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PRZED MO WA

Zrównoważony rozwój miast można osiągnąć tylko poprzez spójne zastosowanie
społecznych, ekonomicznych i ekologicznych rozwiązań w urbanistyce. Zadaniem, które
postawili sobie autorzy niniejszej pracy, jest ukazanie wzajemnych relacji pomiędzy tymi
rozwiązaniami. 

Czę sto wy da je się oczy wi ste, że mia sto, zwłasz cza me ga lo po lis, jest wręcz za prze cze -
niem idei zrów no wa żo ne go roz wo ju. Te re ny miast są tak znacz nie prze kształ co ne przez
czło wie ka, że z eko lo gicz ne go punk tu wi dze nia są ob sza rem cho rym wśród bar dziej na tu -
ral nych eko sys te mów, ta kich jak te re ny rol ni cze i la sy. Za tem zda wać się mo że, że
do osią gnię cia ogól ne go roz wo ju zrów no wa żo ne go roz wój miast mu si zo stać za trzy ma ny.

Nic bar dziej błęd ne go!

Ma ły Ksią żę z ge nial nej po wie ści An to ine'a de Sa int -Exupéry mó wił: Lu dzie zaj mu ją
na Zie mi bar dzo ma ło miej sca. Gdy by dwa mi liar dy miesz kań ców Zie mi sta nę ło ra zem
– je den przy dru gim, jak na wie cu – to zmie ści li by się z ła two ścią na pu blicz nym pla cu
o dwu dzie stu mi lach dłu go ści i dwu dzie stu mi lach sze ro ko ści. Mo żna by więc ca łą ludz kość
stło czyć na ma leń kiej wy sep ce Oce anu Spo koj ne go. 

Czy to praw da?

Sprawdź my, ile miej sca po trze bo wa ła by dzi siej sza ludz kość, aby żyć w kom for to wych
wa run kach.

Dziś na ca łym świe cie ży je oko ło 7 mi liar dów lu dzi. Po kój dwu oso bo wy w kom for to -
wym ho te lu ma 20 me trów kwa dra to wych – 10 me trów kwa dra to wych na oso bę. Za łó żmy,
że ko ry ta rze, re stau ra cje i lo ka le roz ryw ko we zaj mu ją ty le sa mo miej sca, co po ko je, a ho -
tel ma 10 pię ter. 

7 mi liar dów lu dzi ra zy 20 me trów kwa dra to wych, po dzie lo ne przez 10 pię ter da je im -
po nu ją cą licz bę 1,4 E+11 me trów kwa dra to wych, co rów na się   140 000 ki lo me trów
kwa dra to wych. Do daj my par ki, bo iska, sta dio ny, ba se ny, kor ty te ni so we i po la gol fo we,
przyj mu jąc, że zaj mu ją 4 ra zy ty le miej sca, co sa me bu dyn ki ho te lo we – otrzymamy
700 000 ki lo me trów kwa dra to wych.

Wy spa Bor neo to 743 000 ki lo me trów kwa dra to wych. Ca ła ludz kość mo gła by żyć na tej
jed nej wy spie – w wa run kach, ofe ro wa nych przez czte ro - lub pię cio gwiazd ko wy ho tel.

Mia sta mo gą peł nić ro lę ma leń kiej wy spy na Oce anie Spo koj nym, wspo mnia nej przez
Sa int -Exupéry'ego. Ogól ny zrów no wa żo ny roz wój mo żna osią gnąć tyl ko dzię ki rów no le -
głe mu roz wo jo wi miast.

JAN CETNER





Bo gu mi ła KRY STEK -KU CE WICZ
Bar ba ra TU RYK

ZDE GRA DO WA NE OB SZA RY MIEJ SKIE
– MO ŻLI WOŚĆ PO PRA WY PRZE STR ZE NI 

Część A. So cjal nie zde gra do wa ne ob sza ry miej skie – prze strzeń pu blicz na

So cjal nie zde gra do wa ne ob sza ry miej skie – pro blem spo łecz ny
In spi ra cją do po ni ższej re flek sji by ły ob ser wa cje ne ga tyw nych zja wisk spo łecz nych

to wa rzy szą cych prze kształ ce niom eko no micz nym miast po prze my sło wych aglo me ra cji
gór no ślą skiej. Aglo me ra cji, któ rej po cząt ki zwią za ne z wy do by ciem i eks plo ata cją złóż wę -
gla ka mien ne go się ga ją po ło wy XIX wie ku. Efek tem uprze my sło wie nia by ło po wsta wa nie
spe cy ficz nych kul tur lo kal nych, zor ga ni zo wa nych wo kół pra cy w ko pal ni. Gór nic two wę gla
z pew no ścią nie by ło je dy ną ga łę zią prze my słu w tym re gio nie, ale nada ło mu pew nych cha -
rak te ry stycz nych cech, któ re wy ra ża ją się w okre ślo nych for mach kul tu ro wych [Wódz, 2003].
Na te uwa run ko wa nia hi sto rycz ne na kła da ją się dzi siaj do dat ko we zja wi ska, ta kie jak po -
la ry za cja prze strze ni miej skiej zwią za na z wy twa rza niem się we wnętrz nych bie gu nów
wzro stu oraz po wsta wa nia en klaw sku mu lo wa ne go ubó stwa i pro ble mów spo łecz nych, obej -
mu ją ce go ca łe kwar ta ły lub dziel ni ce miej skie. Prze kształ co ne zo sta ły wsku tek pro ce sów
se gre ga cji spo łecz no -prze strzen nej w ob sza ry zde gra do wa ne pod wzglę dem ma te rial nym,
ne ga tyw nie okre śla ne ja ko nie bez piecz ne dziel ni ce.

Pro ces, w któ rym wcze śniej funk cjo nu ją ce mia sto lub je go dziel ni ce miej skie po pa da -
ją w ru inę i nie do łę stwo, zo stał okre ślo ny na zwą Urban De cay. Spo wo do wa ny został
w la tach sześć dzie sią tych i sie dem dzie sią tych w Eu ro pie i Ame ry ce Pół noc nej dez in du -
striali za cją, re struk tu ry za cją go spo dar czą, zmia ną po pu la cji, opusz cza niem bu dyn ków,
wy so kim bez ro bo ciem, prze stęp czo ścią oraz nie przy ja znym kra jo bra zem miej skim.
Obec nie po wszech nie uży wa nym okre śle niem w ce lu opi sa nia sto ją cych po za pra wem,
zde gra do wa nych ob sza rów miej skich, ce chu ją cych się sub stan dar do wym po zio mem miesz -
kal nic twa i zu bo że niem za miesz ku ją cej je lud no ści, jest okre śle nie ob sza ry wy klu cze nia
spo łecz ne go (exc lu sion zo ne) [Ko złow ski, 2010]. To bez wąt pie nia pro blem miej ski. 

W cią gu ostat nie go stu le cia do szło do sta łe go po czu cia nie po ko ju spo łecz ne go w wie -
lu zde gra do wa nych dziel ni cach. Zwią za ny z tym upa dek spo łecz ny wy wo dzi się głów nie
z bar dzo ni skich do cho dów, wy so kie go bez ro bo cia oraz za so bów miesz ka nio wych nie po -
zwa la ją cych pod no sić po zio mu ży cia, a głów ny wy nik to se gre ga cja, po la ry za cja,
prze stęp czość, bar dzo ni ska ja kość miesz kal nic twa i in fra struk tu ry tech nicz nej oraz du ży
sto pień spo łecz ne go nie po ko ju. 

Rów no le gle w ska li glo bal nej wra stał nie po kój spo wo do wa ny po stę pu ją cą de gra da cją
za bu do wy miej skiej, a czę sto ca ło kształ tu śro do wi ska miej skie go. Miesz kań cy so cjal nie
zde gra do wa nych dziel nic pod le ga ją z re gu ły wie lo ra kiej izo la cji. W wy ni ku bra ków w wy -
kształ ce niu bądź re duk cji kom pe ten cji so cjal nych pod le ga ją oni eli mi na cji z ryn ku pra cy
(izo la cja eko no micz na). Wsku tek świa do mo ści swo jej ne ga tyw nej sy tu acji spo łecz nej ule -
ga ją rów no cze śnie pro ce so wi de gra da cji po czu cia wła snej war to ści, wcho dząc w ro lę
izo lo wa nych od resz ty spo łe czeń stwa (izo la cja spo łecz no -kul tu ro wa). Skut kiem tych zja -
wisk jest sła by kon takt grup z ich przed sta wi cie la mi, in sty tu cja mi spo łecz ny mi (izo la cja
spo łecz no -in sty tu cjo nal na).
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Socjalnie zdegradowane obszary miejskie – rewitalizacja 
Zwal cza nie zu bo że nia i uru cho mie nie pro ce sów re wi ta li za cji so cjal nie zde gra do wa nych

ob sza rów miej skich sta ło się w kon se kwen cji po wszech nie uzna wa nym za prio ry tet po li ty -
ki na szcze blu lo kal nym. Uda ne pro gra my re wi ta li za cji so cjal nie zde gra do wa nych ob sza rów
miej skich wg Ka zi mie ry Wódz opie ra ją się ra czej na fi lo zo fii part ner stwa lo kal ne go niż na
mo de lu in we sty cyj no -ryn ko wym. Są to pro gra my dłu go fa lo we wy ko rzy stu ją ce me to dy kę
or ga ni zo wa na spo łecz no ści lo kal nej. 

Opu bli ko wa ne w 1986 ro ku ba da nia nad ła dem spo łecz nym w so cjal nie zde gra do wa nej
dziel ni cy po prze my sło wej Li pi ny w mie ście Świę to chło wi ce wska zu ją szan sę na roz wią za -
nie pro ble mów spo łecz nych ob sza ru po przez ak ty wi za cję lo kal nych spo łecz no ści
w wy ni ku prze ciw dzia ła nia izo la cji spo łecz nej [Wódz, Świąt kie wicz et al., 1986], w otwar -
tej prze strze ni pu blicz nej. We dług Urban Trask For ce prze strze nie pu blicz ne są pod sta wą
do pu blicz nej in te rak cji i in te gra cji spo łecz nej, mo gą kształ to wać po czu cie miej sca i być
źró dłem du my lo kal nych spo łecz ność [Urban Trask For ce]. Spo łecz ne ko rzy ści z otwar tej
prze strze ni pu blicz nej, par ku, wska zu ją na spój ność spo łecz ną, za pew nie nie bez piecz nych
te re nów i mo żli wo ści po pra wy sta nu zdro wia i za go spo da ro wa nia wol ne go cza su. 

Prze strzeń pu blicz na. De gra da cja – wy klu cze nie – re wi ta li za cja

Prze strzeń pu blicz na
Prze strzeń pu blicz na jest w li te ra tu rze po strze ga na wie lo płasz czy zno wo. Wie le uwa gi

po świę ca się prze strze niom pu blicz nym, bę dą cym głów nym ele men tem struk tu ro twór czym
oraz peł nią cym istot ną ro lę w pro ce sie od no wy miast. Za in te re so wa nie to wy ni ka z fak tu
trak to wa nia prze strze ni pu blicz nej ja ko wi zy tów ki mia sta po ma ga ją cej kre ować po zy tyw -
ny wi ze run ek i ob raz mia sta. 

Wg Ja na Gehla prze strzeń pu blicz na jest ob sza rem kon tak tów i co dzien nej ak tyw no ści,
umo żli wia prze by wa nie wśród lu dzi, oglą da nie i słu cha nie ich. 

Wg Kar ty Prze strze ni Pu blicz nej ma ona stra te gicz ne zna cze nie dla lo kal nych spo łecz -
no ści, słu ży za spo ka ja niu ich po trzeb, jest do brem wspól nie użyt ko wa nym. 

Au tor ka ro zu mie prze strze nie pu blicz ne ja ko otwar te, ogól no do stęp ne miej sca, fi zycz -
ną prze strzeń użyt ko wa ną na co dzień przez miesz kań ców. 

