęp: 
8.04.2018).

6 Ibidem, s.125.
7 Ibidem, s. 127.
8 Ibidem, s. 130.
9 Ibidem, s. 135.
10 Ibidem, s. 137.



Justyna Włodyga     121

się stanu życia nie tylko najniższej klasy, ale całej społeczności miejskiej – zanie-
czyszczenia, ścieki i śmieci na ulicach oraz brak segregacji ruchu na pieszy i koło-
wy były utrudnieniami dotykającymi wszystkich. Dawało to dobre podłoże do two-
rzenia wizji miast idealnych. Jednym z najznamienitszych realizacji z tego okresu 
jest rozbudowa Barcelony. W wieku XX Postęp techniczny dawał nowe możliwości, 
wojna unicestwiła nostalgię ku przeszłości, a kryzys ekonomiczny zmusił twórców do 
przelewania idei na papier zamiast rzeczywistych realizacji11. Modernizm obfitował 
w plany miast idealnych z czołowym hasłem: „światło i powietrze dla wszystkich”. 
Przykładami twórców-wizjonerów byli Le Corbusier, Tony Garnier, August Perret12, 
Ebenezer Howard, Henry Ford czy też Frank Lloyd Wright (ryc. 1)13. 

11 Ibidem, s.141.
12 Ibidem s. 142.
13 Ch. Montgomery, Miasto szczęśliwe: jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta, Wydaw-

nictwo Wysoki Zamek, Kraków 2015, s. 47.

Ryc. 1. Wizja miasta przyszłości Franka Lloyda Wrighta.
Źródło: http://flavorwire.com/208410/a-brief-visual-history-of-the-future/6 (dostęp: 8.04.2018)
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Trudno powiedzieć, czy którakolwiek z wizji miasta idealnego wymieniona po-
wyżej byłaby idealna do życia dla człowieka. Tylko niektóre z nich zostały zrealizo-
wane, a zapewne żadna dokładnie tak, jak zaplanował jej twórca. Z tego powodu 
ocena jakości życia, jaką by zapewniały, byłaby jedynie spekulacją. Pytanie o to, 
czy spełniłyby potrzeby gęstości zaludnienia – na świecie istnieje obecnie 31 miast 
zamieszkałych przez ponad 10 milionów ludzi14 – można uznać za retoryczne.

miasto idealne według potrzeb człowieka

Miasto nie jest jedynie skarbnicą przyjemności. Jest sceną, na której staczamy swe 
bitwy i odgrywamy dramat, jakim jest nasze życie. […] Może zapewnić przyjazne śro‑
dowisko, w którym łatwo będzie się poruszać albo stworzyć cały szereg wyzwań ponad 
siły, jakie każdego dnia odbierają nam energię. Przesłania zakodowany w architektu‑
rze i innych systemach, na których opiera się funkcjonowanie miejskiego organizmu, 
mogą umacniać w nas świadomość kontroli nad naszym życiem lub poczucie bezrad‑
ności. Miasto przyjazne dla ludzi oceniać należy nie tylko z perspektywy rozrywek i wy‑
gód, lecz także przez pryzmat tego, w jaki sposób wpływa ono na przebieg codziennej 
pracy i zmagań o przetrwanie i sens15.

A jak wygląda miasto stwarzające idealne warunki do bycia szczęśliwym dla 
człowieka? Badania przedstawione przez Charlesa Montgomery’ego w książce Mia‑
sto szczęśliwe udowadniają, że bardzo trudno jest ocenić realny poziom szczęścia 
ludzi, zwłaszcza jeśli jako głównego jego wskaźnika użyjemy parametry ekono-
miczne. W przeszłości mierzenie poziomu szczęścia nie powiodło się ani dzięki 
specjalnym wskaźnikom tworzonym przez Benthama16, ani dzięki analizie docho-
dów czy stanu majątkowego, ani dzięki badaniom siły nabywczej. Najskuteczniej-
szą techniką okazało się przeprowadzanie ankiet o samopoczuciu mieszkańców. 
Szereg badań, które przeprowadzono zanim zaakceptowano, że szczęścia nie da 
się zmierzyć przy pomocy ekonomii, umożliwił dojście do kilku ważnych wniosków: 
po osiągnięciu odpowiednio wysokiego standardu życia przez dany kraj, poziom 
szczęścia przestaje rosnąć razem ze wzrostem PKB oraz najważniejszym czynni-
kiem szczęściotwórczym jest poziom więzi i relacji międzyludzkich. Dlatego też naj-
wyższy poziom szczęścia odnotowuje się w krajach, w których panuje najwyższy 

14 Stan rzeczy na 2016 r., https://inzynieria.com/wpis-branzy/rankingi/10/48810,ranking-30-naj-
wiekszych-miast-swiata-2016 (dostęp: 8.04.2018).

15 Ch. Montgomery, op. cit., s. 59-61.
16 Angielski prawnik, filozof i ekonomista. Jego doktryny: Celem człowieka jest unikanie bólu i dą‑

żenie do przyjemności, człowiek zaspokaja swe przyjemności, więc społeczeństwo też powinno. 
Należy dążyć do szczęścia. Celem zaś państwa i prawa jest dawanie ogólnego szczęścia, https://
pl.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham (dostęp: 8.04.2018).
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poziom zaufania społecznego17. Ani na chwilę jednak nie powinniśmy zapominać 
o jednym: mimo że kosmopolityczny charakter współczesnego miasta sprawia, że jed‑
nostce łatwiej niż kiedykolwiek odseparować się od sąsiadów i obcych, największą sa‑
tysfakcję daje człowiekowi wspólna praca i zabawa w zgodzie z innymi ludźmi18. Dla-
tego też, aby zapewnić mieszkańcom miasta możliwie najwyższy komfort życia, 
należy udostępnić im możliwie najwygodniejsze przestrzenie i warunki do prowa-
dzenia życia towarzyskiego. 

Jan Gehl w książce Miasta dla ludzi zwraca uwagę na pewnego rodzaju zanie-
dbanie, jakie dotyka miasta od początku lat 60 XX w.19 Wiedza na temat ludzi, którą 
zbierano przez setki lat, została porzucona na rzecz „nowego” człowieka. Na fali mo-
dernizmu samochód został najważniejszym użytkownikiem miasta, a układ urbani-
styczny był uważany za poprawny, jeśli dobrze wyglądał na makiecie – czyli w wido-
ku z lotu ptaka. Nikt nawet nie próbował połączyć architektury z psychologią – jakby 
zapominając o tym, że architektura to interakcja między formą a życiem. I tylko jeśli ży‑
cie, funkcja i forma tworzą spójną i satysfakcjonującą całość jest to dobra architektura20.

