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WSPÓŁCZESNYCH MIAST-ZARYS PROBLEMATYKI

Streszczenie

Pomimo dążenia do zrównoważonego rozwoju, problem em  większości w spół
czesnych m iast je s t u trzym anie  rów now agi m iędzy rozw ojem  gospodarczym  
a społecznym . W konsekw encji n ieustannych  p rzem ian  m iasta  s ta ją  przed  ko
n iecznością zagospodarow ania n a  nowo terenów , które nie m ogą pełnić swoich 
dotychczasow ych funkcji. P rzeobrażeniom  ulega przestrzeń  publiczna. Im pul
sem  do dynam icznych zm ian w  przestrzeni miejskiej są  nowoczesne technologie, 
procesy gospodarcze czy społeczne. R ealia w olnego rynku stanow ią  zarów no 
szansę, jak  i zagrożenie dla ładu przestrzennego i przyrodniczego. Zwiększają się 
możliwości realizacji coraz bardziej spektakularnych inwestycji, ale równocześnie 
coraz częściej deweloperzy chcą  w kraczać na  tereny w ym agające ochrony, coraz 
silniejszy jest wpływ funkcji komercyjnych i komunikacyjnych na  krajobraz miejski. 
W ażne jest w izualne uatrakcyjnienie ulic, placów  czy parków, ale także w zm ac
n ian ie  ich ro li społecznej i kulturow ej. Powodzenie działań  zw iązanych z p rze
s trzen ią  pub liczną  zależy od w spółpracy  projektantów , w ładz i m ieszkańców.

+

Trw ający od początku XIX w ieku intensywny w zrost zaludnienia 
ośrodków miejskich łączy się ze stopniowymi zm ianam i funkcjonalny
mi -  w  ostatnich kilkudziesięciu latach zm niejsza się znaczenie m iej
skiego przem ysłu na rzecz zróżnicowanego sektora usług, handlu, no
wych technologii, kultury. Rozwój m iast wiąże się ściśle z przekształ
ceniam i przestrzennymi. Zmienia się form a współczesnych metropolii 
i czynniki kształtujące ich obraz. W zajem nie przenikają się działania 
polityczne, gospodarcze i społeczne. Przestrzeń staje się przedm iotem  
rozgrywki między wieloma stronam i, a realia wolnego rynku stanow ią 
dla miejskiego krajobrazu równocześnie szansę oraz zagrożenie, czego 
aktualne przykłady opisano w  dalszej części artykułu. Należy w  tym
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miejscu zaznaczyć, że niniejsze opracow anie stanow i przegląd zagad
nień związanych z kształtow aniem  ogólnodostępnej przestrzeni miej
skiej. Z uwagi na złożoność problematyki rozwoju miast podjęto próbę 
szerokiego ujęcia tem atu , a przedstaw iona analiza nie w yczerpuje 
w szystkich jego aspektów. S form ułow anie precyzyjnych w niosków  
w ym aga p rzeprow adzen ia dalszych, pogłębionych badań. Dla zilu
strow ania w ybranych tendencji omówiono poszczególne kategorie te
renów  oraz stosow ane na nich rozw iązania p rzestrzenne, nie tylko 
w zorowe, ale również i te  budzące kontrow ersje.

Dynamika zm ian przestrzennych nie znajduje łatwego przełożenia 
na ich jakość, co więcej -  przy znacznej ilości realizow anych inwesty
cji pojaw ia się konieczność napraw iania skutków niekontrolow anych 
przekształceń. Powszechne jest zjawisko kom ercjalizacji przestrzeni, 
konsum pcyjny m odel życia znajduje odbicie w  kształcie w spółczes
nych miast. W szczególnej sytuacji znalazły się m iasta z dawnego blo
ku w schodniego, szybko zyskujące popularność, p rzek ładającą  się 
także na dobrą  koniunkturę inwestycyjną. S tają  one p rzed  w ażnym  
zadaniem  ugruntow ania swojej pozycji w śród innych m iast przy ros
nącej konkurencji.