Ist nie je wie le ko rzy ści z otwar tych prze strze ni pu blicz nych, od ko rzy ści go spo dar czych,
edu ka cyj nych, śro do wi sko wych i re kre acyj nych, po spo łecz ne. Otwar ta prze strzeń pu blicz -
na ma po ten cjał, by wzbu dzić po czu cie wspól no ty i du my użyt kow ni ków co jest nie zmier nie
istot ne w de pre cjo no wa nym ob sza rze miej skim. 

De gra da cja 
De gra da cja w uję ciu prze strzen nym jest po gor sze niem się sta nu za go spo da ro wa nia

prze strze ni. Jest symp to mem nie ko rzyst nych zmian w prze strze ni miej skiej, pro ce sem
nisz cze nia lub prze kształ ca nia śro do wi ska prze strzen ne go i je go za so bów przez dzia ła -
nie czło wie ka. 

Wy klu cze nie 
Wy klu cze nie w aspek cie prze strzen nym ro zu mia ne jest przez au tor kę ja ko brak do stę -

pu (lub je go ogra ni cze nie) – z przy czyn obiek tyw nych, np.: ubó stwa, cho rób, dys kry mi na cji
kul tu ro wej, lub z przy czyn su biek tyw nych, np. z po wo du prze ko nań świa to po glą do wych lub
po li tycz nych – do ce nio nych spo łecz nie prze strze ni pu blicz nych, pro wa dzą ce do zmar gi na -
li zo wa nia jed nost ki spo łecz nej. 

Wy klu cze nie kul tu ro we ozna cza na to miast wy łą cze nie z uczest nic twa w kul tu rze, w jej
dwóch wa rian tach [za: Lip ski, red. Ko tlorz, 2010]:

• Do ty czy kul tu ry wy so kiej (brak do stę pu do bi blio tek, do mów kul tu ry, te atrów, ksią -
żek, mu zy ki po wa żnej, sztu ki).
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• Do ty czy kul tu ry tra dy cyj nej, od cię cie do stę pu do niej. Wy klu cze nie w tym przy pad ku
wy stę pu je w dwóch ty pach:
1. Wy łą cze nie kul tu ry prze my sło wej z ca ło ści spo łecz nie ce nio nych prze strze ni pu -

blicz nych.
2. Utrud nie nie do stę pu do jej au ten tycz nej po sta ci czy jej uni ce stwie nie fi zycz ne lub

sym bo licz ne.

Re wi ta li za cja
Pro ject for Pu blic Spa ces, (pro jekt dla prze strze ni pu blicz nych) jest wiel kim

pro gra mem re wi ta li za cji prze strze ni pu blicz nych. Dzia ła na dwóch płasz czy znach.
Pierw sza to ak tyw na po moc miesz kań com w prze bu do wie wspól not. Dru ga to uczest -
nic two w pro gra mach, w któ rych prze kształ ca ne są bądź bu do wa ne prze strze nie
pu blicz ne i obiek ty pu blicz ne.

Przy prze bu do wie wspól not sto su je się dwie za sa dy:

–Pierw sza za sa da – pla ce ma king – po le ga na two rze niu miejsc ak tyw nych po przez
„kształ to wa nie prze strze ni pu blicz nej”. Sfor mu ło wa no czte ry klu czo we wła sno ści ak -
tyw nej prze strze ni pu blicz nej:
1. Ła twy do stęp i do god ne po łą cze nia, 
2. Stwa rza nie oka zji do dzia łań, 
3. Wy go da i wy gląd, 
4. Wa run ki dla roz wo ju ży cia spo łecz ne go i to wa rzy skie go.

–Dru ga za sa da – to wzmoc nie nie iden ty fi ka cji lu dzi z prze strze nia pu blicz ną miej sca
za miesz ka nia i wdra ża nie ich do dzia łal no ści pu blicz nej.

Pro ject for pu blic spa ces zo stał wpro wa dzo ny na rzecz po pra wy zmar gi na li zo wa nych
dziel nic Bo go ty po przez za an ga żo wa nie oby wa te li. En ri que Pe na lo sa uwa ża, że prze strze -
nie pu blicz ne są je dnym z nie wie lu śro do wisk, w któ rych wszy scy oby wa te le, nie za le żnie
od sta tu su ma jąt ko we go, mo gą się in te gro wać. Choć miej skie re for my bur mi strza Bo go ty
by ły chwa lo ne za ko rzy ści dla śro do wi ska i ogól ny wkład w ja kość ży cia, to jed nak re for -
my sku pio ne są na ro li prze strze ni pu blicz nej w pro mo wa niu spra wie dli wo ści spo łecz nej,
rów ne go do stę pu wszyst kich lu dzi do prze strze ni pu blicz nych, usług i udo god nień. Dzia ła -
nia pod ję te w mie ście oprócz no we go sys te mu trans por to we go, in fra struk tu ry spo łecz nej
i edu ka cji, zo sta ły roz bu do wa ne o od no wę pla ców, stwo rze nie du że go par ku na ob sza rze
uprzed nio opa no wa nym przez prze stęp czość i nar ko ty ki. Po sa dzo no po nad 10 000 drzew,
prze bu do wa no i zbu do wa no set ki ki lo me trów chod ni ków, ście żek ro we ro wych, dep ta ków
i zie lo nych prze strze ni, w tym 1200 par ków. 

Po pra wa sta nu prze strze ni pu blicz nej nie wy star czy z pew no ścią, by wy eli mi no wać
eko no micz ne i spo łecz ne pro ble my zde gra do wa nych ob sza rów miej skich, jak ni skie do -
cho dy, bez ro bo cie bądź in ne plagi do ty ka ją ce miesz kań ców. To też uda na re wi ta li za cja
prze strze ni pu blicz nej, prze ciw dzia ła ją ca izo la cji spo łecz nej, prze pro wa dzo na z po par -
ciem i za an ga żo wa niem lo kal nej spo łecz no ści, od czu wa na przez nią ja ko po pra wa
wa run ków ży cia i sta tu su spo łecz ne go, pro wa dzić mo że do roz wo ju kon tak tów mię dzy -
ludz kich, a w efek cie do zmniej sze nia przy naj mniej czę ścio wo na pięć spo łecz nych
[Ko złow ski, Mohd Yusof, 2010].

Część B. Możliwości poprawy stanu przestrzeni

Za bu do wa miesz ka nio wa, po wsta ją ca po ro ku 1990, kie ro wa na jest bar dziej grą ryn ko -
wą niż za sa da mi zrów no wa żo ne go roz wo ju. W kon se kwen cji po wsta je w spo sób
cha otycz ny, mię dzy za bu do wą ist nie ją cą o ró żnych funk cjach w cen trach miast lub na te -
re nach otwar tych w po bli żu więk szych miast. Pre zen tu je czę sto ni ską ja kość prze strze ni.
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Wy da je się, że jest to spo wo do wa ne fak tem, iż pla no wa nie prze strzen ne nie speł nia
swo jej pod sta wo wej ro li. W tej sy tu acji ko niecz ne wy da je się uspraw nie nie funk cjo no -
wa nia obec nie sto so wa nych na rzę dzi. Przy pusz cza się, że wpro wa dze nie na eta pie
przed pro jek to wym me to dy ba da nia sta nu prze strze ni, na pod sta wie któ rej opra co wu je
się re ko men da cje dla da ne go te re nu, mo że za owo co wać po pra wą ja ko ści sta nu prze -
strze ni śro do wi ska miesz ka nio we go. 

Nie kon tro lo wa ny roz rost miast oraz je go ne ga tyw ne skut ki to pro blem nie no wy, ale
bar dzo ak tu al ny, któ ry do ty czy więk szo ści kra jów na świe cie. Po stę pu ją ca glo ba li za cja
i me tro po li za cja na si la ją ten pro ces, dla te go wy da je się, że po szu ki wa nie me tod zmniej -
sza ją cych je go ne ga tyw ne skut ki jest obec nie bar dzo po trzeb ne. Au tor ka po szu ku je
roz wią za nia pro ble mu w sto so wa niu me tod ba da nia sta nu prze strze ni, któ re na eta pie
przed pro jek to wym pla no wa nia miej sco we go ma ją na ce lu dia gno zę prze strze ni w kon tek -
ście ła du prze strzen ne go, har mo ni za cji prze strze ni oraz po trzeb miesz kań ców. Me to dy te
sto so wa ne są w ce lu okre śle nia po trzeb da ne go te re nu, a co za tym idzie – opra co wa nia
re ko men da cji dla eta pu pro jek to we go, or ga ni za cji i re ali za cji in we sty cji. Wy da je się, że
pre zen to wa ne me to dy mo gą za in spi ro wać kie ru nek dzia łań w ce lu po pra wy sta nu prze -
strze ni cha otycz nie po wsta ją cych ob sza rów za bu do wy miesz ka nio wej, jak rów nież
star szych dziel nic miesz ka nio wych. 

Au tor ka w swo jej pra cy pra gnie spraw dzić, czy ist nie je mo żli wość uspraw nie nia funk cjo -
no wa nia obec nie sto so wa nych na rzę dzi. Pro po nu je się wpro wa dze nie pew nych uzu peł nień
w za kre sie me tod ba daw czych do ty czą cych sta nu prze strze ni. Za kła da się, że pro po no wa ne
uzu peł nie nia wpły ną na czy tel ność da nych na rzę dzi, co uspraw ni dia log mię dzy przed sta -
wi cie la mi sa mo rzą dów, pro jek tan ta mi oraz miesz kań ca mi. W tym ce lu w ar ty ku le zo sta ną
przed sta wio ne wy bra ne me to dy, ge ne za ich po wsta nia oraz sche mat funk cjo no wa nia.

In spi ra cją do po szu ki wań me tod i pod ję cia ba dań by ła pra ca w in ter dy scy pli nar nej eki pie
zaj mu ją cej się in te gra cją asen ta mien tos ir re gu la res (nie le gal nych osie dli miesz ka nio wych)
na przed mie ściach Mon te vi deo, Ca ne lo nes i Pan do. W cza sie trwa nia prak ty ki au tor ka mia -
ła mo żli wość za po zna nia się z pro gra ma mi or ga ni za cji zaj mu ją cych się opi sa nym wy żej
pro ble mem oraz sto so wa ny mi przez nie me to da mi. Bra ła czyn ny udział w kil ku pro jek -
tach, bę dą cych na ró żnych eta pach opra co wa nia i re ali za cji. Ze wzglę du na zró żni co wa nie
stop nia za awan so wa nia pro jek tów mia ła oka zję zo ba czyć efek ty pra cy. 

Za mie rze nie uza sad nio ne jest wie lo ma ce cha mi wspól ny mi, któ re au tor ka za uwa ży ła
mię dzy nie le gal ny mi osie dla mi miesz ka nio wy mi w Uru gwa ju, a spon ta nicz nie po wsta ją cą
za bu do wą miesz ka nio wą w Pol sce i w Eu ro pie. Są to:

– lo ka li za cja na sty ku te re nów zur ba ni zo wa nych i otwar tych lub na obrze żach ar te rii
ko mu ni ka cyj nych,

–cha otycz na za bu do wa po wo du ją ca nie oszczęd ne za go spo da ro wy wa nie te re nu,
–ni ska in ten syw ność za bu do wy skut ku ją ca wy so ki mi kosz ta mi bu do wy i utrzy ma nia

in fra struk tu ry tech nicz nej bądź jej bra kiem,
–brak prze strze ni pu blicz nych, któ rych funk cje przej mu je czę sto uli ca, 
–na si la nie się zja wi ska se gre ga cji spo łecz nej. 

Mi mo wie lu cech wspól nych są też zna czą ce ró żni ce, któ re bę dą uwzględ nio ne w trak -
cie pro wa dze nia ba dań. 