Dlatego też Gehl promuje powrót do ludzkiego wymiaru. Zgodnie z myślą: naj‑
pierw my kształtujemy miasta, później one kształtują nas21 dąży on do projektowania 
miast, które stworzą dobre warunki do życia. Zauważa, następujące zależności: 
więcej dróg – więcej ruchu, lepsze przestrzenie miejskie – więcej życia miast, lep-
sze warunki dla rowerzystów – więcej rowerzystów. Natomiast, co ciekawe, mniej 
dróg wcale nie działa negatywnie na funkcjonowanie miasta. Dzieje się wprost 
przeciwnie – miasto zyskuje dodatkową przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. 
Ponadto Gehl podkreśla, że miasto powinno być miejscem spotkań, a żeby tak się 
stało, potrzebna jest przestrzeń zachęcająca do spotkań, czyli aktywności rekre-
acyjnych i społecznych. W tym miejscu dochodzimy do punktu łączącego Miasto 
dla ludzi z Miastem szczęśliwym. 

Reasumując Miasto powinno starać się maksymalizować radość i minimalizować 
niedolę. 

 � Powinno dbać o nasze zdrowie, zamiast wywoływać w nas choroby. 
 � Powinno oferować nam prawdziwą swobodę życia, poruszania się i kształto‑

wania naszego życia w sposób, jaki uznajemy za stosowny. 
 � Powinno umacniać odporność na wstrząsy ekonomiczne czy środowiskowe. 

17 Ch. Montgomery, op. cit., s. 48-60.
18 Ibidem, s. 65.
19 J. Gehl, Wstęp, [w:] tegoż, Miasta dla ludzi, Wydawnictwo RAM, Kraków 2014.
20 Jan Gehl Interview: How to Build a Good City, https://www.youtube.com/watch?v=9_x5Hor2MP8 

(dostęp: 8.04.2018), 5:50-6:04, tłum. J. Włodyga.
21 J. Gehl, op. cit., s. 9.
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 � Powinno uczciwie i sprawiedliwie rozdzielać między swych mieszkańców prze‑
strzeń, dostępne usługi, możliwości przemieszczania się, radości, jak również 
niewygody i koszty. 

 � Przede wszystkim zaś powinno umożliwiać nam budowanie i umacnianie na‑
dających życiu sens i znaczenie więzi między przyjaciółmi, rodzinami i osoba‑
mi nieznajomymi. […]

 � Sprostać wielkim wyzwaniom naszych czasów pomoże nam tylko takie miasto, 
które gotowe będzie uznać i uszanować wspólnotę naszego losu, otwierając 
w ten sposób drzwi dla empatii i współpracy22.

A aby osiągnąć taki stan, miasto powinno: gromadzić ludzi poprzez odpowied-
nie rozmieszczenie funkcji, najlepiej zapewniając piesze dystanse; integrować różne 
funkcje, co zapewnia bogactwo doświadczeń, równowagę społeczną i poczucie bez-
pieczeństwa; zapraszać do korzystania z przestrzeni publicznych, a szczególnie dbać 
o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów; otwierać krawędzie między budynkami, 
czyli tworzyć pierzeje aktywne; zwiększać czas przebywania, zachęcać do dłuższego 
pozostawania w przestrzeni miejskiej. Mało ludzi spędzających dużo czasu w miejscu, 
stwarza takie samo wrażenie pełnej życia przestrzeni, co dużo ludzi spędzających tam 
mało czasu23. Powinno też stwarzać możliwości do wytworzenia zdrowych nawyków 
u jego mieszkańców: poruszania się pieszo oraz jazdy na rowerze24.

nowe miasta

Obecnie najwięcej nowych założeń miejskich powstaje w Chinach. Ma to zwią-
zek z niebywałym rozwojem gospodarczym, którego doświadczył ten kraj po prze-
jęciu władzy przez Teng (Deng) Siao Ping25. W ciągu 26 lat (od 1984 do 2010 roku) 
powierzchnia zabudowy miejskiej wzrosła z 8842 km2 do 41 768 km2 26. Niestety 
tempo powstawania nowych dzielnic mieszkalnych przekracza zapotrzebowanie 
na nowe mieszkania. Z tego powodu większość nowych miast, przeznaczonych 
do zamieszkania przez tysiące, w rzeczywistości jest prawie niezaludniona. Ska-
la zjawiska jest na tyle duża, że doprowadziła do utworzenia nowego określenia 

22 Ch. Montgomery, op. cit., s. 67-68.
23 J. Gehl, op. cit., s. 232.
24 Jest to bardziej naturalny sposób przemieszczania się dla człowieka oraz ma to pozytywny 

wpływ na klimat miast – mniejsze zanieczyszczenie – oraz zdrowie mieszkańców – więcej ruchu.
25 W. Kosiński, Sztuka urbanistyki na tle Chin – zarys ewolucji. Charakterystyka wybranych małych 

miast, s. 8, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-e1b04686-10fa
-44ec-aeb5-81150badc9fe/c/ek_A-01_PiF23-1_Kosinski.pdf (dostęp: 8.04.2018).

26 Guanghua Chi, Yu Liu, Zhengwei Wu, Haishan Wu, “Ghost Cities” Analysis Based on Positioning 
Datain China, https://arxiv.org/pdf/1510.08505.pdf (dostęp: 8.04.2018).
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– miasto-widmo. Z drugiej strony na temat chińskich miast-widm urosła ogromna 
liczba legend. Temat stał się wyjątkowo ciekawy dla mediów szukających sensa-
cji. Zjawisko jak na razie jest słabo opisane w literaturze. Rozliczni badacze próbu-
ją zbadać jego skalę poprzez robienie zdjęć, czy też liczenie zaświeconych okien 
w nocy, co nie tylko nie jest miarodajne, ale również w żaden sposób nie bada po-
wodów zaistnienia zjawiska. Na przykład na niektórych obszarach wyludnianie się 
miast dotyczy tylko pewnych okresów i związane jest z sezonowością popytu tury-
stycznego – zupełnie tak samo, jak chociażby w kurortach nadmorskich. 

Próby badania zjawiska miast-widm poprzez współczynniki oparte na popycie 
i podaży mieszkań, czy też wolnej stopy mieszkaniowej również nie dają satysfak-
cjonujących wyników – na ich podstawie można określić jedynie średnią gęstość 
zaludnienia, a nie badać zachowania ludzi czy obszary, w których chętniej miesz-
kają. Dlatego najnowsze badania opierają się na obserwacji trajektorii porusza-
nia się mieszkańców i odpowiednim przetwarzaniu danych uzyskanym za pomocą 
Baidu27. Jednak ze względu na małą gęstość zaludnienia w nowych chińskich mia-
stach, takich jak Ordos (ryc. 2, 3), Tianducheng, Puijang, Dongguan czy też Cheng-
gong28, trudno jest określić, jakie stwarzają warunki do życia. 

27 Najpopularniejsza wyszukiwarka w Chinach.
28 Miasta od zera! Najmłodsze ośrodki miejskie świata, http://www.bryla.pl/bryla/56,85298,1608 

2166,Miasta_od_zera__Najmlodsze_osrodki_miejskie_swiata.html (dostęp: 8.04.2018).