Przestrzenie publiczne, decydujące o tożsam ości m iast, są  isto t
nym elem entem  tej rywalizacji. W ykorzystanie potencjału rozwojowe
go i pow strzym anie negatyw nych zjawisk, tak ich  jak: chaos p rze 
strzenny, degradacja w artości kulturowych, w kraczanie deweloperów 
na tereny  zielone, w ym aga użycia instrum entów  o zróżnicow anym  
charak terze -  ochronnym , porządkującym  i aktywizującym. W tym  
celu opracowuje się plany miejscowe, program y rewitalizacji i koncep
cje zagospodarow ania te renu  oraz przeprow adza się studia uw arun
kowań i kierunków  zagospodarow ania. Tworzy się zespoły zadaniow e 
do spraw  danego typu przestrzeni czy naw et konkretnych miejsc i po 
w ierza się im przygotow anie inwestycji, zarządzanie i prom ocję. Po
w stają stow arzyszenia na rzecz ochrony miejskiej przyrody czy ładu 
przestrzennego. Do istotnych zadań należy w izualne uatrakcyjnienie 
ulic, placów  czy parków, ale także w zm acnianie ich roli jako miejsc 
identyfikacji kulturowej czy lokalnych symboli.

Wpływ procesów globalizacji i metropolizacji 
na kształt przestrzeni miejskiej

W badan iach  nad  procesam i urbanistycznym i m iast E uropy Za
chodniej i Wschodniej prow adzonych przez m iędzynarodow y zespół 
ekonom istów  i u rban istów  w la tach  70. XX w ieku (Regulski 1982;
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K laasen 1988 za M arkowski 1999: 226) wyróżniono w  rozwoju m iast 
cztery następujące fazy: urbanizacja, suburbanizacja, dezurbanizacja 
i reurbanizacja. „Zdaniem europejskich urbanistów  -  zarów no p lan i
stów, jak  i naukowców  -  najważniejszym  obecnie problem em  rozw o
ju  m iast jest ich odnowa, a proces ten  pow inien zarazem  skutkować 
pow strzym aniem  rozlewającej się na ich obrzeżach rozproszonej za
budow y” (Heczko-Hyłowa 2008: 25). Coraz bardziej zaaw ansow ane 
techniki telekomunikacyjne ułatw iają przepływ inform acji oraz zwięk
szają m obilność usług i produkcji. Poszukiw anie przez inw estorów  
czy mieszkańców lokalizacji korzystniejszych ekonom icznie, na te re 
nach  o łatw iejszym  dostępie do zasobów  przyrodniczych, poza cen
tram i m iast, pow oduje rozpraszan ie  się ośrodków  m iejskich w  kie
runku  przedm ieść. N egatyw nym  skutkiem  tego procesu  je st odpływ 
ludności z dzielnic śródm iejskich, często pow iązany ze stopniow ym  
zm niejszaniem  atrakcyjności czy w ręcz degradacją  tych obszarów. 
Kolejne tereny zajm ow ane na potrzeby nowych inwestycji uszczupla
ją  zasoby terenów  zielonych, co w raz z nasileniem  lokalnego ruchu  
sam ochodowego pow oduje pogorszenie jakości środow iska p rzyrod
niczego. Kształtowanie przestrzeni publicznych ma wpływ na procesy 
społeczne, kulturowe i gospodarcze, znajduje także odbicie w  w artości 
okolicznych nieruchom ości, przez co działanie to należy do istotnych 
elem entów  program ów  rew italizacji i reurbanizacji.

Skutkiem  globalizacji jest w zm ocnienie roli m etropolii w  sieciach 
m iędzynarodow ych pow iązań. Isto tne dla pozycji poszczególnych 
ośrodków  w globalnej h ierarch ii je st w ykorzystanie w alorów  lokal
nych, przede wszystkim kulturowych, przyrodniczych i społecznych. 
Inw estycje w  p rzestrzen ie publiczne nie tylko pozw alają zwiększać 
atrakcyjność samych miast, lecz także stymulować rozwój ekonom icz
ny na większym obszarze, często są im pulsem  dla całego regionu.