Przy kła dy dzia łań, któ rych ce lem jest po pra wa ja ko ści prze strze ni śro do wi -
ska miesz ka nio we go, przy za sto so wa niu me tod ba da nia sta nu prze strze ni: 

PIAI – Pro gram In te gra cji Asen ta mien tos Ir re gu la res
Pro gram po wstał w 1999 ro ku dzię ki po ro zu mie niu rzą du Uru gwa ju i Ban co In te ra me -

ri ca no de De sa rol lo (Ban ku Roz wo ju Ame ryk) w ce lu po pra wy ja ko ści ży cia w osie dlach
pod miej skich. W pro gra mie bio rą udział lo kal ne wła dze, Mi ni ster stwo Miesz kal nic twa, Pla -
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no wa nia Prze strzen ne go i Ochro ny Śro do wi ska (MVO TVA) oraz Mi ni ster stwo Trans por tu
i Bu dyn ków Pu blicz nych (MTOP). Stra te gia pro gra mu prze wi du je zin te gro wa ne dzia ła nia
prze strzen ne oraz spo łecz ne z czyn nym udzia łem miesz kań ców.

Rys. 1. Tereny zdefiniowane jako nielegalne dzielnice mieszkaniowe 
na przedmieściach Montevideo, Urugwaj

opracowanie: B. Turyk, na podstawie Mapa de las zonas qualificadas como asentamientos, INE 2006

Ce le pro gra mu:

–wy po sa że nie osie dli w pod sta wo wą in fra struk tu rę tech nicz ną i spo łecz ną oraz in te gra -
cja prze strzen na z te re na mi są sied ni mi,

–ak tu ali za cja in stru men tów kon tro li roz wo ju, norm re gu lu ją cych za rzą dza nie wła sno -
ścią grun tów,

–re ali za cja do stęp ne go bu dow nic twa miesz ka nio we go, 
–sty mu la cja pro ce sów in te gra cji spo łecz nej miesz kań ców dziel ni cy w ce lu za pew nie nia

dłu go fa lo wo ści pro wa dzo nych dzia łań,
–pro mo wa nie re ali za cji pro gra mów dziel ni co wych, w któ rych skład wcho dzi re ali za cja

in fra struk tu ry spo łecz nej: ośrod ków opie ki me dycz nej, edu ka cji itp.

Rys. 2. Sche mat pro ce su in te gra cji dziel ni cy,
opra co wa nie wła sne na pod sta wie PIAI 1, Año 1, ma rzo 2006
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Dzię ki pro wa dze niu rów no cze śnie dzia łań prze strzen nych i spo łecz nych oraz par ty cy -
pa cji miesz kań ców otrzy ma ne re zul ta ty są dłu go fa lo we, a miesz kań cy czę sto z wła snej
ini cja ty wy kon ty nu ują dzia ła nia pod ję te przez pro gram.

Re wi ta li za cja za nie dba nych dziel nic Lu bli na
Po dob ne dzia ła nia za sto so wa no w re wi ta li za cji za nie dba nych dziel nic Lu bli na w la tach

90. W pro gra mie bra li udział re pre zen tan ci Urzę du Mia sta Lu bli na oraz pro fe sor Mo na Se -
ra gel din z ze spo łem z Ha rvar du. Punk tem wyj ścia do pod ję cia dzia łań był ra port o sy tu acji
miesz ka nio wej mia sta, w którym stwier dzo no za po trze bo wa nie na 8000 miesz kań, gdzie
85% tych po trzeb wy ni ka ło z kry tycz ne go sta nu za bu do wy, gdzie re gu la cje pla ni stycz ne
za bra nia ły mo der ni za cji ist nie ją cej substancji mieszkaniowej. Fakt, że do strze żo no wa lo -
ry hi sto rycz ne i kom po zy cyj ne dziel nic Sta re Bro no wi ce i Ko śmi nek, spo wo do wał, że
w 1991 ro ku pod ję to de cy zję o opra co wa niu no wych pla nów miej sco wych we współ pra cy
z miesz kań ca mi. 

Rys. 3. Lokalizacja rewitalizowanych dzielnic w skali miasta, Lublin, 
opracowanie: B. Turyk

Ce le pro gra mu: 

–po pra wa ja ko ści ży cia,
–re wi ta li za cja hi sto rycz nych ze spo łów za bu do wy,
–na wią za nie kon tak tów z miesz kań ca mi na wstęp nym eta pie zbie ra nia wnio sków i ma -

te ria łów do pla nu, a nie – jak to się na ogół prak ty ku je – na eta pie go to we go pla nu,
–opra co wa nie no wych pla nów miej sco wych.

Ze wzglę du na cha rak ter ka żdej z dziel nic, jak rów nież in dy wi du al ne pre fe ren cje pro -
jek tan tów pla nu, wy pra co wa no dwie me to dy współ pra cy z miesz kań ca mi. W dziel ni cy
Ko śmi nek, któ rej miesz kań cy sta no wi li jed no li tą gru pę, ze znacz ną licz bą osób star szych,
prze pro wa dzo no oso bi stą roz mo wę z ka żdą ro dzi ną. Roz mo wa mia ła na ce lu wy ja śnie nie
in ten cji pro jek to wa ne go pla nu oraz przed sta wie nie kie run ków po szu ki wa nia roz wią zań.
W Sta rych Bro no wi cach, gdzie miesz kań cy sta no wi li kil ka grup o od ręb nych za cho wa niach
i stan dar dach ży cia, współ pra cę roz po czę to od se rii spo tkań pu blicz nych oraz do bro wol nej
an kie ty. Na stęp nie wy ło nio no po dwóch re pre zen tan tów dla ka żdej uli cy, któ rzy peł ni li
funk cję kon sul tan tów i or ga ni za to rów kon tak tów mię dzy pla ni sta mi a miesz kań ca mi. 

Efekt pod ję tych dzia łań był wi docz ny pod czas wy ło że nia do pu blicz ne go wglą du oby dwu
pla nów, któ re uzy ska ły nie mal peł ną apro ba tę miesz kań ców. Dzię ki ini cja ty wie miesz kań ców
po wstał Pro gram Ini cja tyw Lo kal nych, słu żą cy wdra ża niu obu pla nów po ich uchwa le niu. 
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Za sto so wa nie me tod ba da nia sta nu prze strze ni oraz udział miesz kań ców w pro ce sie
de cy zyj nym mają istot ną ro lę w pro ce sie po pra wy sta nu prze strze ni śro do wi ska miesz ka -
nio we go. W Pol sce i na świe cie mo żna zna leźć po zy tyw ne przy kła dy za sto so wa nia me tod
ba da nia sta nu prze strze ni na po zio mie lo kal nym. Przy pusz cza się, że na rzę dzia sto so wa -
ne w pla no wa niu prze strzen nym na po zio mie lo kal nym mo żna wzbo ga cić o me to dy ba da nia
sta nu prze strze ni w ce lu po pra wy ja ko ści prze strze ni za bu do wy miesz ka nio wej w cen trach
miast, cha otycz nej za bu do wy na przed mie ściach i te re nach otwar tych. 
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Te re sa Ewa KRZY ŻA NOW SKA

NEW URBA NISM JA KO WSPÓŁ C ZE SNE ZJA WI SKO 
URBA NI ZA CYJ NE NA TE RE NIE EU RO PY I USA

1. Wpro wa dze nie

Kie ru nek New Urba nism po wstał w la tach 80. XX wie ku ja ko sprze ciw wo bec nad -
mier ne mu sfor ma li zo wa niu za sad pro po no wa nych przez mo der nizm. Skost nie nie
i sche ma ty za cja za sad urba ni stycz nych, wi docz ne wy raź nie na przy kład w du żych ze -
spo łach miesz ka nio wych, bę dą cych czę ścią na szych miast, spo wo do wa ło po szu ki wa nie
in nych środ ków wy ra zu prze strzen ne go. Za sa dy osie dli miesz ka nio wych bez wy od ręb -
nie nia tra dy cyj ne go kształ tu uli cy, pla cu ja ko for my miej skiej za czę ły być ne go wa ne.
Mo der ni stycz na zdez in te gro wa na prze strzeń osie dli od cho dzi od ro li i war to ści zna cze nio wej
tra dy cyj nych form tkan ki miej skiej, zde fi nio wa nych prze strze ni pla cu, uli cy czy kwar ta łu.
Zde walu owa na prze strzeń nie ma związ ku z tra dy cyj nym/zwy cza jo wym poj mo wa niem
mia sta przez czło wie ka. A prze cież te war to ści prze strzen ne ma ją zna cze nie iden ty fi ka -
cyj ne dla miesz kań ców, zaś brak pra wi dło wych roz wią zań mo że pro wa dzić na wet do
roz kła du wię zi spo łecz nych. 

Kry ty ko wa ne jest zo no wa nie/stre fo wa nie prze strze ni da ją ce mo no kul tu ro we roz wią za nia
funk cjo nal ne. No stal gię za tra dy cyj ny mi, kla sycz ny mi roz wią za nia mi zwięk sza de wa sto -
wa nie kra jo bra zu miej skie go, jak i wiej skie go sta no wią ce spo łecz ne dzie dzic two.

2. Tło roz wo ju kie run ku New Urba nism w USA

Kie ru nek na ro dził się ja ko sprze ciw wo bec spo so bu roz wią zy wa nia pro ble mu wzmo żo -
ne go wzro stu i roz wo ju przed mieść miast ame ry kań skich, po że ra ją ce go swą eks pan sją
te re ny wo kół miast. Przed mie ścia cha rak te ry zu ją się bu dow nic twem o roz pro szo nej za bu -
do wie w opar ciu o za bu do wę jed no ro dzin ną (il. 1). Zja wi sko to no si na zwę sprawl.
Spo wo do wa ło ono m.in. wy lud nia nie się cen trów miast na ko rzyść przed mieść. I rze czy -
wi ście na przed mie ściach miesz ka dziś po ło wa po pu la cji ame ry ka nów (T.P. 2008). Ma so wy
roz wój sub ur biów, bę dą cy czę ścią na zwa ne go ha sło wo ame ri can dre am (ka żda ro dzi -
na po sia da wła sny dom), mie ścił się w stan dar dach cha rak te ro lo gicz nych Ame ry ka nów
lu bią cych zmia ny, za czy na nie od no wa, mających po trze bę prze miesz cza nia się, ak cep tu -
ją cych mo bil ność ży cia (co od ró żnia ło Ame ry ka nów od Eu ro pej czy ków w mi nio nym
stu le ciu), i umo żli wia ją cy to prze miesz cza nie sa mo chód. Cha otycz ny i ma so wy roz wój
przed mieść ba zo wał na myl nym prze ko na niu o nie skoń czo nych mo żli wo ściach te re no wych
prze strze ni ame ry kań skie go kra jo bra zu. Ma so wy roz wój przed mieść za zna czył się już
w latach 50. XX wie ku. Od 1950 ro ku zja wi sko roz ro stu przed mieść w Sta nach Zjed no -
czo nych zwiększyło się o 33%. Jesz cze sil niej to zja wi sko wy stę pu je na te re nie Eu ro py.
Od 1950 ro ku no to wa ny jest 78% roz rost przed mieść (da ne z mię dzy na ro do wej kon fe ren -
cji Trien na le V w Bo lo nii, 2009 rok). 