Ryc. 2. Chińskie miasto-widmo: Ordos.
Źródło: https://www.jamesriverarmory.com/index.php/service/22540/ (dostęp: 8.04.2018 )
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Dużo lepszym przykładem do badania jest miasto Almere w Holandii. Pierwszy 
dom powstał tam w roku 1976, a prawa miejskie miejscowość uzyskała w 198429. 
Mimo że jest to najmłodsze miasto w Holandii, obecnie jest siódmym co do wielko-
ści w Niderlandach. Nad planem miasta pracowali OMA. Zastosowany przez nich 
eksperymentalny układ miasta polegał na podziale funkcji w poziomie. Wyższa stre-
fa przeznaczona jest dla budynków mieszkalnych oraz drobnego handlu, natomiast 
niższa pełni funkcję ulic oraz parkingów. W ten sposób projektantom udało się uzy-
skać centrum wolne od ruchu kołowego, za to przepełnione udogodnieniami zachę-
cającymi do spędzania tam czasu – kawiarniami, restauracjami, strefami rekreacyj-
nymi oraz parkami rozrywki. Pod centrum znajduje się parking przeznaczony dla 
ponad 3300 samochodów30. Cechą charakterystyczną miasta jest jego odgórne ste-
rowanie i zaplanowanie. Planowanie jednak nie zakończyło się w chwili zakończenia 
budowy centrum w 2007 roku31, lecz jest nadal kontynuowane w trakcie dalszego 
rozwoju, który ma być ekologicznie, społecznie oraz gospodarczo zrównoważony. 
Zabudowa mieszkaniowa w mieście posiada podmiejski charakter. Bardzo ważny 

29 T. Sachanowicz, Almere – holenderski eksperyment urbanistyczno-społeczny, http://www.bryla.pl/
bryla/1,85298,14386552,Almere___holenderski_eksperyment_urbanistyczno_spoleczny.html 
(dostęp: 8.04.2018).

30 Globenergia. Almere – miasto przyszłości…?, http://globenergia.pl/almere-miasto-przyszlosci/ 
(dostęp: 8.04.2018).

31 T. Sachanowicz, op. cit.

Ryc. 3. Ordos - przestrzeń publiczna.
Źródło: http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2076346/why-chinas-rush-ur-

banise-created-slew-ghost-towns (dostęp: 8.04.2018)
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Ryc. 4. Masdar City – wizualizacja przestrzeni publicznej.
Źródło: https://www.atlasobscura.com/places/masdar-city (dostęp: 8.04.2018)

Ryc. 5. Masdar City – wizualizacja miasta przyszłości.
Źródło: https://www.iconeye.com/architecture/features/item/11383-can-we-outsmart-the-smar-

t-city (dostęp: 8.04.2018)
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jest dostęp do przyrody. W ramach europejskiej sieci Almere uchodzi za udany przy‑
kład. Takie nowe miasta często posiadają typową historię i ustalony wzorzec wzrostu. 
Ich przejście do dorosłości miejskiej to tworzenie silnej indywidualnej tożsamości, wpro‑
wadzenie zaplecza i pomysłów na społeczne, ekonomiczne i kulturowe zróżnicowanie32.

Innym przykładem miasta budowanego zupełnie od podstaw jest Masdar City 
(ryc. 4). Położone jest na pustyni w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Założe-
nie ma na celu udowodnić, że miasto, które korzysta tylko z odnawialnych źródeł 
energii oraz nie emituje dwutlenku węgla, jest możliwe. Projekt został opracowa-
ny przez pracownię Normana Fostera. Jego budowa ruszyła w 2006 roku i plano-
wo miała zakończyć się w 2015, jednak obecnie jej zakończenie przewidywane jest 
na 2020 rok33. Ze względu na założenia – brak produkcji CO2, samowystarczalność 
oraz ekologiczność miasta – wprowadzono w nim wiele nowatorskich rozwiązań. 
Energia elektryczna ma pochodzić z energii słonecznej oraz źródeł geotermal-
nych, które mają również zasilać budynki w ciepłą wodę. Nadmiar energii ma być 
kierowany do Abu Zabi. Śmieci będą sortowane i recyklingowane lub zmieniane 
w biomasę służącą do wytwarzania energii. Woda ma być wykorzystywana tak 
wiele razy, jak to możliwe – opracowano nawet specjalny system, służący do od-
zyskiwania jej po nawodnieniu roślin. Budynki i całe miasto zorientowane jest tak, 
aby nie doprowadzać do nadmiernego przegrzewania pomieszczeń i ścian, ale 
również zapewnić optymalne doświetlenie. W celu ochrony ludzi przed upałem 
ulice są wąskie i zadaszone oraz wprowadzono specjalne systemy dochładzające 
– takie jak komin przewietrzający, dostarczający do miasta chłodniejsze powie-
trze. Całe miasto zaprojektowane jest jako miasto piesze. Zamiast samochodów 
wprowadzono sieć samoobsługowych taksówek elektrycznych, która znajduje się 
pod powierzchnią ziemi. Miasto zaprojektowane jest dla 50 tysięcy mieszkańców 
oraz 40 tysięcy osób dojeżdżających do pracy34. Jednak pomimo ciekawej archi-
tektury oraz pozytywnego wrażenia pozostawionego na turystach35, niewiele osób 
decyduje się zamieszkać w nim na stałe. 

Przedstawione powyżej przykłady są jednak dość rzadkimi przypadkami budo-
wania miast na terenach jeszcze niezurbanizowanych. Takie miasta często mają 
problemy z zaludnieniem. Nie wynika to z braków w infrastrukturze – są one pro-
jektowane kompleksowo, wraz ze wszystkimi udogodnieniami. Problem może 

32 Ibidem.
33 Ogrodolandia. Masdar City – zielone miasto przyszłości na pustyni, https://ogrodolandia.pl/mas-

dar-city (dostęp: 8.04.2018).
34 Ibidem.
35 Review of Masdar City, Abu Dhabi, https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g294013-d-

2409120-Reviews-Masdar_City-Abu_Dhabi_Emirate_of_Abu_Dhabi.html (dostęp: 8.04.2018).
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wynikać z braku elementu przyciągającego ludzi do osiedlenia się w nich – cho-
ciażby miejsc pracy. A z kolei brak osób do pracy działa zniechęcająco dla poten-
cjalnych inwestorów – pracodawców. W wypadku miast powstających w „trady-
cyjny” sposób problem ten nie występuje, ponieważ osady takie rozrastają się 
przez napływającą ludność, a ludzie są przyciągani dzięki możliwościom, jakie daje 
im życie w mieście. Mechanizm taki można określić jako samoregulujący i w prze-
ciwieństwie do odgórnie sterowanych, działający lepiej.

miasta przekształcane

W 2007 roku po raz pierwszy ludność miejska przeważała ilościowo nad ludnością 
wiejską. Dziś, po siedmiu latach, obszary miejskie na świecie zamieszkuje 3,9 miliarda lu‑
dzi czyli 54% ludności. W porównaniu z rokiem 1950 to znaczny wzrost – wtedy w mia‑
stach żyło mniej niż 1/3 ludności – 746 milionów osób. Prognozy ONZ zakładają dalszy 
wzrost liczby ludności miejskiej – w 2050 ma to być 66%, czyli 2,5 miliarda więcej. Jedno‑
cześnie liczba ludności wiejskiej osiągnie w najbliższych latach najwyższą dotychczas war‑
tość, a następnie zacznie spadać36. Prognozy ONZ z jednej strony oznaczają, że nowe 
miejsca mieszkalne w mieście będą stale potrzebne. Z drugiej strony powierzchnia 
Ziemi jest ograniczona i nie można jej całej zabudować miastami. Dlatego też określe-
nie „miasto XXI w.” nie może dotyczyć tylko nowo powstałych miast, ale również miast, 
które już istnieją – w końcu wszystkie są zamieszkane przez ludzi żyjących w XXI w. 