Silnym  bodźcem  do dynam icznych zm ian w  przestrzeni miejskiej 
są  w ydarzenia o randze m iędzynarodow ej -  wystawy, targi, turnieje 
sportow e czy festiwale kulturalne. Zasięg ich oddziaływania i zw iąza
ne z nim i możliwości prom ocyjne zachęcają w ładze miejskie i p rzed
staw icieli różnych sektorów  gospodarki do podejm ow ania działań  
w  dużym  stopniu dotyczących przestrzen i ogólnodostępnych. Inw e
stycje o konkretnej funkcji, np. handlowej, kulturalnej, naukowej czy 
sportow ej, w ym agają uzupełnienia o funkcje tow arzyszące, inicjują 
tym  sam ym  kolejne przedsięwzięcia -  rozbudowę układów kom unika
cyjnych czy infrastruktury technicznej. W ram ach przygotow ań do or
ganizacji Igrzysk Olimpijskich w  B arcelonie stw orzono nowe tereny 
zielone i plaże (przyrost o 78%), o 268% wzrosła liczba fontann, base
nów i sadzawek (Dominiak i in. 2003: 88). Znacznym  przeobrażeniom
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uległy nadbrzeża, zrealizowano tam  pełne rozm achu projekty łączące 
funkcje kom unikacyjne z p rzestrzen iam i publicznym i -  prom enady 
czy deptaki z podziem nym i parkingam i. Tylko w  ostatnich latach o r
ganizacja m undialu czy m istrzostw  Europy w  piłce nożnej w zbogaci
ła o nowe założenia urbanistyczno-architektoniczne takie kraje, jak: 
Francja, Niemcy, Portugalia.

W ażnym stym ulatorem  rozwoju m iast są cen tra  wystaw ienniczo- 
-targowe. Wpływają one na rozwój sektora usług, biznesu i nauki, a tak
że na estetykę miast, ich atrakcyjność turystyczną. W opinii p rzedsta
wicieli większości m iast rozwój targów  w iąże się ściśle z przestrzenią 
miejską, zależy rów nież od zyskujących na znaczeniu funkcji konfe
rencyjnych (Leszczyński i in. 2008: 3).

Przestrzenie innowacyjne

N ieodłącznym  czynnikiem  pow odującym  zm iany w  podejściu do 
kształtow ania przestrzeni jest postęp techniczny Dzięki nowym, coraz 
bardziej zaaw ansow anym  m ateria łom  i technologiom  możliwe staje 
się urzeczywistnienie pomysłów uznaw anych wcześniej za nierealne. 
Z kolei rozwój elektroniki i technik m ultim edialnych w ręcz rew olu
cjonizuje dotychczasowe podejście do projektow ania, coraz częstsze 
je st zastosow anie technik  w irtualnych w  realnej przestrzeni. „Efek
tem  m ariażu  technologii i kreacji są dzieła w  krajobrazie, nierzadko 
z pogranicza sztuk pięknych, happeningu i arch itek tury” (Kuc 2007: 
217). Przekształcanie terenu  w  skrajnie zantropogenizow anym  środo
wisku z w ykorzystaniem  innowacyjnych m ateriałów  stało się specjal
nością takich artystów  z dziedziny architektury krajobrazu, jak  Kath- 
ryn G ustafson czy M artha Schw arz. Ich dzieła odw ażnie naw iązują 
do geom etrii charakterystycznej dla obiektów sztuki użytkowej, a przy 
tym  w  subtelny i poetycki sposób spajają natu rę  z techniką.