Jed nym z aspek tów prze ro stu przed mieść jest nad mier ne uży cie sa mo cho du. Prze cięt -
na ro dzi na za miesz ku ją ca sub ur bia prze je żdża sa mo cho dem bli sko 50 tys. ki lo me trów
rocz nie, bli sko czte ro krot nie wię cej niż po dob na ro dzi na za miesz ka ła w du żym mie ście.
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Il. 1. Widok przedmieść amerykańskich, zjawisko tzw. sprawl. Zdjęcie z 2003 roku,
National Geographic Polska, nr.1, 2003 r

Sub ur bia to nie tyl ko roz wią za nia urba ni stycz ne, kon se kwen cja wzro stu po pu la cji
miej skich. To ta kże styl ży cia cha rak te ry stycz ny dla te jże za bu do wy, kry ty ko wa ny obec -
nie, po nie waż po wo du ją ce frag men ta ry za cję spo łe czeń stwa. Dziś w przed mie ściach
do mi nu ją za cho wa nia wy ni ka ją ce z nad mier nych wza jem nych od da leń, nad mier nego
użyt ko wa nia sa mo cho du. Zja wi sko sprawl ma ne ga tyw ne skut ki eko no micz ne, prze -
strzen ne, spo łecz ne i eko lo gicz ne. Źró deł do tych cza so we go, wa dli we go roz wo ju
de glo me ra cji szu ka się w chci wo ści de we lo pe rów, krót ko wzrocz no ści urzęd ni ków lub też
w po pieraniu prze my słu prze twór stwa ro py naf to wej i prze my słu sa mo cho do we go, jak
i lob by zwią za ne go z bu do wą au to strad. Ja ko an ti do tum sub ur bii New Urba nism wy kre -
ował po ję cie mia sta -osie dla – świa do mej jed nost ki miesz kal nej, wpro wa dza ją cej no we
za sa dy urba ni stycz ne. Ja ko przy kład jed ne go z pierw szych zre ali zo wa nych miast -osie dli
mo żna za pre zen to wać SE ASI DE, za pro jek to wa nego przez ar chi tek tów An dresa Du -
any'ego, Eli sa beth Pla ter -Zy berk, 1981, Flo ry da, USA (il. 2).
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Il. 2. Pro jekt mia sta -osie dla SE ASI DE, ar chi tek ci An dres Du any, Eli za beth Pla ter -Zy berk, 1981 r.,
Flo ry da, USA, Katz P. The New Urbanism Toward an Architecture of Community, 

Mc Graw-Hill Inc. New York 1994

3. New Urba nism w Eu ro pie

Na te re nie Eu ro py kie ru nek roz wi ja się dy na micz nie. Re ali za cje i pro jek ty eu ro pej skie
do ty czą w prze wa ża ją cej mie rze no wych miast -osie dli. Po wsta ją re ali za cje re wi ta li zu ją ce
zde gra do wa ne dziel ni ce miesz ka nio we czy pro jek ty prze bu dów cen trów du żych miast. New
Urba nism pro pa go wa ny jest obec nie przez prę żnie dzia ła ją cą re dak cję w Bruk sel li oraz pi -
smo „A Vi sion of Eu ro pe” (Wło chy).

4. Nie któ re za sa dy kie run ku NEW URBA NISM
4.1. Zna cze nie prze strze ni pu blicz nych

New Urba nism to po wrót do za sad tra dy cyj nych miast, w któ rych ży cie to czy się wo kół
cen trów miast, sta cji ko le jo wej czy głów nych ulic. New Urba nism pro po nu je roz wój cy wi -
li za cji miast -osie dli wła śnie w ob rę bie przed mieść, sta ra jąc się ak ty wi zo wać miesz kań ców.
To spo sób pro jek to wa nia za ko rze nio ny w kul tu rze, od na wia ją cy hi sto rycz ne po dej ście
do two rze nia miej skiej tkan ki, lecz jed no cze śnie zwró co ny ku za gad nie niom współ cze snej
spo łecz no ści miej skiej. Ba zu je on na za sa dzie nad rzęd no ści prze strze ni pu blicz nej nad pry -
wat ną (pro jekt mia sta -osie dla LA GU NA WEST, arch. Pe ter Cal thor pe i wspól ni cy, 1990,
Ka li for nia, USA, il. 3). 

New Urba nism od nawia zna cze nie bu dow li pu blicz nych i za pew nia ich udział w no wych
struk tu rach, na da jąc im sens po strze ga ny przez miesz kań ców. Prze strzeń pu blicz na i wspo -
ma ga ją ce ją funk cje pu blicz ne zwięk sza ją ak tyw ność miesz kań ców, ro lę świa do mo ści
oby wa tel skiej, wzmac nia ją kon tak ty mię dzy ludz kie i są wa żnym ele men tem pra wi dło wo
funk cjo nu ją cych or ga ni zmów miej skich. Spo łecz ność na bie ra po staci, gdy jest opar ta na
wspól nej dzia łal ności zaś prze strzeń pu blicz na ją upodmio to wu je. Prze ciw dzia ła amor ficz -
ne mu roz wo jo wi przed mieść (na przy kład efek to wi sprawl miast ame ry kań skich) bądź
po wsta wa niu na pe ry fe riach blo ko wi sk ze sła bo de fi nio wa ną prze strze nią pu blicz ną, tak
zwa nych miast-sy pialń eu ro pej skich.
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Il. 3. Projekt osiedla-miasteczka LAGUNA WEST,  arch. Peter Calthorpe i wspólnicy, Kalifornia,
USA, 1990 rok. Katz P. The New Urbanism Toward an Architecture of Community, 

Mc Graw-Hill Inc. New York 1994

Prze strzeń pu blicz na na wią zu je do prze strze ni kul tu ro wych, stwa rza sys tem miejsc
(plac, skwer, głów na uli ca, park), na da jąc mia stu -osie dlu ja kość, ale i roz po zna wal ność. Te -
re ny prze strze ni pu blicz nej wy zna cza ne są przez za bu do wę. Spo sób lo ka li za cji obiek tów
sta no wi an ty te zę prak tyk mo der ni stycz nych, wol nosto ją cych i funk cjo nal nych obiek tów.
Bu dyn ki pu blicz ne i miej sca zgro ma dzeń wy ma ga ją naj wa żniej szych lo ka li za cji w struk tu -
rze mia sta. Ich ro la w tkan ce miej skiej jest bo wiem wio dą ca dla to żsa mo ści miesz kań ców.
Mia sto z po wro tem na le ży do fla neur, lu dzi, któ rzy spę dza ją czas na prze cha dza niu się
po mie ście, ob ser wa to rów i wiel bi cie li ży cia miej skie go. Du żą wa gę przy wią zu je się do re -
la cji pie szych o ludz kiej ska li.

New Urba nism pod kre śla roz wój miej skich cy wi li za cji w ob rę bie sa mych przed mieść.
Two rzy mia sta -osie dla przy ja zne świa do mym oby wa te lom, umie ją cym po dej mo wać de cy -
zje prze strzen ne. War tość prze strze ni pu blicz nych zwią za na jest po czę ści z wi tal no ścią,
któ rą przy pi su je my struk tu rom miej skim. War to ści zwią za ne z prze strze nią pu blicz ną są
nie za prze czal nie wa żne i po win ny mieć od zwier cie dle nie w pro jek to wa niu przed mieść, jak
i ca łej tkan ki miej skiej. Jed nym ze spo so bów jest zwięk sze nie ró żno rod no ści funk cji w mie -
ście -osie dlu. Mia sto -osie dle po win no po sia dać zró żni co wa ne funk cje, ta kie jak: miesz kal ni-
c two, han del, usłu gi, miej sca pra cy, szkol nic two, re kre ację i in ne.
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Mi mo że roz wią za nia prze strzen ne sa me w so bie nie likwidują pro ble mów spo łecz nych
czy eko no micz nych, to jed nak pra wi dło we i spój ne ra my prze strzen ne sta no wią pra wi dło -
wą opra wę oma wia nych re la cji.

Mia sta -osie dla kom po no wa ne są sta ran nie, we dług za sad do stęp nych urba ni stom, opie -
ra jącym się na do rob ku dwudziestu wieków tra dy cji.

4.1.1. Kwar ta ły

Kwar tał to pod sta wo wy mo duł urba ni stycz ny, jest tra dy cyj nym in stru men tem prze -
strzen nym. Za bu do wa kwar ta łu okre śla spo sób pod sta wo we go za mknię cia prze strzen ne go
uli cy. Za sa dę kom po no wa nia kwar ta łów wi dać w pro jek cie mia sta -osie dla COM MU NI CA -
TION HILL ar chi tektów Da niel Sa lo mo na i Kathryn Clar ke, 1991, Ka li for nia, USA (il. 4).

Wa żnym po stu la tem jest ob sa dza nie kwar ta łów/blo ków miej skich drze wa mi. Drze wa
sta ją się w tym kon tek ście ele men tem urba ni sty ki. Pod kre śla ją i wy zna cza ją prze strzen -
ne osie kom po zy cyj ne za ło żeń urba ni stycz nych.

– 19 –
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4.2. Ochro na kra jo bra zu, po stu lat w ska li ma kro

Do po gar sza nia się sta nu śro do wi ska na tu ral ne go przy czy nia się mię dzy in ny mi zmniej -
sza nie ob sza rów rol nych i otwar tych te re nów przy rod ni czych na tu ral ne go kra jo bra zu.
Syn drom sub urba ni za cji przed mieść nisz czy za rów no na tu rę, jak i mia sto. Oma wia ny na -
stęp nie po stu lat więk szej in ten syw no ści za bu do wy, pro wa dzą cy do kon cen tra cji te jże
za bu do wy, jest jed nym z ele men tów, któ ry przy czy nia się do ochro ny te re nów la sów i pól. 

Po stu lu je się po trze bę pro jek to wa nia więk szych ob sza rów kra jo bra zo wych przez ar chi -
tek tów, urba ni stów czy pro jek tan tów kra jo bra zu. Ob sza ry rol ni cze i śro do wi sko przy-
rod ni cze są ele men ta mi nie zwy kle wa żny mi dla du żych miast. Sta no wią one mię dzy in ny -
mi gra ni cę ob sza rów, są re zer wą czy ste go po wie trza i te re na mi re kre acyj ny mi.

4.3. Spre cy zo wa ne gra ni ce

Pro jek to wa ne mia sta -osie dla po win ny po sia dać wy raź nie za zna czo ne gra ni ce i ich kra -
wę dzie.

Kre owa nie ma łych, nie za le żnych jed no stek miej skich o spre cy zo wa nych gra ni cach,
z wła sny mi ośrod ka mi – cen trum, do któ rych bę dzie cią żyć lud ność tam za miesz ka ła, re -
du ku je po łą cze nia ze wnętrz ne przed mie ścia do cen trum du że go mia sta. Gra ni ce jed nost ki
miej skiej mo gą być na tu ral ne, ta kie jak la sy, skar py, nad brze ża, zbior ni ki wod ne, ory gi -
nal ne for my to po gra ficz ne lub kra jo bra zo we, któ re w pro jek to wa niu na le ży pod kre ślać, lub
też sztucz ne, stwo rzo ne przez czło wie ka.

Wy raź nie okre ślo ne gra ni ce ma re ali za cja No we go Mia sta PO UND BU RY, Dor set, pro jek tu
ar chi tek ta Le ona Krie ra, 1989 (il. 5). Re ali za cja otrzy ma ła wie le pre sti żo wych na gród czy
mia sto -osie dle HEU LE BRUG, Knok ke-He ist, Bel gia, arch. arch. Le on Krier & DPZ, A. Du any,
E. Pla ter-Zy berk, (il. 6).

Il. 5. Plan urbanistyczny całości oraz jednej z dzielnic, Nowe Miasto POUNDBURY, Dorset, Wielka
Brytania, arch. Leon Krier, arch. Liam O’Connor, 1989 r. 

Krier L., Architektura Wybór czy przeznaczenie, Arkady, Warszawa 2001 
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Il. 6. Plan urbanistyczny miasta-osiedla HEULEBRUG, Knokke-Heist, Belgia, 
arch. Leon Krier & DPZ, arch. Duany Plater-Zyberk, 

The Guide of Eco-Efficient Cities, Alinea, Firenze 2009

4.4. In ten syw ność za bu do wy

New Urba nism pod no si za gad nie nia wy ższej in ten syw no ści za bu do wy ja ko czyn ni ka
zmniej sza ją ce go efekt roz le wa nia się miast i roz pro sze nia za bu do wy. Szu ka się bar dziej za -
gęsz czo nych form bu do wa nia, pro wa dzą cych do mia sta zwar te go (mia sto -osie dle
Bran de vo ort, Hel mond, Ho lan dia, arch. Rob Krier, arch. Chri stoph Kohl, 1996–2004, il. 7).
Pro po nu je się pro jek to wa nie uwzględ nia ją ce kon cep cję in te li gent ne go wzro stu, Smart
Growth. Kie ru nek wy zna cza/ogra ni cza wiel kość i ska lę jed nost ko wych za ło żeń urba ni stycz -
nych, ma jąc ja ko od nie sie nie in dy wi du al ne go czło wie ka. 
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Il. 7. Plan urbanistyczny osiedla Brandevoort, Helmond, Holandia, 
arch. Rob Krier, arch. Christoph Kohl (1996–2004), New Civic Architecture 

The Ecological Alternative to Sub-Urbanization, Alinea, Firenze 2004 

4.5. Wiel kość jed nost ki, od le gło ści struk tu ral ne

Ar chi tekt Pe ter Cal thor pe okre śla teo re tycz nie jed nost kę są siedz ką na dwa ty sią ce. Pra -
wi dło wą pod sta wo wą od le głość pie szą z miej sca za miesz ka nia do te re nów re kre acyj nych
zie le ni, wy zna cza na 400 me trów (1994).