Według rankingu Economist Intelligence Unit najlepszym miastem do życia 
jest Melbourne37. Dostało ono 97,5 na 100 punktów. Ranking przy ocenie miast 
uwzględnia dostępność dóbr i usług, bezpieczeństwo oraz jakość infrastruktury. 
Wiele źródeł internetowych skupia się na tym, jak dobre warunki panują w Melbo-
urne, mało kto jednak podaje, jak dużą zmianę przeszło to miasto. W 1980 roku 
miasto to miało przezwisko „obwarzanek” (ang. doughnut), ponieważ centrum 
miast było puste. Jan Gehl opisuje, że to miasto było nijakim zbitkiem budynków 
biurowych i wieżowców, miejscem bezużytecznym i pozbawionym życia38. W 1985 roku 
rozpoczęto program odnowy śródmieścia, którego celem było przekształcenie go 
w atrakcyjny obszar dla ponad 3 milionów mieszkańców. Dalszy rozwój miasta 
polegał na przeprowadzaniu analiz i projektowaniu przekształceń. W ciągu 10 lat 
(od 1994 do 2004) powiększono liczbę budynków mieszkalnych dziesięciokrotnie, 

36 Urbanews. Raport ONZ: World Urbanization Prospects 2014, http://urbnews.pl/raport-onz-world
-urbanization-prospects-2014/ (dostęp: 8.04.2018).

37 Miasto 2077, Najlepiej zamieszkać w Melbourne,  http://www.miasto2077.pl/najlepiej-zamiesz-
kac-w-melbourne/ (dostęp: 8.04.2018).

38 J. Gehl, op. cit., s. 15.
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Ryc. 7. Bogota – „prawo do mobilności”. Pierwszeństwo pieszych i rowerzystów nad samochodami.
Źródło: https://www.inzpirer.com/agar-ahok-tidak-kalah-dari-aslinya/2/ (dostęp: 8.04.2018)

wprowadzono nowe place oraz dostosowano nowe przestrzenie do ruchu piesze-
go. To właśnie zachęcenie mieszkańców do ruchu pieszego – poprzez duże nasa-
dy drzew (nawet 500 rocznie), poszerzenie chodników oraz wprowadzenie cieka-
wej i stylowej infrastruktury miejskiej – tak poprawiło jakość życia w tym mieście. 

Ryc. 6. Bogota – widok z lotu ptaka.
Źródło: https://www.nzte.govt.nz/contact-us/international-offices/south-america/bogota 

(dostęp: 8.04.2018)
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Przykład zmian wprowadzonych w Melbourne jest o tyle wartościowy, że w trak-
cie ich wdrażania prowadzono również badania na temat zmian aktywności ludzi 
w przestrzeniach publicznych. Zmiany wprowadzone w centru spowodowały, że 
poziom aktywności w pracujące dni tygodnia wzrósł nawet trzykrotnie39.

Innym przykładem miasta, które przeszło dużą metamorfozę, jest kolumbijska 
Bogota (ryc. 6). Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku utrapieniem Bogoty były uliczne 
korki, kiepska komunikacja publiczna, brak przestrzeni publicznej oraz liczne wy-
padki samochodowe40. Aby móc uzdrowić miasto ówczesny prezydent –  Enrique 
Peñalosa – przeprowadził komunikacyjną rewolucję. Jego głównym założeniem 
było „prawo do mobilności”. Realizował je poprzez budowę setek kilometrów ście-
żek rowerowych oraz chodników, ograniczenie możliwości korzystania z prywat-
nych aut oraz stworzenie publicznej komunikacji autobusowej – TransMilenio. 
Rozwiązania zastosowane w Bogocie doprowadziły do sytuacji, w której osoby 
biedniejsze w mieście poruszały się szybciej niż bogate osoby, zgodnie z założe-
niem Peñalosy: rozwinięte miasto to nie takie, w którym biedni jeżdżą samochodami, 
lecz takie, w którym bogaci jeżdżą transportem publicznym41. Dokonania Peñalosy 
nie byłyby możliwe, gdyby nie poprzedni prezydent – Antanas Mockus. Jego głów-
nym narzędziem zmiany miasta były liczne zachowania i akcje przypominające 
bardziej performance niż zachowania polityka. Niemniej dzięki jego działaniom 
udało się zmniejszyć liczbę zgonów spowodowanych wypadkami samochodowymi 
z 1300 do 600 rocznie oraz liczbę zabójstw z 72 do 47 na 100 tysięcy mieszkańców 
(w pierwszej kadencji) oraz z 35 do 23 (w drugiej kadencji)42.

podsumowanie

Ze względu na zmianę stylu życia oraz przekształcenia, jakie zachodzą w na-
szej cywilizacji, definicja miasta idealnego powinna wyglądać inaczej niż wszyst-
kie poprzednio utworzone przez człowieka. Przy klasyfikacji miast największego 
nacisku nie należy kłaść na dostęp do dóbr takich jak świeże powietrze, dostęp-
ność światła w mieszkaniach czy też mediów. Te standardy zostały już osiągnięte 
w większości miejscowości. Obecnie należy podnieść wymagania stawiane mia-
stom na wyższy poziom – skupić się na niefizycznych potrzebach człowieka. Mia-
sta powinny zapewniać możliwość swobodnego poruszania się, rozwoju i życia 

39 Ibidem, s. 16.
40 J. McGurik, Radykalne miasta: przez Amerykę Łacińską w poszukiwaniu nowej architektury, Fundacja 

Nowej Kultury Bęc Zmiana: Fundacja Res Publica im. H. Krzeczkowskiego, Warszawa 2015, s. 220.
41 Ibidem, s. 221.
42 Ibidem, s. 215.
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w czystym środowisku oraz ułatwiać zaspokajanie wrodzonej potrzeby człowieka 
do nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

Dobrymi przykładami miast XXI wieku są Almere oraz Masdar City. Założenia 
te są przemyślane na wielu płaszczyznach, nie tylko pod względem urbanistycz-
nym. Zaprojektowane zostały z uwzględnieniem ludzkiej skali, z dostosowaniem 
przestrzeni publicznej do potrzeb człowieka, a nie na odwrót. Przeciwieństwem 
tych miast, czy też tego sposobu projektowania, będą niedawno wybudowane za-
łożenia takie jak Ordos czy też Dongguan. 