Wynikiem rozwoju technicznego są również skom plikowane struk
tury  przekryw ające przestrzenie wielkomiejskich atriów, pasaży i ga
lerii handlow ych. Przykładem  takiej realizacji m oże być przekrycie 
dziedzińca Sony Center w  Berlinie. Ten wielofunkcyjny kompleks po 
w stał w  ram ach zabudowy Placu Poczdamskiego po zburzeniu m uru 
berlińskiego i stał się wyrazistym elem entem  panoram y Berlina i jedną 
z jego atrakcji turystycznych. Gigantyczny dach o ażurowej, przypo
minającej nam iot konstrukcji jest w  całości podśw ietlany od zachodu 
słońca do późnej nocy. Oświetlenie sekwencjam i różnych barw  zapro
jektow ał francuski artysta Yann Kersale, natom iast au torem  kom po
zycji dziedzińca był jeden z czołowych architektów  krajobrazu Peter
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Walker. Przy okazji om aw iania tego obiektu w arto  zwrócić uw agę na 
to, jak  w ażną rolę odgrywa współcześnie oświetlenie, zarów no w  kre
ow aniu nowych przestrzeni, jak  i przy rew aloryzow aniu istniejących. 
Operowanie oświetleniem obiektów architektonicznych, inżynierskich, 
elem entów  małej architektury, naw ierzchni, zieleni i w ody pozw ala 
w ręcz reżyserować krajobraz. Z tego względu zastosowanie różnorod
nych lamp, reflektorów i barw nych filtrów w  przestrzeniach publicz
nych jest nie tylko dziedziną inżynierską, lecz także artystyczną.

Ciekawym sposobem  na ożywienie przestrzen i miejskiej są  także 
festiwale światła. Na przykład Lyon co roku rozbłyskuje feerią barw  
podczas trw ającego cztery dni Św ięta Św iatła, którego kulm inacja 
przypada na 8 grudnia. Początkowo to święto miało charak ter spon
taniczny -  mieszkańcy wystawiali w  oknach świeczki. Od kilku lat jed 
nak w  jego organizację włączył się magistrat, a odbywające się z coraz 
większym rozm achem  obchody cieszą się zainteresow aniem  turystów.

Przestrzenie komunikacyjne

W spółczesna urbanistyka odnotowuje nieustanny w zrost roli ukła
dów kom unikacyjnych -  w ydajność system u transportow ego m a de
cydujący wpływ na funkcjonowanie miasta, o atrakcyjności określonej 
lokalizacji zaczyna decydować odległość od głównych ulic czy przy
stanków  komunikacji miejskiej. Obiekty związane z infrastrukturą ko
munikacyjną dominują w  strukturze przestrzennej rozległych obszarów. 
Powstają wielopoziomowe węzły tras szybkiego ruchu, dworce autobu
sowe i kolejowe, pasm a ekranów  akustycznych. W otoczeniu centrów  
handlowych i biznesowych w yrastają całe połacie parkingów.

Zagospodarowanie budowli inżynierskich jest trudnym  zadaniem  dla 
projektantów, udane realizacje m ogą wykorzystać potencjał obszarów 
w cześniej peryferyjnych. „Ponownie w raca ją  do swojego znaczenia 
przestrzenie  dw orców  kolejow ych” (Racoń-Leja 1999). Im ponujące 
rozm achem  term inale  pro jek tu ją najbardziej uznani architekci, np. 
N icholas G rim shaw  (Dworzec W aterloo w  Londynie, Southern Cross 
S tation  w  M elbourne) i Santiago C alatrava (D worzec Lyon-Saint- 
-Exupery, Gare do Oriente w  Lizbonie). Saha Hadid otrzymała nagrodę 
im. Mięsa van der Rohe, przyznaw aną co dwa lata europejskim archi
tektom  za wybitne realizacje, za dw orzec tram w ajow y z parkingiem  
Hoenheim Nord w  Strasburgu. W obiekcie tym  uznanie budzi aw angar
dowe podejście do kształtow ania przestrzeni uważanej zwykle za s tra 
coną. Rozległej, betonowej płaszczyźnie park ingu  bliżej jest do dzieł 
sztuki nowoczesnej niż do krajobrazu obiektów inżynierii drogowej.
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Coraz częściej w ładze m iast, by chron ić  ich h istoryczne cen tra  
p rzed  ruchem  sam ochodow ym , w prow adzają  strefy p rzeznaczone 
wyłącznie dla pieszych. Rozległe tereny w yłączone z ruchu  kołowego 
znajdują się np. w  Kopenhadze, Brugii, Fryburgu i w  niem al całej We
necji. Pozytywną tendencją jest także priorytetow e traktow anie środ
ków kom unikacji zbiorowej w  ruchu ulicznym, tw orzenie rozległych 
sieci ścieżek rowerowych, kształtowanie ulic przyjaznych dla pieszych 
i rowerzystów.