Dziel ni ca mia sta, we dług ar chi tek ta L. Krier'a (1998) wy zna czo na jest od le gło ścią dzie -
się cio mi nu to we go pie sze go spa ce ru. Jest to ob szar o śred ni cy od 500 do 600 me trów,
a więc więk szej, two rzą cy po wierzch nię od 30 do 40 hek ta rów. Liczba mieszkańców nie
po win na tu prze kra czać 10 ty się cy. Dziel ni ca nie po win na też mieć za się gu więk sze go
niż 900 me trów. 

Ar chi tek ci An dres Du any i Eli sa beth Pla ter -Zy berk przyj mu ją za sa dę trzy mi nu to wej,
wła ści wej od le gło ści pie szej od za bu do wy miesz ka nio wej do par ku i pię cio mi nu to we go spa -
ce ru do wspól nej prze strze ni pu blicz nej wraz z usłu ga mi i han dlem czy szko ły (il. 8). 

4.6. Bu dyn ki

Ist nie ją dwa ro dza je za bu do wy miej skiej: po spo li ta tkan ka miej ska fa bric bu il ding i bu -
dow le mo nu men tal ne. Teo re ty cy kie run ku pod kre śla ją, że ar chi tek tu ra bu dow li uży tecz no-
ści pu blicz nej po win na ró żnić się od za bu do wy miesz ka nio wej. Bu dyn ki pu blicz ne po win -
ny zaj mo wać naj bar dziej uprzy wi le jo wa ne dział ki w mie ście i w kra jo bra zie. Bu dyn ki
mo nu men tal ne sta no wią do mi nan ty prze strzen ne per spek tyw i pa no ram. Nie mniej w po -
spo li tej tkan ce miej skiej, sta no wią cej głów nie ar chi tek tu rę miesz ka nio wą, na le ży również
szu kać ró żno rod no ści form. Za bu do wa w ze spo łach miesz kal nych po win na być pro jek to -
wa na in dy wi du al nie.
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Il. 8. Schematy wyznaczające odległości w tkance miejskiej – TND, 
Traditional Neighborhood Development, Katz P. 

The New Urbanism Toward an Architecture of Community, Mc Graw-Hill Inc. New York 1994

Il. 9. Miasto-osiedle WELLINGTON, Uniwersytet, Floryda, USA, 
arch. A. Duany i arch. E. Plater-Zyberk, 1989 r. 

Katz P. The New Urbanism Toward an Architecture of Community, 
Mc Graw-Hill Inc. New York 1994
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4.6.1. Ar chi tek tu ra kla sycz na

Zmę cze nie i mo no kul tu ro wość wy wo ła na for ma mi abs trak cyj ny mi bu dow li mo der ni -
zmu kie ru je w stro nę nie do ce nia nej w ostat nim wie ku es te ty ki. Sty li sty ka kla sycz na i jej
po wrót do ko rze ni sta ła się jed nym ze środ ków wy ra zu no we go tren du. Do sko na łość wzor -
ców kla sycz nych i ich współ cze sne zna cze nie pod kre ślał Le on Krier, pro ta go ni sta eu ro pej ski
New Urba nism. Idea ta jest wi docz na w je go licz nych ksią żkach i pro jek tach. 

New Urba nism w USA kon se kwent nie sto su je ar chi tek tu rę kla sy cy zu ją cą w pro jek to wa -
niu bu dyn ków pu blicz nych no wych miast -osie dli. Wy ró żniaj się w ten spo sób wa żniej sze
bu dow le od zwy kłej za bu do wy miesz ka nio wej zwa nej fa bric bu il ding (Ar chi tek tu ra za bu -
do wy miesz ka nio wej jest otwar ta na wszel kie for my i sty le). Ar chi tek ci An dres Du any
i Eli za beth Pla ter -Zy berk, uży li sty li sty ki kla sycz nej w pro jek tach mia sta -osie dla Win sor
na Flo ry dzie (il. 9), Wel ling ton, Se asi de, USA, pod kre śla jąc tym zna cze nie w tkan ce miej -
skiej wa żniej szych bu dow li. W Eu ro pie, John Simp son, po ka zał per fek cję po wro tu do
ide ałów an ty ku w re ali za cji Qu een’s Gal le ry w Lon dy nie, GB, 2004, (il. 10).

Il. 10. The Queen’s Gallery, Londyn, Wielka Brytania, arch. John Simpson, 2004r. 
New Civic Architecture The Ecological Alternative to Sub-Urbanization, Alinea, Firenze 2004 

4.6.2. Ar chi tek tu ra wer na ku lar na

Spo sób wy ra zu ar chi tek to nicz ne go szcze gól nie w Eu ro pie skła nia się ku sto so wa niu
form cha rak te ry stycz nych dla da ne go re gio nu czy kra ju a więc ba zu je na lo kal nej tra dy -
cji. Ar chi tek tu ra New Urba nism jest nie jed no rod na za le żna od warsz ta tu i in dy wi du al no ści
ar chi tek ta, urba ni sty. Znacz na część ar chi tek tów przy wią zu je wa gę do roz wią zań wer na -
ku lar nych, po tocz nych, zwy czaj nych. Na le ży tu wspo mnieć licz ne re ali za cje miast -osie dli
ar chi tek ta Mau ri ce’a Cu lot od twa rza ją ce kli ma ty fran cu skiej, bel gij skiej (il. 11.), czy ho -
len der skiej pro win cji, nie któ re re ali za cje arch. L. Krier'a (il. 12).
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Il. 11. Zabudowa mieszkaniowo-usługowa, pracownia Arcas, KNOKKE, Shakespeare, Belgia, arch.
Maurice Culot, 2000–2004, New Civic Architecture 

The Ecological Alternative to Sub-Urbanization, Alinea, Firenze 2004 

Il. 12. Widok jednej z głównych ulic, POUNDBURY, Dorset, Wielka Brytania, 
arch. Leon Krier, arch. Liam O’Connor, 1989 r, New Civic Architecture The Ecological Alternative

to Sub-Urbanization, Alinea, Firenze 2004 
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5. Pod su mo wa nie

Kie ru nek New Urba nism nie jest ze rwa niem z my ślą urba ni stycz ną XX wie ku. Bli ższy
autorce jest po gląd, że kie ru nek zawiera ele men ty kon ty nu acji, choć jest wie le no wych
wa żnych ak cen tów, jak i wy cią gnię cie wnio sków z ne ga tyw nych roz wią zań mo der ni zmu.
Ana li zu jąc oby dwa kie run ki New Urba nism i mo der nizm mo żna stwier dzić, że ist nie je wie -
le ró żnic, a ta kże i po do bieństw. Nie wszy scy pro pa ga to rzy New Urba nism zgo dzą się
z autorką. Więk szość wi dzi sil niej sze ak cen ty po stro nie kon ty nu acji tra dy cyj nej urba ni sty -
ki. 

New Urba nism jest dziec kiem XX wie ku i ob szer nie czer pie z my śli mo der ni stycz nej. Nie
ne gu je oczy wi sto ści urba ni stycz nych, któ re we szły do na szych zwy cza jów. Teo re ty cy kie -
run ku, ar chi tek ci Mau ri ce Cu lot i Le on Krier, pod kre śla ją znaczenie prac Le Cor bu sie ra.

Na to miast dzie dzi na ar chi tek tu ry jest po trak to wa na w spo sób zde cy do wa nie in ny niż
w okre sie mo der ni zmu. Abs trak cyj ne roz wią za nia es te tycz ne są ob ce kie run ko wi New
Urba nism. Tra dy cyj ne, re gio nal ne poj mo wa nie ar chi tek tu ry bądź myśl kla sycz na od gry wa
do mi nu ją cą ro lę. 

New Urba nism, ja ko al ter na ty wa dla po szu ki wa czy no wych in spi ru ją cych tren dów, wy -
da je się kon kret ną i re al ną pro po zy cją no szą cą w so bie wy mier ne war to ści.

Abstract

The article describes a new direction in urban planning and architecture, called New Urbanism. The

direction arose in the 80s of the twentieth century as opposition to the design principles proposed by

modernism and their over-formalized. An important aspect is the critique of growth of suburbs of large cities,

the so-called effect sprawl.

New Urbanism is a partial attempt to return to traditional ways of thinking in urban planning and architecture.

It continues the principles of the urban tissue, in which life revolves around city centers, squares, main streets.

Nostalgia for traditional solutions increases as urban landscape being our social heritage is wrecking.

The article presents the main principles of New Urbanism trend, including as follows: the importance of

public spaces, defined the boundaries of cities, settlements, building intensity, urban blocks as the main tool

for the urban planning, efforts to change behavior of residents directed to social integration boost.

Architectural design uses classical patterns or classicizing models. Architecture projects also refer to

elements of vernacular-specific geographical region or country. Classic patterns are used to emphasize the

importance of the building.The main achievements of urban design of urban neighborhood in Europe and the

USA are presented.
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Ali cja KU SIŃ SKA

PRZE MIA NY W STY LU ŻY CIA PO LA KÓW 
A ICH OCZE KI WA NIA WO BEC MIESZ KA NIA

Mó wi się nie kie dy, że świat sta je się glo bal ną wio ską, na stę pu je bo wiem glo ba li za cja
pro ce sów do ko nu ją cych się w sfe rze go spo dar czej, jak rów nież w kul tu rze, sty lu ży cia spo -
łe czeństw i w kon sump cji. Głów ne tren dy ob ser wo wa nych prze mian w kon sump cji wią żą
się z ser wi cy za cją kon sump cji, ze zwięk sza niem zna cze nia przy wią zy wa ne go do za cho wa -
nia do bre go zdro wia, mło do ści, z oszczę dza niem cza su prze zna cza ne go na czyn no ści
do mo we, aby po zy skać wię cej cza su wol ne go, prze zna czo ne go na wy po czy nek – co raz
czę ściej ak tyw ny – oraz ze zwięk sza niem wy go dy i kom for tu ży cia co dzien ne go. Upo -
wszech nia niu no wych tren dów sprzy ja ją pro ce sy in for ma ty za cji, od gry wa ją ce ak tyw ną ro lę
w ży ciu co dzien nym go spo darstw do mo wych, na si le nie kon tak tów mię dzy na ro do wych oraz
in ten syw ny roz wój ofer ty firm pro duk cyj nych, usłu go wych i han dlo wych.

Z dru giej jed nak stro ny na stę pu ją pro ce sy ró żni co wa nia i in dy wi du ali za cji sty lów ży cia
i wzo rów kon sump cji oraz aspi ra cji w da ją cych się wy od ręb nić gru pach kra jów, re gio nów,
klas i warstw spo łecz nych, ta kże grup de mo gra ficz nych. Po szcze gól ne gru py cha rak te ry -
zu ją się wła ści wy mi so bie, od ręb ny mi wo bec in nych, zbio ra mi cech zwią za nych z hie rar chią
uzna wa nych war to ści na po zio mie war to ści nad rzęd nych, war to ści w ró żnych dzie dzi nach
oraz zwią za nych z pro duk ta mi, sty lem ży cia opi sy wa nym przez dzie dzi ny za an ga żo wa nia
w ró żne sfe ry ak tyw no ści, ro dza je za in te re so wań i opi nii o so bie i ota cza ją cym świe cie,
wzo ra mi kul tu ry ro zu mia nej ja ko do mi nu ją cy spo sób roz wią zy wa nia ró żno rod nych pro ble -
mów, wresz cie wzo ra mi aspi ra cji i kon sump cji. Te wzo ry prze ja wia ją się za rów no
w ak tyw no ści za wo do wej, spo so bie spę dza nia cza su wol ne go, wy ma ga niach wo bec miej -
sca i spo so bu za miesz ka nia, w tym ro dza ju miesz ka nia czy do mu i je go wy po sa że nia,
w bu do wa niu swo jej po zy cji spo łecz nej i in dy wi du al ne go wi ze run ku.