Jednak pojęcie miasta XXI wieku nie może się ograniczać tylko do nowych za-
łożeń. Określa ono nowy poziom życia w miastach, dzięki czemu jest osiągalne dla 
wszystkich miejscowości. Każde miasto może poprawić jakość życia swoich miesz-
kańców, chociażby poprzez modernizację przestrzeni publicznych, zwiększenie ilo-
ści zieleni, czy też zmiany w organizacji ruchu. Przykładami przekształconych w ten 
sposób miast są Melbourne i Bogota.
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PaTrycja Wierzchanowska

miaSta w cHmURacH.  
ewoLUUJĄcy ScHemat pRZeStRZeni 

miaSt aZJatyckicH

XXI wiek jest uznawany za czas zachodzących zmian. Z każdym dniem może-
my obserwować dynamiczny rozwój w różnych dziedzinach. Nieustannie może-
my podziwiać rozkwit technologiczny, postęp w zakresie teleinformatyki oraz pro-
gres zachodzący w aspektach gospodarczych i przemysłowych. Aktywność w tych 
specjalnościach ma ogromny wpływ na zmiany zachodzące w strukturze miasta. 

Obecny nacisk rozwoju technologicznego oraz inne podejście ludzi do pracy 
,jak i życia spowodowały zmiany, które zaszły także w wymiarze urbanistycznym. 
Za podłoże tych zmian można uznać transformację w systemie pracy oraz życia 
osób mieszkających w miastach. Coraz więcej ludzi wybiera miasto jako miejsce 
do życia, obecnie większość z nich dąży do tego, aby zdobyć dobre wykształcenie, 
a następnie pracę. Według Elżbiety Zuzańskiej-Żyśko zanim rozpoczął się XXI wiek 
struktura pracujących uległa znacznej zmianie, większość stała się związana z pra-
cami intelektualnymi, a nie z pracą fizyczną, jak to było wcześniej – porusza ona 
ten temat w swojej książce o procesach metropolizacji. Zasadnicze znaczenie miał 
sektor czwarty, tzw. usługi FIRE – finanse, ubezpieczenia, rynek, nieruchomości oraz 
sektor piąty – ochrona zdrowia, edukacja, badania naukowe, administracja i rekre‑
acja1. Aspekty te ukształtowały miasta XXI wieku. Przełożyło się to na dynamicz-
ny rozwój urbanistyki i powstawanie gigantycznych skupisk. Obecnie więcej ludzi 
mieszka w miastach, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców trzeba nieustająco bu-
dować miejsca do życia. Rozwiązaniem tego problemu są budynki wysokie, po-
tocznie nazywane drapaczami chmur. Jako pierwsza procesowi urbanizacji uległa 
Europa, później Ameryka Północna. Obecnie na czele w rozwoju urbanistycznym 
jest Azja, w której powstają i rozrastają się ogromne ośrodki metropolii.

Azja jest największym kontynentem na Ziemi. Z powodu swojej dużej po-
wierzchni jest to obszar, gdzie występują różne strefy klimatyczne. Część z nich 

1 E. Zuzańska-Żyśko, Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2016, s. 71.
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była trudna do adaptacji miast i rozwoju budownictwa. XXI wiek to zmienił. Obec-
nie dzięki rozwojowi zaawansowanej technologii budowlanej tereny w Azji stale 
są zabudowywane. Miasta azjatyckie przeżywają nagły wzrost pod względem bu-
dowy coraz większych i wyższych miast. Wynika to z ogromnego nakładu środków 
państw azjatyckich na poprawę przemysłu i gospodarki poszczególnych krajów. 
Tylko w ciągu ostatnich 20-30 lat można zauważyć drastyczne przemiany ośrod-
ków miejskich Azji. Wiele z nich uległo transformacji i znacznie się rozrosło, jednak 
są też miasta, które powstały od podstaw w tak krótkim czasie. Fala urbanizacji 
znacznie dotknęła kontynent azjatycki. Z najnowszych danych wynika, że na trzy-
dzieści największych miast pod względem liczby ludności ponad połowa to mia-
sta Azji, a trzy z nich plasują się na pierwszych pozycjach rankingowych2. Wyjątko‑
wo dynamiczny rozwój budownictwa wysokiego przeżywają od początku lat 90-tych 
XX w. azjatyckie miasta.Rozwój gospodarczy Chin, Malezji, Tajlandii oraz Indonezji od‑
zwierciedlają coraz liczniej powstające wieżowce – które wraz z realizacjami w Japo‑
nii, Singapurze, Korei Południowej i na Tajwanie dorównują wysokością amerykańskim 
drapaczom3. Miasta krajów azjatyckich mogą się pochwalić największymi i najpo-
pularniejszym dorobkami architektury w tej dziedzinie. Zabudowa staje się gęsta 
i wysoka, przez co przestrzeń miasta ulega zmianie. Kiedy się patrzy na panora-
my dzisiejszych gigantów Azji, pierwsze, co przychodzi na myśl, to ich wygląd, czyli 
wieżowce utkwione w chmurach. 

Wieżowce kształtują miasto oraz jego przestrzeń. Są one wyraźnymi akcenta-
mi w strukturze całego miasta. Na początku największą popularność budynki te 
zyskały w Stanach Zjednoczonych. Doszło do tego po wynalezieniu w 1853 roku 
przez Elisha Otisa dźwigu osoboweg4. Urbaniści wraz z architektami rozplanowy-
wali je na planie kwadratowej siatki, przez co miasta amerykańskie są postrzega-
ne jako przemyślane i spójne. Z kolei miasta azjatyckie bardziej kojarzone są z za-
budową chaotyczną. Rozrastają się niczym dżungle. Z roku na rok powstają nowe 
budowle, które są wypełnieniem wolnych przestrzeni. XXI wiek można nazwać 
wiekiem drapaczy chmur. W ten sposób zmianie ulegała linia horyzontu miast, 
przerodziło to się w powstawanie panoram wysokich struktur na tle nieba. War-
to się zastanowić, jaki wpływ mają budynki wysokie na planowanie przestrzenne 
miast. Miasto, aby prawidłowo funkcjonowało, powinno być gęste i zabudowane. 
Taką dynamikę aktualnie obserwujemy w miastach azjatyckich. Według ostatnich 

2 A. Sumara, Największe miasta świata – Ranking 2019, https://inzynieria.com/wpis-branzy/ran-
kingi/10/48810,najwieksze-miasta-swiata-ranking-2019 (dostęp: 13.04.2019).

3 M. Kumorek, Analiza rozwoju budownictwa wysokiego, http://www.pif.zut.edu.pl/pif-14_
pdf/B-03_Kumorek.pdf (dostęp: 14.04.2019).

4 Elisha Oris, https://pl.wikipedia.org/wiki/Elisha_Otis (dostęp: 13.04.2019).
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danych dominacja Azji jako regionu pod względem ilości budynków wysokich na-
dal wyprzedza ona pozostałe kontynenty5. W ostatnich latach Azja stała się lide-
rem pod względem ilości nowych projektów i budowli drapaczy chmur. 