Adaptacja terenów postindustrialnych

W konsekwencji nieustannych przem ian w spółczesne m iasta stają 
przed  koniecznością zagospodarow ania na nowe cele terenów, które 
nie m ogą pełnić swoich dotychczasow ych funkcji. R estrukturyzacja 
tych obszarów  przez inw estorów  pryw atnych w  wielu sytuacjach nie 
jest opłacalna, a na zainteresow anie m ogą liczyć jedynie obszary o naj
atrakcyjniejszej lokalizacji. Z am iast kosztow nego w ykupu na cele 
publiczne niezagospodarow anych gruntów  m ożliwe jest urządzenie 
parków  na terenach  daw nych zakładów przemysłowych, kopalń, jed 
nostek wojskowych, doków czy kolei.

W zorowym przykładem  om awianych działań jest park  krajobrazo
wy w  m iejscu ogromnej huty w  Duisburgu, zamkniętej w  1985 roku. 
„Beton i stal D uisburg-N ord odczarow ano -  dziś służą one ludziom  
w  czasie odpoczynku i rekreac ji” (Konieczny 2003: 15). Za pom ocą 
prostych środków  umożliwiono tam  ludziom  nurkow anie oraz w spi
naczkę, a m onum entalne obiekty huty m ożna podziw iać z licznych 
platform  widokowych. Jednym  z najbardziej znanych obiektów w spół
czesnej sztuki ogrodowej jest park  Andre Citroena w  Paryżu, pow sta
ły w  ram ach rew aloryzacji zdegradow anych terenów  dawnej fabryki 
samochodów. Przekształcenia terenów  postindustrialnych były także 
elem entem  przygotow ań do w spom nianej olim piady w  Barcelonie. 
W mieście tym  stw orzono park  zlokalizowany na daw nych te renach  
kolejowych (Parc del Ciot) i na obszarze zakładów  w łókienniczych 
(Parc de L’Espanya Industrial).

Rezultatem  przekształceń terenów  portow ych jest londyńska dziel
nica Canary W harf, zrew italizow ana z pom ocą publiczno-pryw atnej 
spółki. Powstała tam  nowoczesna zabudow a mieszkalno-biurowa, jed
nak m im o im ponującej rozm achem  arch itek tu ry  wynik p rac  bywa 
przyjm owany krytycznie, na co w pływ ają przestrzenie publiczne, od
bierane jak chłodne i nieprzystępne, w  ciągu dnia zdom inowane przez 
funkcje biznesowe, pustoszejące po zm roku.
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Przestrzeń zamieszkania

O ile dla w izerunku miast, ich turystycznej czy biznesowej a trak 
cyjności istotne są  przestrzenie najczęściej odw iedzane i najbardziej 
eksponowane, to z punktu  w idzenia mieszkańców najistotniejsza jest 
rola przestrzeni lokalnych -  terenów  osiedlowych, skwerów i zieleń
ców. Te miejsca, często w ręcz niew idoczne dla w ładz m iejskich, są 
kluczow e dla kom fortu życia, tożsam ości oraz poczucia wspólnoty. 
W tym  w ypadku na pierw szy p lan  w ysuw ają się funkcje społeczne -  
stw arzan ie  w arunków  do kontaktu  i um ożliw ianie zróżnicow anych 
form  aktywności. Regina M aja-Jagielnicka (1999: 128) zastanaw ia 
się, w  jaki sposób w  procesie kreowania przestrzeni miejskiej osiąga się 
w artości kulturowe, przy tym  łączy ona odpow iedzialność za kształ
tow aną przestrzeń  z odpow iedzialnością za losy użytkowników owej 
przestrzeni.