W wa run kach pol skich ja ko istot ny czyn nik kształ tu ją cy zmia ny w hie rar chii uzna wa -
nych war to ści, w sty lu ży cia i aspi ra cjach na uwa gę za słu gu ją kil ka krot ne du że
prze obra że nia w uwar stwie niu spo łecz nym, na stę pu ją ce po dru giej woj nie świa to wej. Prze -
bie ga ły one rów no cze śnie z prze mia na mi eko no micz ny mi i po li tycz ny mi. Wy wie ra ją one
nie wąt pli wy wpływ na ocze ki wa nia oraz za cho wa nia ryn ko we kon su men tów na wie lu ryn -
kach bra nżo wych, w tym ta kże na ryn ku miesz ka nio wym.

Ja ko naj wa żniej sze i naj głęb sze zmia ny w uwar stwie niu spo łecz nym po dru giej woj nie
świa to wej od no to wać mo żna przede wszyst kim prze mia ny do ko nu ją ce się w trzech okre -
sach. Pierw sze z nich na stą pi ły w la tach 1945–1948. Po le ga ły one na prze miesz cze niach
spo łecz nych i te ry to rial nych, do ko nu ją cych się pod wpły wem czyn ni ków po li tycz nych i eko -
no micz nych. Dru gie mia ły miej sce w okre sie pla nu 6-let nie go (1951–1956), za kła da ją ce go
in du stria li za cję Pol ski. W okre sie tym na stą pił in ten syw ny prze pływ lud no ści ze wsi
do miast. O je go ska li świad czy od no to wa ny w 1964 r. 40 procentowy udział pierw sze go
po ko le nia w mie ście wśród miesz kań ców naj więk szych miast. Trze cia fa za prze mian
w uwar stwie niu spo łecz nym na stą pi ła w okre sie trans for ma cji spo łecz no -eko no micz nej po
1989 ro ku. W ich wy ni ku po nad po ło wa Po la ków zmie ni ła swe miej sce w struk tu rze spo -
łecz nej. Zmia na przy na le żno ści do war stwy lub kla sy spo łecz nej po cią ga za so bą przy ję cie
norm śro do wi sko wych, wła ści wych tej gru pie w za kre sie za cho wań w wie lu dzie dzi nach:
sta nu po sia da nia, np. do mu, miesz ka nia czy sa mo cho du, wy po sa że nia do mu, spo so bu
spę dza nia cza su wol ne go, udzia łu w kul tu rze, spo so bu ubie ra nia itd.
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Od no to wać na le ży, iż wska za ne prze mia ny spo łecz ne zna la zły wy raz na in te re su ją cym
nas ryn ku miesz ka nio wym. Po 1989 r. zde cy do wa nie wzro sły wy ma ga nia wo bec wa run ków
miesz ka nio wych, od no szą ce się za rów no do wiel ko ści miesz kań, jak i cha rak te ru za bu do -
wy, lo ka li za cji i wy po sa że nia. Zmie nia ją ce się po trze by i ocze ki wa nia go spo darstw do mo-
wych na dal nie są wy star cza ją co za spo ka ja ne, choć w ba da niach uwzględ nia ją cych aspek -
ty so cjo lo gicz ne więk szość re spon den tów oce nia swo je wa run ki miesz ka nio we ja ko lep sze
niż te, w ja kich ży li ich ro dzi ce.

W ko lej nych okre sach zmie nia ły się ta kże wy obra że nia o po żą da nym cha rak te rze do -
ce lo we go miesz ka nia. Ba da nia pro wa dzo ne po 1989 r. w ró żnych gru pach spo łe czeń stwa
wska zy wa ły nie zmien nie na sto sun ko wo czę ste aspi ra cje za miesz ka nia w do mu jed no ro -
dzin nym, seg men cie w sze re gow cu lub w du żym, wy god nym miesz ka niu w bu dyn ku
wie lo ro dzin nym, przy bra ku apro ba ty na dłu ższą me tę dla czę sto po sia da ne go zbyt ma łe -
go miesz ka nia w moc no za gęsz czo nych blo kach z wiel kiej pły ty. Ten wzrost aspi ra cji
miesz ka nio wych zwią za ny jest z po stę pu ją cy mi za zmia na mi spo łecz ny mi, po li tycz ny mi
i eko no micz ny mi prze mia na mi w sty lu ży cia Po la ków i no wy mi tren da mi w kon sump cji,
więk szym zna cze niem przy wią zy wa nym do ka rie ry za wo do wej, pre sti żu i wy go dy ży cia
przez co raz le piej wy kształ co nych lu dzi. Rów no cze śnie pod le ga zmia nom spo łecz ny roz kład
do cho dów i zró żni co wa nie sy tu acji ma te rial nej go spo darstw do mo wych. Jed ne gru py, nie -
zbyt licz ne, cha rak te ry zu je dys po no wa nie skraj nie wy so ki mi do cho da mi, in ne, bar dziej
licz ne, po zo sta ją w stre fie ubó stwa. W efek cie wy stę pu ją jed no cze śnie zja wi ska nad kon -
sump cji, kon sump cjo ni zmu, kon sump cji osten ta cyj nej, dą że nia do wy ró żnia nia się
(w pew nym sen sie pod bu do wy wa nia pre sti żu przez kon sump cję) oraz pod kon sump cji.
W za kre sie po trzeb miesz ka nio wych wa żną for mą zwięk sza nia si ły na byw czej jest ko rzy -
sta nie z kre dy tów ban ko wych, zwłasz cza z kre dy tu hi po tecz ne go. Są one czę sto nie zbęd ne
do wej ścia w po sia da nie sa mo dziel ne go miesz ka nia. O no we miesz ka nia za bie ga ją w szcze -
gól no ści mło de ro dzi ny (oko ło 40% z nich nie dys po nu je wła snym miesz ka niem) ale ta kże
ro dzi ny mo bil ne spo łecz nie lub prze strzen nie.

Ge ne ral nie w pol skim spo łe czeń stwie do do bre go za spo ko je nia po trzeb miesz ka nio wych
przy wią zy wa ne jest bar dzo du że zna cze nie. We dług ba dań prze pro wa dzo nych w 2010 r.
w ra mach pro jek tu „Kon sump cja a roz wój spo łecz no -go spo dar czy re gio nów” [Ku siń ska A.
i współ au to rzy, 2011] do bre za spo ko je nie tych po trzeb uwa ża za bar dzo wa żne 91,8% re -
spon den tów (oce na zna cze nia 5 na ska li od 1 do 5 – 61,1% wska zań, oce na 4 – 40,8%).
Jest to zna cze nie po rów ny wal ne z przy pi sy wa nym wy ży wie niu (92,9%) i ochro nie zdro wia
(92,4%). Za ra zem jed nak sto pień za spo ko je nia tych po trzeb oce nia ny jest mniej ko rzyst -
nie. Oce nę 5 (bar dzo do bry) wska za ło 25,4% ba da nych, a 4 (do bry) 36,4% ba da nych
(ra zem 61,8%), a po zo sta łe 38,3% – ja ko zły (9,3%) lub le d wie do sta tecz ny (28,6%).

Na uwa gę za słu gu je też ob ser wa cja, że luk su so we wa run ki miesz ka nio we po strze ga ne
są przez pew ne gru py kon su men tów ja ko jed na z miar czy wy ró żni ków suk ce su ży cio we -
go. Śred nio w po pu la cji ba da nej w 2010 r. zna la zły się one na dzie wią tym miej scu wśród 13
ob ser wo wa nych ro dza jów wy ró żni ków. Wska za ło je 10,6% re spon den tów. Wy prze dza ły je
ta kie wy ró żni ki, jak: szczę śli we ży cie ro dzin ne (wska za ło je 74,2% re spon den tów), sta łe
za trud nie nie – co jest symp to mem sy tu acji go spo dar czej (47,0%), pra ca, któ ra spra wia
sa tys fak cję (46,3%), wy so kie po czu cie wła snej war to ści, speł nie nie aspi ra cji (31,9%),
suk ces ma te rial ny, wy so kie do cho dy (31,5%), do bre wy kształ ce nie (19,5%), wy so ka po -
zy cja spo łecz na, pre stiż w oto cze niu (12,7%) i po sia da nie wy so kiej ja ko ści no wo cze snych
dóbr trwa łych, jak sa mo chód, sprzę ty agd, rtv (11,2%). Ta lo ka ta luk su so wych wa run ków
miesz ka nio wych wśród in nych wy ró żni ków suk ce su ró żni się nie znacz nie w za le żno ści
od kry te rium wy od ręb nia nia grup kon su men tów. Zna mien ne jest, ze w tym przy pad ku nie
ob ser wu je się istot nych ró żnic w za le żno ści od miej sca za miesz ka nia, z uwzględ nie niem
po dzia łu na osie dla wiej skie i mia sta o ró żnej licz bie miesz kań ców.

Sy tu ację w za kre sie wa run ków miesz ka nio wych w zna czą cym stop niu cha rak te ry zu ją
in for ma cje o za so bach miesz ka nio wych (tab. 1), licz bie miesz kań od da wa nych do użyt ko -
wa nia i ich struk tu rze (rys. 1–3 i tab. 2), oraz o ich wy po sa że niu w pod sta wo we in sta la cje
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(rys. 4–10). W latach 1945–2010 mo żna za ob ser wo wać okre sy: trud ne go star tu po wo jen -
nych znisz cze niach, z dą że niem do od two rze nia za so bów, a na stęp nie z szyb kim wzro stem
licz by od da wa nych miesz kań trwa ją cym do 1978 r. (od da no wów czas 292 tys. miesz kań,
naj wię cej w ca łym okre sie po wo jen nym), w ko lej nych la tach – sil ne go spad ku, z naj ni ższym
po zio mem w 2003 r. (od da no za le d wie oko ło 60 tys. miesz kań) i z wy raź nym od bi ciem w gó -
rę do ro ku 2008 (po nad 160 tys.), po czym zno wu spad ku w na stęp nych la tach.
Po dob na ten den cja (acz kol wiek ze zna czą cy mi ró żni ca mi po ro ku 2000) wy stę po wa ła w za -
kre sie po wierzch ni i licz by izb w od da wa nych miesz ka niach. Za ob ser wo wa ne ró żni ce od bi ja ją
ten den cję do wzro stu po wierzch ni i licz by izb w miesz ka niach w ostat nim dzie się cio le ciu
(wy kre sy 2 i 3). Wią żą się one ze zmia na mi w struk tu rze wła sno ścio wej miesz kań, wzro stem
udzia łu bu dow nic twa in dy wi du al ne go lub z ofer ty de we lo pe rów, spad kiem udzia łu sek to ra
spół dziel cze go, a w jesz cze więk szym stop niu bu dow nic twa za kła do we go i ko mu nal ne go.
Wy stę pu ją ta kże zmia ny w pro por cjach ilo ścio wych bu do wy miesz kań w mia stach i na te re -
nach wiej skich, przy ró żni cach w śred nich po wierzch niach i licz bie izb w ka żdej z tych grup.

Na le ży w tym miej scu za sy gna li zo wać, że bu dow nic two na te re nach wiej skich ule ga
zmia nom mię dzy in ny mi w związ ku z prze mia na mi w struk tu rze lud no ści za miesz ka łej
na wsi. Z pra cy w rol nic twie utrzy mu je się za le d wie oko ło 40% miesz kań ców miej sco wo -
ści wiej skich. Więk szość sta no wią oso by pra cu ją ce w za wo dach po za rol ni czych – w miej scu
za miesz ka nia lub w mia stach. Oso by te i ich ro dzi ny cha rak te ry zu je miej ski styl ży cia, co
czę sto znaj du je wy raz ta kże w bu dow nic twie. Zmie nia się rów nież styl ży cia i wzo rzec
miesz kań rol ni ków, w kie run ku po dob nym jak wśród miesz kań ców miast. Osob ną ka te go -
rię bu dow nic twa sta no wią do my bu do wa ne z na sta wie niem na agro tu ry sty kę.