Dzisiejsza urbanistyka Azji przechodzi swój złoty czas. W zawrotnym tempie 
powstają gigantyczne miasta, niektóre nawet od zera. Można powiedzieć, że urba-
niści mają ogrom pracy z powodu zapotrzebowania na budowę nowych miast 
lub planowanie zmian starych. Najbardziej znanym miastem Azji, które powstało 
niedawno i w niedługim czasie, jest Dubaj – miasto rozwija się najdynamiczniej 
na arenie światowej, a jest położone w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ryc. 
1). Zaledwie w ciągu trzydziestu lat wyrosła struktura z najwyższymi wieżowcami. 
Z samej pustyni narodziło się miejsce międzynarodowego ośrodka biznesowego 
i rozrywkowego. Dubaj charakteryzuje gęsta zabudowa z najwyższymi obecnie 
drapaczami chmur. Z każdym rokiem przybywa więcej budynków, co za tym idzie, 
zmienia się cała panorama miasta (ryc. 2). Możemy obserwować zachodzące tam 
gwałtowne zmiany w przestrzeni. Jest to doskonały przykład podejścia do tworze-
nia nowych miast XXI wieku. 

Rozwój technologii oraz nowo powstałe materiały spowodowały, że w mieście 
zaprojektowano i wykonano sztuczne wyspy, na których także kształtuje się archi-
tektura wysoka. Całość tkanki miejskiej oraz wykreowane przestrzenie są zauto-
matyzowane i zdalnie sterowne pod względem chłodzenia całych kompleksów, 
przykładem takiego rozwiązania jest nabrzeże Centrum Business Bay. 

Metropolie nie od zawsze miały tak wysoką zabudowę jak teraz. W niektó-
rych miejscach nie było to możliwe ze względu na podłoże albo ograniczenia 

5 http://www.skyscrapercenter.com/year-in-review/2018 (dostęp: 13.04.2019).

Ryc. 1. Dubaj - rok 1990.  
Źródło: http://i.imgur.com/qRzLMzg.jpg  

(dostęp: 13.04.2019)

Ryc. 2. Dubaj - rok 2019. 
Źródło: https://gfx.chillizet.pl/var/chillizet/
storage/images/mbank/dubaj.miasto-ktore

-zawrocilo-mi-w-glowie-10466/640384-1-pol
-PL/DUBAJ.-Miasto-ktore-zawrocilo-mi-w-

glowie.jpg (dostęp: 13.04.2019)
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technologiczne. Obecnie architekci mają wybór wśród tworzyw, które pozwalają 
na powstawanie drapaczy chmur. Badania materiałów, praca nad ich wzmocnie-
niem oraz rozwój technologii spowodowały zmiany w aspektach projektowania. 
Najwyższy budynek świata ma aż 828 metrów wysokości6 Jest on wyraźnym akcen-
tem w przestrzeni urbanistycznej Dubaju. Wybija się na tle całej panoramy mia-
sta. Patrząc i analizując schemat miasta, jakim jest Dubaj, widzimy wyraźny wpływ 
budynków wysokich na strukturę miasta. To dzięki takiej formie zabudowy miasto 
stało się charakterystyczne i popularne na świecie.

Dynamika miast przybiera na sile, jeśli jest ona poprzedzona rozwojem demo-
graficznym. Tak stało się między innym w japońskich megamiastach Tokio i Osace. 
W nowoczesnej historii rozwoju obu miast przybrały one na sile i tempie w latach 1960-
‑20107. Sytuacja ta wynikła z gwałtownego rozwoju gospodarczego, który rozpoczął 
się po zakończeniu II wojny światowej. Miasta japońskie i nie tylko przechodziły 
przez urbanizację dużej skali. Wzrost demograficzny w tych miastach spowodował 
pchnięcie urbanistyki na jeszcze wyższy szczebel. Tokio obecnie jest największym 
z megamiast, według najnowszych danych liczba ludności wynosi tam 37,5 milio-
na8. Już ponad połowa ludzkości mieszka w miastach i zakłada się, że w ciągu kilku-
dziesięciu lat ta liczba wzrośnie. Wynika z tego, że miasta będą musiały się przygo-
tować na przyjęcie nowych mieszkańców. Tokio w ostatnich latach przeżyło rozwój 
struktury miejskiej, obecnie znów stało się miejscem atrakcyjnym do zamieszkania 
i pracy. Oczywiście budynki wysokie też odgrywają główną rolę w tych miastach. 
Zauważalny jest stały wzrost zabudowy, która pnie się w górę, aby móc zapew-
nić lokale dla wzrastającej populacji. Azjatyckie wieżowce często pełnią funkcję 
mieszkaniowe. Ten model funkcjonowania znacznie różni się od podejścia eu-
ropejskiego czy amerykańskiego. W Europie budynki wysokie najczęściej pełnią 
rolę usług, lokali biurowych oraz hoteli na najwyższych kondygnacjach obiektu. 
Lokalizuje się je z dala od zabudowy historycznej, często uwarunkowania prawne 
nie pozwalają na budowę drapaczy chmur w miastach europejskich. Natomiast 
w Stanach Zjednoczonych są one prawie zawsze przeznaczone na dzielnicę finan-
sową, z masywnymi biurowcami, rozplanowane na równomiernej siatce urbani-
stycznej. Widać tutaj wyraźnie inne podejście do planowania przestrzennego, mia-
sta azjatyckie rozwijają się pod względem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 
ludzi. Zazwyczaj są wypełniane chaotycznie, tworząc ogromne dżungle miejskie. 
Tokio jest przykładem takiego modelu przestrzennego. Rozwój miast japońskich 

6 N. Valencia, These Are the World’s 25 Tallest Buildings, https://www.archdaily.com/779178/the-
se-are-the-worlds-25-tallest-buildings (dostęp: 13.04.2019).

7 R. Mydel, Rozwój miast i przemiany struktury osadniczej japońskich mega miast, Kraków 2017, s. 16.
8 A. Sumara, op. cit.
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kształtuje się nie tylko w aspekcie rozwiązania problemu napływającej ludności do 
miast. Obecnie budownictwo wysokie miast japońskich jest najbardziej zaawan-
sowane technicznie. Projekty te muszą odpowiadać panującym warunkom poło-
żenia geograficznego Japonii. Występujące wstrząsy sejsmiczne sprawiają, że ar-
chitektura ta musi być odporna. Architekci wykorzystują najnowsze rozwiązania, 
aby zapobiec katastrofom budowlanym. Budownictwo wysokie, które zaczęło się 
pojawiać w mieście, było ogromnym przeskokiem w planowaniu przestrzennym 
miasta, ponieważ jeszcze do roku 19639 prawo Japonii nie zezwalało na budowa-
nie obiektów wyższych niż 31 metrów. Rozwój technologiczny pozwolił na rozrost 
miasta i obecnie Tokio może się pochwalić kilkunastoma budynkami wysokimi.

Do miast, których urbanistyka zmienia się w niekontrolowany sposób, należą 
też m.in. Hongkong i Szanghai.