Wpływ środow iska mieszkaniowego jest najsilniejszy w  w ypadku 
dzieci. Nie ulega w ątpliw ości, że o kształtow anie ich praw idłow ych 
postaw  znacznie łatwiej jest na estetycznych i bezpiecznych placach 
zabaw  czy boiskach. „Badania przeprow adzone na Uniwersytecie Ka
lifornijskim  wykazały, że takie w artości, jak  piękno, konsekw encja, 
szacunek czy spraw iedliwość, m ogą być przekazyw ane dzieciom  p o 
przez konfigurację placów  i ulic” (za Palej 2004: 7). Przykładami kom 
pleksowej m odernizacji osiedli mieszkaniowych są np. przekształcenia 
dzielnicy M arzahn-Hellersdorf w  Berlinie, H asenbergl w  M onachium  
i Vesterbro w  Kopenhadze. Te długofalowe działania prow adzone przy 
udziale m ieszkańców  obejm ują również urządzenie przestrzeni spo
łecznej, popraw ę jej estetyki i w arunków  do zacieśniania w ięzi są 
siedzkich.

Tymczasem gw ałtow na rozbudow a osiedli m ieszkaniowych odby
w a się najczęściej przy m inim alizacji nakładów  na otoczenie budyn
ków, bez uw zględnienia kontekstu m iejsca. Odejście od stosow ania 
norm  urbanistycznych znajduje swoje odbicie w  tendencjach projek
tow ych, zdeterm inow anych przez w arunk i ekonom iczne, potrzeby 
i gusty inwestorów. Skutkiem  tego są pow stające enklawy niewielkich 
osiedli, często pojedynczych budynków, dla bezpieczeństw a oddzielo
nych od otoczenia, ubogich w  zieleń i p lace zabaw. „Nieliczne ele
m enty przestrzeni publicznych pow stają w  karykaturalnie małej skali” 
(Zaniewska, Thiel 2007: 187). Powstający w  ten  sposób chaos p rze
strzenny, przy braku  wyrazistej tożsam ości nowo pow stałych dzielnic 
i niedostatku terenów  niezbędnych do odpoczynku, pogarsza kom fort 
życia mieszkańców.
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Systemy zieleni miejskiej

Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju jednym  z elem entów  po
lityki przestrzennej je st zarządzanie zespołam i przyrodniczo-krajo
brazowym i położnymi na obszarach miast. Wobec zjawiska fragmen- 
tacji zasobów przyrodniczych konieczne jest podejm ow anie prób ich 
łączenia, tw orzenia korytarzy ekologicznych. Publiczne tereny zielo
ne um ożliw iają scalenie obszarów  o różnych funkcjach, począwszy od 
dzielnic m ieszkaniow ych czy też przem ysłowych aż po ścisłe centra 
miast. Odpowiednio zagospodarow ane doliny rzeczne w raz z ich do
pływam i oraz otaczającym i je  terenam i stanow ią dogodną lokalizację 
dla sieci ciągów spacerow ych i rowerowych. Dzięki swoim  w alorom  
przyrodniczym  i krajobrazowym , przy relatyw nie niskich nakładach 
finansowych, m ogą one znacznie popraw ić w arunki życia m ieszkań
ców, a naw et stać się lokalnymi atrakcjam i. „Zachodzi jednak  obawa, 
że w  ram ach ogólnego odrabiania zaległości zostaną uporządkow ane 
także i zaniedbane dotąd obszary, których na pół «dziki» charakter od
pow iada najnow szym  proeko log icznym  tendencjom  św iatow ym ” 
(D rapella-H erm ansdorfer 1997: 45).

Pilotażow ym  pro jektem  zarządzan ia zasobam i środow iska m iej
skiego, obejm ującym  elem enty cenne przyrodniczo i kulturow o, jest 
p ro jek t „Zielone W yspy” dotyczący w rocław skich  wysp -  Wielkiej 
i Opatowickiej. To interdyscyplinarne opracow anie zaw iera propozy
cje rozw iązań kwestii planistycznych, przyrodniczych, klim atu aku
stycznego. Wskazuje też m.in. zróżnicow ane formy realizacji potrzeb 
rekreacyjnych, społecznych, uw zględniając potrzeby wypoczynku czy 
rehabilitacji osób starszych i niepełnospraw nych. Przykładam i kom 
pleksow ego podejścia do miejskiej przyrody są  zielone p ierścien ie 
stw orzone do 2000 roku wokół Sewilli i H anow eru. Rozm achem  im 
ponuje Three Rivers Park w zdłuż rzek P ittsburgha -  Allegheny, Mo- 
nongahela i Ohio. Realizowane od ponad  10 la t przedsięw zięcie ma 
się stać sym bolem  całego regionu i stw orzyć nowe oblicze P ittsbur
gha. Wchodzący w  skład omawianego system u zieleni park  Allegheny 
otrzym ał w  2002 roku nagrodę ASLA -  Amerykańskiego Stowarzysze
nia Architektów K rajobrazu. Park zbudow ano na dw óch poziom ach 
według projektu zespołu pod kierunkiem  M ichaela Van Valkenburgha, 
przy udziale miejskiego pow iernictw a finansowego typu non-profit. 
W górnej części znajduje się miejsce przeznaczone do zgrom adzeń, 
w ystaw iania sztuki i w ydarzeń kulturalnych, natom iast dolny, zagro
żony pow odziam i poziom  jest skupiony na naturze, swobodnie rosną 
tam  łatwo odnawialne, rodzim e gatunki roślin.
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Bezpieczeństwo