Ogrom ny po stęp na stą pił w ob ser wo wa nym okre sie w wy po sa że niu miesz kań w in sta la cje,
za rów no w mia stach, jak i na te re nach wiej skich (wy kre sy 4 i 5). Na dal jed nak w przy pad ku
więk szo ści ro dza jów in sta la cji za cho wa ne jest opóź nie nie w cza sie upo wszech nia nia ich na
te re nach wiej skich o oko ło 20 lat w po rów na niu ze sta nem w mia stach (wy kre sy 6–10).

Oce nę kon su menc ką po sia da nych miesz kań oraz za mie rze nia do ty czą ce zmian w sy tu -
acji miesz ka nio wej z per spek ty wy 2010 r. przed sta wio no w ta bli cy 3. W ta bli cy tej wpro wa -
dzo no zró żni co wa nie ocen i za mia rów na po zio mie ogó łu uczest ni ków ba da nia oraz w za -
le żno ści od ty pu kon su men tów. Ty py zo sta ły wy od ręb nio ne na pod sta wie po do bień stwa
zbio ru cech okre śla ją cych po sta wy po szcze gól nych re spon den tów, ta kich jak zna cze nie
przy wią zy wa ne do ró żnych uzna wa nych war to ści oraz za cho wań na ryn ku. 

Typ I mo żna okre ślić ja ko gru pę osób na sta wio nych na suk ces i war to ści ma te rial ne.
Cha rak te ry stycz ne jest dla nie go przy wią zy wa nie szcze gól nie du że go zna cze nia (a przy naj -
mniej więk sze go niż dla in nych), do ta kich war to ści, jak: ka rie ra za wo do wa, udział we
wła dzy i zwią za ny z tym wpływ na ży cie po li tycz ne, spo łecz ne lub go spo dar cze kra ju, osią -
gnię cie do bre go wy kształ ce nia, re ali za cja za in te re so wań, upra wia nie hob by oraz barw ne
ży cie peł ne roz ry wek, bo ga te ży cie to wa rzy skie. Dru gie miej sce wśród wszyst kich ty pów
zaj mu je pod wzglę dem czę sto ści wska zań ta kich war to ści, jak: mi łość i przy jaźń, wy god -
ne urzą dze nie miesz ka nia, wy so kie do cho dy i do bro byt ma te rial ny, oto cze nie luk su so wy mi
przed mio ta mi i zwie dza nie świa ta. Naj rza dziej ze wszyst kich ty pów, choć re la tyw nie czę -
sto, wska zu je sta bil ną pra cę, pew ność sta łe go za trud nie nia. Jest to typ lu dzi ak tyw nych,
re ali zu ją cych za ło żo ną ście żkę roz wo ju oso bi ste go, za wo do we go i udzia łu w ży ciu spo łecz -
nym. W za kre sie oce ny swo jej sy tu acji miesz ka nio wej po nad po ło wa re spon den tów z te go
ty pu uwa ża ją za do brą, re la tyw nie naj rza dziej wy stę pu ją wśród nich oso by, któ re od czu -
wa ją po trze bę zmian, któ rych nie mo głayby wpro wa dzić, cha rak te ry stycz ne jest na to miast,
że jest to gru pa, któ ra naj czę ściej ze wszyst kich i pra wie dwu krot nie czę ściej niż śred nio
prze wi du je wpro wa dze nie re al nych zmian na dro dze za ku pu miesz ka nia lub bu do wy do mu.
Zmia ny za mie rza wpro wa dzić pra wie co pią ta oso ba za li cza na do te go ty pu.

Typ II w przy pad ku 17 war to ści spo śród 19 ob ser wo wa nych de kla ru je naj ni ższą ze
wszyst kich ty pów czę stość wska zań bar dzo du że go zna cze nia. Wy ją tek sta no wią barw ne
ży cie to wa rzy skie, peł ne roz ry wek (miej sce dru gie) oraz sta bil na pra ca, pew ność sta łe go
za trud nie nia (miej sce dru gie). Typ ten wy da je się szcze gól nie uwi kła ny w trud no ści ży cia
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co dzien ne go, wy ka zu ją cy obo jęt ność, nie do strze ga ją cy lub po strze ga ją cy ja ko moc no
ogra ni czo ne mo żli wo ści ak tyw ne go od dzia ły wa nia na oto cze nie i na bu do wa nie wła snej
po zy cji ży cio wej.

Typ ten de kla ru je sto sun ko wo czę sto (na dru gim miej scu po ty pie III) po trze bę zmian
w sy tu acji miesz ka nio wej, ale bez mo żli wo ści ich prze pro wa dze nia (aż 40,2% osób za li cza -
ją cych się do te go ty pu). Za ra zem naj mniej sza jest w tym ty pie frak cja osób za mie rza ją-
cych zre ali zo wać zmia ny – 7,8%

Typ III prze ja wia ce chy po śred nie mię dzy skraj ny mi, to jest I i IV. Ujaw nił on czę -
stość do ce nia nia zna cze nia więk szo ści war to ści na po zio mie zbli żo nym do śred nich w ca łej
ba da nej po pu la cji. Wy so ko ce ni war to ści nad rzęd ne i ro dzin ne, przy wią zu je zna cze nie
do za pew nie nia za do wa la ją cych wa run ków ży cia. Na ten typ przy pa da naj wy ższy wskaź -
nik tych, któ rzy chcie li by wpro wa dzić zmia ny sy tu acji miesz ka nio wej, ale nie ma ją ta kich
mo żli wo ści. Tyl ko 8,2% osób z te go ty pu wska zu je za miar wpro wa dze nia zmian w niej.

Typ IV w po rów na niu z in ny mi ty pa mi szcze gól nie wy so ko ce ni war to ści nad rzęd ne, ta -
kie jak: ży cie w wol nym kra ju i sza no wa nie praw czło wie ka, nie za le żność, sa mo dziel ność
ży cio wą, ży cie po zo sta ją ce w zgod no ści z prze ko na nia mi świa to po glą do wy mi, by cie uży -
tecz nym dla in nych, sta bil na pra ca oraz war to ści zwią za ne z ro dzi ną, jak: szczę ście
ro dzin ne, zdro wie, do god ne wa run ki ży cia. Wśród osób z te go ty pu 36,5% chcia ło by wpro -
wa dzić zmia ny, sy tu acji miesz ka nio wej, ale nie ma ta kich mo żli wo ści, a 9,2% za mie rza
wpro wa dzić zmia ny.

Na uwa gę za słu gu je jesz cze jed na ujaw nio na za le żność w oce nach i pla nach zwią za nych
z sy tu acją miesz ka nio wą. Jest to za le żność od ro dza ju miej sca za miesz ka nia (tab. 4). Wy -
stę pu ją ró żni ce w po sta wach, oce nach i pla nach za rów no mię dzy miesz kań ca mi miej sco-
wo ści wiej skich i miej skich, jak też mię dzy miesz kań ca mi ró żnych grup miast. Tak na przy -
kład miesz kań cy sto sun ko wo du żych miast (101-500 tys. miesz kań ców) czę ściej niż in ni,
wy ra ża li opi nię, że nie po strze ga ją po trze by zmian swo ich wa run ków miesz ka nio wych
(62,7%), przy śred niej 52,9% i 47,1% w gru pie miesz kań ców wsi. Z ko lei frak cja prze wi -
du ją cych wpro wa dze nie zmian wy no si 16,8% w mia stach o licz bie miesz kań ców 21–100
tys., 6,0% na wsi i 6,9% w gru pie naj więk szych miast. Wy stę pu ją ta kże ró żni ce w za mie -
rzo nych ro dza jach zmian.

Wśród bar dziej szcze gó ło wych wy ni ków ba dań mo żna też zwrócić uwagę na li stę wska -
zy wa nych przez re spon den tów naj wa żniej szych cech do bre go miesz ka nia. Po wy żej 90%
ba da nych wska za ło na stę pu ją ce czte ry ce chy: 1/ przy tul ność, „cie pły kli mat” do mu, 2/ od -
po wied nia licz ba po miesz czeń (po koi), 3/ aby po kój dzien ny umo żli wiał wspól ne spę dza nie
cza su przez ro dzi nę, 4/ do bre roz pla no wa nie wnę trza (układ miesz ka nia). W na stęp nej
ko lej no ści (80–90%) wska zy wa no od po wied nio du żą po wierzch nię, za pew nie nie ka żde mu
do mow ni ko wi wła sne go po ko ju i zie leń w do mu (choć ten ele ment miał zró żni co wa ne zna -
cze nie w za le żno ści od cech spo łecz nych).

Dość cha rak te ry stycz nym ele men tem wy ma gań i spo so bu użyt ko wa nia miesz ka nia jest
ze spół funk cji przy pi sy wa nych po ko jo wi dzien ne mu: czy ma on mieć cha rak ter od święt ny,
funk cjo nal ny, czy też pre sti żo wy, czy jest w nim miej sce na pra cę umy sło wą do mow ni -
ków, za ba wy dzie ci, prze cho wy wa nie odzie ży, co dzien ne po sił ki, a na wet sen, czy tyl ko na
przyj mo wa nie go ści i oglą da nie te le wi zji. Zwięk sza nie po wierzch ni i licz by izb w miesz ka niu
oraz no wo cze sne roz wią za nia ar chi tek to nicz ne z jed nej stro ny, a z dru giej zmia ny w sty lu
ży cia ro dzin sprzy ja ją też ewo lu cji w rze czy wi stych funk cjach po ko ju dzien ne go, od cią ża -
jąc go od nie któ rych dzia łań, a sprzy ja jąc roz wo jo wi in nych, wa żnych dla użyt kow ni ków.

Przed sta wio na ana li za ogól nych tren dów oraz ocze ki wań i wy ma gań ró żnych grup pol -
skie go spo łe czeń stwa im pli ku je na stę pu ją ce wnio ski.

1/ Ry nek miesz ka nio wy jest ryn kiem roz wo jo wym. W pol skim spo łe czeń stwie, przy -
wią zu ją cym du że zna cze nie do do bre go za spo ko je nia po trzeb miesz ka nio wych,
za war ty jest du ży po ten cjał po py tu, któ ry mo że być zak ty wi zo wa ny.
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2/ Zmia ny w sty lu ży cia pol skie go spo łe czeń stwa pro wa dzą do zró żni co wa nych ocze ki -
wań wo bec miesz ka nia.

3/ Spo łecz na i prze strzen na mo bil ność Po la ków mo że stać się pod sta wą no wych ocze -
ki wań w za kre sie in no wa cji tech nicz nych i or ga ni za cyj nych na tym ryn ku.

4/ Dla przy spie sze nia i dy na micz ne go roz wo ju ryn ku miesz ka nio we go nie zbęd na jest
ade kwat na do po trzeb ofer ta ryn ku fi nan so we go.

5/ Ge ne ral nie wzra sta po ziom wy ma gań ja ko ścio wych sta wia nych miesz ka niom. Roz -
wią za nia w tym za kre sie mu szą na dą żać za zmia na mi w sty lu ży cia du żych grup
spo łecz nych.

6/ In no wa cje na ryn ku miesz ka nio wym po win ny być na kie ro wa ne na po trze by kon -
kret nych seg men tów ryn ku.

Tab. 1. Za so by miesz ka nio we w Pol sce w 2010 r.

Źró dło: Ma ły Rocz nik Sta ty stycz ny Pol ski 2011, s. 227

Tab. 2. Miesz ka nia od da ne do użyt ko wa nia w 2010 r.