Transformacja w podejściu do urbanistyki zauważalna jest, kiedy spojrzy-
my na odległy schemat planowania miast. W XIII wieku hierarchia miast wygląda‑
ła zupełnie inaczej niż obecnie. Miasta Nowy York, czy Hongkong nie istniały jeszcze 
na mapie świata. Pozycję metropolii wyznaczały głównie czynniki przyrodnicze i han‑
del10. W przeszłości rzeźba terenu oraz uwarunkowania pogodowe miały ogrom-
ny wpływ na rozwój głównych ośrodków miejskich. Planowano miasto, myśląc 
o takich aspektach jak dostęp do wody, tereny bogate w złoża naturalne, a tak-
że dobra lokalizacja względem rozwijającego się handlu. Obecna dynamika życia 
spowodowała, że te aspekty nie są już tak ważne jak w XIII wieku. Szczególnie wi-
dać to na przykładzie stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich – Dubaju, który 
powstał na pustyni i stał się jedną z czołowych metropolii miejskich. Analizując 
rozmieszczenie miast światowych w XIII wieku i porównując je z obecną siecią najważ‑
niejszych metropolii, jedynym miastem, które wówczas i obecnie pełniło ważną rolę 
był Pekin11. Miasta azjatyckie w XXI wieku kreują przestrzeń do życia na innych 
zasadach. Handel, który był tak ważny w średniowieczu, obecnie przejawia się 
w nowych miastach jako ilość korporacji, instytucji gospodarczych, które tworzą 
międzynarodowe centrum biznesowe. Stworzenie obszaru biznesu wiąże się z po-
trzebą budowy budynków wysokich, które będą odpowiadać obecnym wymaga-
niom. Kraje Azji przyznają zlecenia sławnym architektom, którzy mają za zadanie 
jeszcze bardziej zagęszczać miasta w celu ich rozwoju. Powstają drapacze chmur, 
które walczą o pozycję najwyższych, energooszczędnych i które są odpowiedzią na 

9 Lista największych budynków w Tokio, https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_najwy%C5%BC-
szych_budynk%C3%B3w_w_Tokio (dostęp: 14.04.2019).

10 E. Zuzańska-Żyśko, Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2016, s. 62.

11 Ibidem.
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wizję przyszłości. Stale są opracowywane nowe projekty obiektów wysokich. Naj-
więcej drapaczy chmur obecnie powstaje w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arab-
skie) i Szanghaju (Chiny), ale to Hongkong (Chiny) (ryc. 3) i Tokio (Japonia) (ryc. 4) 
są symbolem pierwszych azjatyckich ośrodków biznesowych. 

Hongkong jest jedną z największych metropolii Chin. Wśród miast azjatyc-
kich plasuje się na pierwszej pozycji pod względem ilości wieżowców. Aktualnie 
ma 905 budynków wysokich, z czego 637 to obiekty powyżej 100 metrów wyso-
kości12. Miasto rozwija się bardzo szybko, należy ono do potęg gospodarczych 
Chin. Jednak jest nietypowe w strukturze zabudowy i funkcji pełnionych przez 
budynki wysokie. Podobnie jak w Tokio (Japonia) spora część drapaczy chmur to 
zabudowa mieszkaniowa. Prawie połowa z nich to lokale mieszkalne. Jest to do-
syć niespotykane w miastach tego rodzaju, gdzie zazwyczaj obecność ludności 
stałej miasta jest znikoma. Reszta wieżowców Hongkongu to obiekty o funkcji 
biurowo-hotelowej. Swoją pozycję na arenie międzynarodowej miasto zawdzię-
cza rozwiniętej strukturze gospodarczej, a dzięki wysokiej pozycji jako eksporter 
towarów jest jedną z ważniejszych siedzib wymiany dóbr. Uwarunkowane jest to 
występowaniem czwartej pod względem wielkości floty handlowej. Miasto wciąż 
ewoluuje, jego przestrzeń ulega zmianie z roku na rok. Rozwój handlowy napędza 
postęp miasta. Wzrost ten powoduje, że tworzy się bardzo gęsto zabudowane 
miasto, odstępy między budynkami są niewielkie, staje się to niekorzystne pod 
względem naświetlenia lokali mieszkalnych. Jak widać, dynamiczny wzrost mia-
sta ma swoje zalety, ale też wady, z którymi społeczeństwo Hongkongu musi się 
mierzyć każdego dnia.

12 The Skycraper Center, http://www.skyscrapercenter.com/cities (dostęp: 14.04.2019).

Ryc. 3. Hongkong.  
Źródło: https://news-media.stanford.edu/

wp-content/uploads/2018/03/07145049/HK.jpg
 (dostęp: 13.04.2019)

Ryc. 4. Tokio.  
Źródło: https://www.rantapallo.fi/wp-con-
tent/uploads/2018/08/japani-tokio-valot-yo

-pilenpiirtajat-ss.jpg 
(dostęp: 13.04.2019)
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Miasta Azji są bardzo młode. Planowanie przestrzenne tego kontynentu prze-
żyło największy skok dynamiczny ledwo przed startem XXI wieku. Analizując przy-
czyny wzrostu Honkongu, należy porównać sąsiednie miasto, czyli Shenzhen – mia-
sto położone w południowo-wschodniej części Chin. W zaledwie 35 lat z małej 
wioski rybackiej zmieniło się w jedną z ważniejszych metropolii tego kraju (ryc. 5, 
6). Mieszka w nim ponad 10 milionów ludzi13. Jest to kolosalna liczba, biorąc pod 
uwagę, że transformacja tkanki miejskiej nastąpiła w tak krótkim czasie. Shenzhen 
pokazuje, jak na kontynencie azjatyckim przestrzenie urbanistyczne i architektura 
przechodzą ewolucję. Z niczym niewyróżniającej się płaskiej struktury zabudowy 
powstało miasto, które sięga nieba. Najwyższym budynkiem w mieście jest obiekt 
Ping An Finance Center, który mierzy prawie 600 metrów (2017)14, jest to czwarty 
najwyższy drapacz chmur na świecie15. Były obywatel miasta Shenzhen – Leo Ho-
ung, który się tam urodził, a następnie przeniósł do Hongkongu, w jednym z wy-
wiadów wspomniał: All of a sudden, from one year to the next, there were cran eve‑
rywhere, Houng says. The whole place was a construction site. [Nagle, z roku na rok, 
żurawie były wszędzie. Całe miasto stało się placem budowy]16. Wypowiedź ta po-
kazuje, że przemiana przebiegła szybko i gwałtownie. Całe miasto zostało zaaran-
żowane w wielki plac budowy, aby mogła powstać nowoczesna struktura miejska. 

13 Shenzhen, https://pl.wikipedia.org/wiki/Shenzhen (dostęp: 14.04.2019).
14 Skyscrapercenter.com, Shenzhen. Ping An Finance Center, http://www.skyscrapercenter.com/

building/ping-an-finance-center/54 (dostęp: 14.04.2019).
15 Skyscrapercenter.com, 100 Tallest Completed Buildings in the World by Height to Architectural 

Top, http://www.skyscrapercenter.com/buildings (dostęp: 14.04.2019).
16 The Guardian, Story of cities #39: Shenzhen – from rural village to the world’s largest megalopolis. 

https://www.theguardian.com/cities/2016/may/10/story-of-cities-39-shenzhen-from-rural- vil-
lage-to-the-worlds-largest-megalopolis (dostęp: 14.04.2019), tłum. P. Wierzchanowska.