Ekspansji m iast towarzyszy wiele negatywnych zjawisk społecznych 
związanych z nierów nom iernym  rozwojem poszczególnych obszarów, 
silnymi kontrastam i ekonomicznymi. N a tle rozbudow ywanych dziel
nic biurow ych czy mieszkaniowych jeszcze bardziej jaskraw e stają się 
problem y w ykluczenia społecznego, bezrobocia, ubóstwa, a w reszcie 
przestępczości. Problem atyka bezpieczeństw a p rzestrzen i miejskiej 
w  ujęciu architektonicznym  i urbanistycznym  została przedstaw iona 
w  pracy zbiorowej pod redakcją Andrzeja Wyżykowskiego (2004) oraz 
w  opracow aniu  au torstw a B artosza Czarneckiego i W aldem ara Sie
m ińskiego (2004). Autorzy szeroko analizu ją  w pływ kształtow ania 
miejskiej p rzestrzen i publicznej na poziom  bezpieczeństw a jej użyt
kowników oraz możliwości ograniczenia zagrożenia przestępczością, 
w ypadków  w ruchu  drogowym  i pieszym  poprzez rozw iązania p rze
strzenne. Przeciwdziałanie zagrożeniom  jest możliwe przy zastosow a
niu odpow iednich rozw iązań projektowych, w  szczególności dotyczą
cych rozplanow ania układu ciągów  kom unikacyjnych i oświetlenia, 
oraz odpowiedniego wyposażenia przestrzeni, np. odpornych na akty 
w andalizm u elem entów  m ałej architektury, antypoślizgow ych n a 
w ierzchni czy barier zabezpieczających przed w bieganiem  na jezdnię. 
Jak  głosi jedno  z haseł londyńskiego cen trum  badaw czego Design 
A gainst Crime: „Od projektantów  należy w ym agać o w iele większej 
kreatywności niż od przestępców ” (Design Against Crime 2003).

Ze w zględu na potrzebę zapew nienia użytkownikom  przestrzen i 
miejskich bezpieczeństwa przeznacza się coraz większe środki finanso
w e na działania m ające na celu kontrolę porządku. Kinga Racoń-Leja 
w  pracy  Przestrzeń publiczna zagrożona (2007: 217) zauważa, że m onito
ring i sta ła  ochrona miejsc m asowo uczęszczanych stają  się w aru n 
kiem  ich funkcjonow ania. K osztem  tych działań  je st niestety także 
ograniczenie swobody użytkowania kontrolowanych obszarów. O spe
cyficznym klimacie placów  czy deptaków często decydują spontanicz
ne w ydarzenia, k tó re  m ają tam  m iejsce, jednak  in terw encje  służb 
ochrony, skierow ane np. przeciw ko ulicznym  muzykom czy grupom  
perform erów , m ogą osłabić społeczną rolę miejsc publicznych.

Warto także poruszyć problem  kontrowersyjnej formy kształtowania 
p rzestrzeni m iasta jaką  jest graffiti, traktow ane niekiedy jako działal
ność artystyczna czy przejaw  nowoczesnej kultury. Najczęściej jednak 
pow staje bez zgody w łaściciela obiektu i jest karane jako akt w anda
lizmu. Tą form ą kreacji zajm owali się m.in. uznani nowojorscy arty 
ści -  Jean-M ichel B asąu iat i Keith H aring. Graffiti potrafi n iejedno
krotnie ożywić zdegradow aną przestrzeń m iasta, ubarw iając rozległe
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pow ierzchnie m urów  na te renach  przem ysłow ych czy m ieszkanio
wych. Powoli zdają się to zauw ażać także i w ładze miast, na przykład 
K rakowa, gdzie w  ram ach  obchodów  jubileuszu  750-lecia Lokacji 
M iasta pow stał największy w  Polsce m ural graffiti „Silva re ru m ”, czy 
Łodzi, gdzie przy okazji akcji „Kolorowa to leranc ja” zrodził się p o 
mysł nam alow ania ogrom nego m uralu  na ślepej ścianie kam ienicy 
przy ulicy Piotrkowskiej.

Podsumowanie

Jedną z głównych doktryn przyjm owanych przez w ładze zarówno 
państw ow e, jak  i sam orządow e jest dążenie do zrównoważonego roz
woju. Mimo tego p rob lem em  przew ażającej w iększości m iast je st 
utrzym anie równowagi między rozwojem gospodarczym a społecznym 
przy jednoczesnym  zachow aniu ładu przestrzennego i przyrodnicze
go. Przestrzenie publiczne stanow ią odbicie każdego z wymienionych 
aspektów rozwoju, one też tw orzą w izerunek i tożsam ość miasta, d la
tego kształtow anie zrównoważonego m iasta wym aga nieustannej tro 
ski o każdy rodzaj miejsca, będącego społecznym  dobrem . Przedsta
w ione w  niniejszej pracy  przykłady pokazują, że kołem  zam achowym  
w spółczesnych m etropolii m ogą być obszary wcześniej anonim ow e 
lub kojarzone pejoratywnie.

W arto podkreślić, że w arunk iem  harm onijnego funkcjonow ania 
p rzestrzen i m iejskich nie są  indyw idualne działania w ładz publicz
nych, inwestorów, projektantów  czy mieszkańców, lecz ich skuteczne 
współdziałanie. Wspólne podejm ow anie decyzji dotyczących kształto
w anych miejsc wym aga od przedstaw icieli sam orządów, architektów  
czy urbanistów  um iejętności mediacyjnych i doradczych, od społecz
ności lokalnych -  zaangażow ania, od środow isk opiniotw órczych -  
odpowiedzialnych postaw, od przedsiębiorców -  szacunku dla wartości 
kulturowych. Ma miejsce zjawisko synergii, aranżacja przestrzeni tw o
rzy ram y dla zróżnicow anych aktywności, a inicjow anie akcji kultu
ralnych czy społecznych również wywiera wpływ na wygląd miasta.
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Abstract

A lthough m ost of th e  m odern  cities a im  a t achieving susta inab le  develop
m ent, they struggle trying to keep balance betw een econom ic and social devel
opm ent. As a result of continuous transform ation, the  cities face the  necessity of 
revitalizing and redefining the ir abandoned districts. Alongside the architectural 
changes, public u rban  space, too undergoes transform ation. The article discusses
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possible th reats as well as the  opportunities tha t free m arket econom y creates for 
land use and  for the preservation  of the n a tu ra l environm ent in cities. There are 
now  m ore chances to  carry  ou t a spectacu lar u rb an  developm ent p ro ject th an  
ever, bu t tim e pressure and developers’ potential is often a serious lim itation to 
it. The need to p ro tect na tu ra l resources and the  need to develop com m erce and 
tran sp o rta tio n  facilities is an o th er challenge th a t the  u rb an  p lanners have to 
face. The article focuses on  one of the  m ost im portan t tasks in m odern  u rb an  
planning, the task  of m aking streets, squares and  parks m ore visually attractive 
and it also looks at the  ways of strengthening th e ir social and  cu ltural function. 
The assum ption th a t inform s the  pap er is th a t the  success of every public space 
developm ent project depends on the  cooperation  of m any p artners -  designers, 
local governm ent and m em bers of the  local community.
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