Ryc. 5. Shenzhen 1992. 
Źródło: https://www.theguardian.com/

cities/2016/may/10/story-of-cities-39-shen-
zhen-from-rural-village-to-the-worlds-large-

st-megalopolis#img-2 (dostęp: 14.04.2019)

Ryc. 6. Shenzhen 2019. 
Źródło: https://d3w2mpp70f6o8z.clo-

udfront.net/media/images/ThinkstockPho-
tos-502560788.width-358.jpg 

(dostęp: 14.04.2019)
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Analizując ewolucję miasta, trzeba zaznaczyć, że został rozpisany cały plan zmian 
dotyczący jego rozwoju. Jednak musiał być on lekko modyfikowany ze względu na 
zbyt szybki rozrost struktury miejskiej. Jednym z postulatów było tworzenie prze-
strzeni zielonych, aby miasto nie było kojarzone jedynie z gigantyczną zabudową. 
Powstały 22 parki oraz pas zieleni, który ciągnął się przez 140 kilometrów17, łącząc 
tkankę miejską. Dobra strategia planu urbanistycznego zaowocowała i spowodo-
wała wzrost liczby ludności i powstanie jednej z największych metropolii.

Ciekawym przykładem planowania urbanistycznego od podstaw jest miasto 
Kazachstanu, które ma zaledwie 20 lat. Jest to obecna stolica tego kraju – Nursuł-
tan (dawniej Astana) (ryc. 7, 8). W porównaniu z poprzednio analizowanymi jed-
nostkami miejskimi Nursułtan (Astana) nie jest metropolią. Stolica Kazachstanu 
dopiero wzrasta, jest to największe miasto tego kraju. Uważane jest za jedno z ta-
jemniczych miast Azji. Miasto narodziło się z niczego, powstało na stepie, w klima-
cie, który nie do końca sprzyja warunkom budowlanym. 

Dawniej były tam jedynie pojedyncze domy, po przeniesieniu stolicy Kazach-
stanu do Astany miasto zaczęło się prężnie rozwijać. Planowanie od zera w tym 
przypadku było bardzo korzystne ze względu na rozplanowanie węzłów komuni-
kacyjnych. Szerokie pasma ruchu sprawiają, że miasto nie jest aż tak zakorkowane 
jak w normalnych okolicznościach. Miasto to, w porównaniu do innych ośrodków 
azjatyckich, nie jest aż tak gęsto zabudowane. Przechadzając się po jego ulicach, 
można odczuć otaczającą ogromną przestrzeń. Warto zwrócić uwagę na fakt, że 
tylko centrum miasta wzrasta ku niebu, a nie całe miasto. W tym przypadku został 

17 A. Bulanda-Jansen, Evolution of The Metropolitan Area of Shenzhen, Analysis: From Theory to 
Selected Examples, https://www.researchgate.net/publication/331304319_Evolution_of_The_
Metropolitan_Area_of_Shenzhen_Analysis_From_Theory_to_Selected_Examples (dostęp: 
14.04.2019).

Ryc. 7. Nursułtan (Astana).  
Zdjęcie autorki, 2018 

Ryc. 8. Nursułtan (Astana.  
Zdjęcie autorki, 2018
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przyjęty inny model kreowania miasta XXI wieku. Stolica Kazachstanu wciąż się po-
większa, jednak na tym etapie można tylko spekulować, czy w przyszłości stanie 
się ogromną metropolią podobną do ośrodków chińskich.

Miasta azjatyckie notują stały rozwój i można założyć, że będzie się on dalej 
objawiał. Zmiany, jakie zaszły w strukturze miast Azji XXI wieku, są widoczne na 
całym świecie, przejawiają się one szczególnie w budownictwie wysokim. Ośrodki 
miejskie kontynentu azjatyckiego ewoluują na „miasta w chmurach”. Po przytocze-
niu przykładów rozwijających się miast Azji, można zobaczyć zachodzącą zmianę 
szczególnie w transformacji linii horyzontu i obecnym widoku panoram. Aktualnie 
to wieżowce odgrywają przewodnią rolę zabudowy i kreują przestrzeń w miastach. 
Rozwój technologii budowlanej postępuje gwałtownie, przez co z roku na rok po-
wstają nowe i coraz wyższe obiekty. Miasta kontynentu azjatyckiego potrzebowały 
zaledwie kilkudziesięciu lat, aby przerodzić się w światowe metropolie ze spekta-
kularnymi drapaczami chmur. Można tylko spekulować, co wydarzy się za kolejne 
trzydzieści lat, jednak sądząc po aktualnej dynamice rozwoju, możemy oczekiwać 
tylko, że w przyszłości pojawi się wieżowiec, który dosięgnie linii chmur.
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podSUmowanie i wnioSki

Współczesna przestrzeń miejska jest wynikiem przemian, które następują nie-
uchronnie wraz ze zmieniającymi się potrzebami człowieka. Technologia i styl życia 
wzajemnie ze sobą powiązane sprawiają, że transformacje w przestrzeni architek-
toniczno-urbanistycznej są nieuniknione. Zadaniem, jakie stawiamy sobie we współ-
czesnej nauce. jest obserwacja i analiza tych zmian, po to, aby świadomie kreować 
korzystne modele rozwoju i zapobiegać trudno odwracalnym procesom degradacji.

Nowa dynamika życia sprawia, że zmieniają się problemy dużych miast. Pro-
wadzone są badania nad nowatorskimi sposobami ich planowania, monitorowa-
nia i zarządzania, a także poszukiwania nowych rozwiązań w funkcjonujących już 
ideach. Prognozowana liczba mieszkańców miast, mająca w ciągu najbliższych 
dziesięcioleci przekroczyć 80%, a także zmieniająca się struktura demograficzna 
społeczności miejskich sprawia, że badania prowadzone są zarówno nad układami 
przestrzennymi metropolii, ale także nad inteligentną technologią zapewniającą 
jej sprawne wykorzystanie. Tutaj również projektantów wspiera komputeryzacja 
pozwalająca na coraz dokładniejsze gromadzenie danych, ich analizę, a także prze-
prowadzanie symulacji możliwości ich rozwoju. Nowym kierunkiem w urbanistyce 
staje się budowanie modeli miejskich sieci, na których testować można tworzo-
ne i udoskonalane rozwiązania. Kolejnym obszarem problemowym poruszonym 
w publikacji jest zapewnienie odpowiednich zasobów dla budowania i rozwoju 
miast, a także dla ich mieszkańców. Powstają nowe formy budowli mające na celu 
produkcję energii, oczyszczanie powietrza i zapobieganie efektom miejskiej wyspy 
ciepła, produkcję żywności oraz zaopatrzenie w wodę pitną. Powstają rozwiąza-
nia uważane dotychczas za eksperymentalne – zielone elewacje i dachy, miejskie 
i pionowe farmy, ogrody społeczne, które powoli stają się elementami niezbędny-
mi dla funkcjonowania miast XXI wieku.

Transformacje w przestrzeni wpływają na dynamikę życia, która z kolei powodu-
je kolejne przekształcenia, ponownie przyspieszając tempo zachodzących procesów. 
W ten sposób powstaje pętla napędzająca współczesny rozwój organizmów miejskich.

Patrycja Haupt