Źró dło: Ma ły Rocz nik Sta ty stycz ny Pol ski 2011, s. 229
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Mieszkania w tys. 13 422

Izby w mieszkaniach w tys. 49 836

Powierzchnia użytkowa mieszkań w tys. m² 951 184

Przeciętna liczba izb w mieszkaniu 3,71

Powierzchnia użytkowa w m² 70,9

Powierzchnia użytkowa na 1 osobę w m² 24,9

Liczba osób na 1 mieszkanie 2,85

Liczba osób na 1 izbę 0,77

Przeciętna powierzchnia użytkowa w m² 
w tym: 

106,1 

• w miastach 86,4 

• na wsi 140,2 

Spółdzielcze 59,1 

Komunalne 38,7 

Zakładowe 69,7 

Przeznaczone na sprzedaż 66,2 

Społeczne czynszowe 49,4 

Indywidualne 145,7



Rys. 1. Miesz ka nia od da ne do użyt ku w la tach 1970-2010 (w tys.)
Źró dło: opra co wa nie wła sne na pod sta wie Rocz ni ków Sta ty stycz nych GUS z lat 1971–2011
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Rys. 2. Izby od da ne do użyt ku w la ta ch 1970 -2010 (w tys.)
Źró dło: Opra co wa nie wła sne na pod sta wie Rocz ni ków Sta ty stycz nych GUS z lat 1971-2011
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Rys. 3. Po wierzch nia użyt ko wa miesz kań od da nych do za sie dle nia w la tach 1970–2010 (w tys. m²)
Źró dło: Opra co wa nie wła sne na pod sta wie Rocz ni ków Sta ty stycz nych GUS z lat 1971–2011
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Rys. 4. Miesz ka nia za miesz ka ne, wy po sa żo ne w in sta la cje w % ogó łu miesz kań  – MIA STA
Źró dło: Opra co wa nie wła sne na pod sta wie Rocz ni ków Sta ty stycz nych GUS z lat 1961–2011
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Rys. 5. Miesz ka nia za miesz ka ne, wy po sa żo ne w in sta la cje w % ogó łu miesz kań – WIEŚ
Źró dło: Opra co wa nie wła sne na pod sta wie Rocz ni ków Sta ty stycz nych GUS z lat 1961–2011
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Rys. 6. Miesz ka nia za miesz ka ne, wy po sa że nie w wo do ciąg w % ogó łu miesz kań
– ze sta wie nie MIA STA i WSI

Źró dło: Opra co wa nie wła sne na pod sta wie Rocz ni ków Sta ty stycz nych GUS z lat 1961–2011
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Rys. 7. Miesz ka nia za miesz ka ne, wy po sa że nie w in sta la cje WC w % – ze sta wie nie MIA STA i WSI
Źró dło: Opra co wa nie wła sne na pod sta wie Rocz ni ków Sta ty stycz nych GUS z lat 1961–2011
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Rys. 8. Miesz ka nia za miesz ka ne, wy po sa że nie w ła zien kę w % – ze sta wie nie MIA STA i WSI
Źró dło: Opra co wa nie wła sne na pod sta wie Rocz ni ków Sta ty stycz nych GUS z lat 1961–2011 
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Rys. 9. Miesz ka nia za miesz ka ne, wy po sa że nie w gaz sie cio wy w % – ze sta wie nie MIA STA i WSI
Źró dło: Opra co wa nie wła sne na pod sta wie Rocz ni ków Sta ty stycz nych GUS z lat 1961–2011
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Rys. 10. Miesz ka nia za miesz ka ne, wy po sa że nie w cen tral ne ogrze wa nie w % 
– ze sta wie nie MIA STA i WSI

Źró dło: Opra co wa nie wła sne na pod sta wie Rocz ni ków Sta ty stycz nych GUS z lat 1961–2011 
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Tab. 3. Za mia ry zmian w sy tu acji miesz ka nio wej do 2013 r. (w %)

Źró dło: ba da nia wła sne 2010 w ra mach pro jek tu ba daw cze go Nr NN 114 121937 fi nan so wa ne go przez Mi ni -
ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wy ższe go 
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Oce ny i za mie rze nia Typ I Typ II Typ III Typ IV Ogółem 

A. Nie widzimy potrzeby zmian 54,2 52,0 50,9 54,3 52,9 

B. Chcielibyśmy dokonać zmian, ale
nie widzimy takiej możliwości 

26,3 40,2 41,1 36,5 36,8 

C. Prze wi du je my do ko na nie
zmian, w tym po przez:

19,2 7,8 8,2 9,2 10,3 

a) za kup więk sze go, re pre zen ta cyj -
ne go miesz ka nia

3,1 0,5 - 0,5 0,8 

b) za kup więk sze go miesz ka nia
o po dob nym stan dar dzie 

4,0 1,6 1,4 1,7 2,0 

c) za kup nie wiel kie go re pre zen ta -
cyj ne go miesz ka nia 

2,7 0,3 - 0,5 0,7 

d) zakup niewielkiego mieszkania 4,9 1,0 1,8 - 1,5 

e) bu do wę/za kup 
do mu jed no ro dzin ne go

3,1 1,8 3,2 3,9 3,0 

f) pozyskanie mieszkania 
komunalnego

0,9 0,5 - 0,5 0,5 

g) wynajęcie mieszkania/domu 0,4 1,8 1,1 1,0 1,2 

h) inny sposób - 0,3 0,7 1,2 0,6 

Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Tab. 4. Za mia ry zmian w sy tu acji miesz ka nio wej do 2013 r. w za le żno ści od kla sy miej -
sco wo ści za miesz ka nia wg licz by miesz kań ców (w %)

Źró dło: ba da nia wła sne 2010 w ra mach pro jek tu ba daw cze go Nr NN 114 121937 fi nan so wa ne go przez Mi ni -

ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wy ższe go 
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Oceny i zamierzenia Wieś 
Miasto 

do 20 tys.

Miasto
21-100

tys.

Miasto
101-500

tys.

Miasto
pow. 500

tys.
Ogółem 

A. Nie wi dzi my po trze by
zmian 

47,1 57,7 49,6 62,9 57,5 52,9 

B. Chcielibyśmy dokonać
zmian, ale nie widzimy
takiej możliwości 

46,9 31,3 34,6 22,8 35,6 36,8 

C. Przewidujemy dokonanie
zmian, w tym poprzez: 

6,0 11,0 15,8 14,3 6,9 10,3 

a) zakup większego,
reprezentacyjnego
mieszkania 

0,2 0,6 1,9 1,7 0 0,8 

b) zakup większego
mieszkania o podobnym
standardzie 

1,8 1,2 2,7 1,3 2,7 2,0 

c) zakup niewielkiego
reprezentacyjnego
mieszkania 

0,4 1,2 0,4 1,7 0 0,7 

d) zakup niewielkiego
mieszkania 

0,6 2,5 2,3 2,1 1,4 1,5 

e) budowę/zakup domu
jednorodzinnego 

2,2 3,1 4,2 3,8 2,1 3,0 

f) pozyskanie mieszkania
komunalnego 

0 0,6 0,4 1,3 0,7 0,5 

g) wynajęcie
mieszkania/domu 

0,2 1,2 3,1 1,7 0 1,2 

h) inny sposób 0,6 0,6 0,8 0,8 0 0,6 



Abstract

The main issue tackled by this article is finding an answer to the question of the extent to which

residential/housing needs are satisfied in Poland, with particular focus on lifestyle transformations in large

social groups. An analysis is carried out of changes in the residential situation of households based upon long-

term temporal series of data regarding number of residential units delivered for settlement, their space (in

floor-area terms), number of (bed)rooms and infrastructural equipment/furnishings. A differentiation is

depicted between urban and rural areas. Another problem is aspirations and expectations of various groups

of Poles with respect to dwelling.  The Author presents the outcome of her own research conducted across

consumer groups, a typology of consumers, and diverse attitudes toward housing facilities and conditions.
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Mo ni ka MAG DZIAK -GRA BOW SKA

MIA STO PRZY JAZ NE SE NIO ROM

Wstęp

Ce lem ni niej sze go opra co wa nia jest przed sta wie nie aspek tów roz wo ju zrów no wa żo ne -
go w od nie sie niu do mia sta ja ko miej sca ży cia osób star szych. 

We dług ra por tu ONZ z 1987 ro ku, idea zrów no wa żo ne go roz wo ju opie ra się na za sa dzie
za spo ko je nia pod sta wo wych po trze b wszyst kich lu dzi, ze szcze gól ną tro ską o naj bar dziej
po trze bu ją ce gru py spo łecz ne, czy li lu dzi bied nych, cho rych i star szych. Jej głów nym za -
ło że niem jest ochro na i przy wró ce nie zdro we go, spój ne go eko sys te mu ca łej pla ne ty, co ma
do pro wa dzić do za spo ko je nia na szych po trzeb, oraz po trzeb przy szłych ge ne ra cji [UN. Our
com mon fu tu re, 1987]. Jest to naj bar dziej po wszech na de fi ni cja zrów no wa żo ne go roz wo -
ju i jed no cze śnie naj trud niej sza do za sto so wa nia ze wzglę du na swój bar dzo ogól ny
i sze ro ki za kres. Dla te go też po dej mo wa ne są pró by wy od ręb nie nia za sad zrów no wa żo ne -
go roz wo ju do ty czą cych ró żnych ska li prze strzen nych, w tym przede wszyst kim w ska li
mia sta, jak i w od nie sie niu do po trzeb ró żnych grup spo łecz nych.

Bio rąc pod uwa gę za cho dzą ce prze mia ny de mo gra ficz ne, ja kie ma ją miej sce w Eu ro -
pie, na tak zwa nym Sta rym Kon ty nen cie, nietrud no za uwa żyć, że spo łe czeń stwo w bar dzo
szyb kim tem pie sta rze je się. Po tocz na na zwa tej czę ści świa ta, w któ rej le ży rów nież
Pol ska, trafnie odzwierciedla to zjawisko. Ostat nie dzie się cio le cia to okres cha rak te ry zu -
ją cy się zna czą cym wzro stem po pu la cji osób star szych, spo wo do wa nym głów nie spad kiem
przy ro stu na tu ral ne go oraz po stę pem w me dy cy nie,co wpływa na ro sną cy pro ble m za -
chwia nia rów no wa gi spo łecz nej. Sy tu acja ta do ty czy ca łe go świa ta, głów nie kra jów wy so ko
ro zwi nię tych, dla te go też mó wi się obec nie o glo ba li za cji sta rze nia się. Na to miast w ob li -
czu ro sną cej licz by osób star szych w na szym spo łe czeń stwie w nie da le kiej przy szło ści
sta nie my przed ol brzy mim wy zwa niem za spo ko je nia po trzeb tej bar dzo zło żo nej gru py
miesz kań ców miast.

Ze wzglę du na ro lę mia sta w kształ to wa niu roz wo ju cy wi li za cji oraz si ły je go od dzia ły -
wań na są sia du ją ce te re ny to wła śnie ska la mia sta jest naj od po wied niej sza do re ali za cji
za ło żeń roz wo ju zrów no wa żo ne go. Tu taj ta kże naj le piej wi docz ne są wszel kie trud no ści,
pro ble my czy kon flik ty, za rów no spo łecz ne, jak i prze strzen ne, wy ni ka ją ce z szyb kie go po -
stę pu i rów nie szyb kich, czę sto nie prze my śla nych de cy zji pla ni stycz nych. Ob szar mia sta
nie jest ła twym te re nem do wpro wa dza nia za sad zrów no wa żo ne go roz wo ju. Ka żde mia sto
jest in ne, jest zło żo ną wie lo war stwo wą struk tu rą, ma swo ją spe cy fi kę, hi sto rię, swo je go
du cha, i dla te go nieła two jest opra co wać i sto so wać sztyw ne, uni wer sal ne re gu ły jego roz -
wo ju, tak by by ło ono spój ne z eko sys te mem pla ne ty i jed no cze śnie za spo ka ja ło po trze by
ró żnych grup spo łecz nych. Na to miast wie lu ba da czy wska zu je na pew ne istot ne kwe stie,
któ re na le ży wziąć pod uwa gę i skon fron to wać z po trze ba mi, tak by na sze mia sta roz wi -
ja ły się w spo sób zrów no wa żo ny, a co za tym idzie, przy czy nia ły się do kształ to wania
lep sze go śro do wi ska ży cia w przy szło ści. 

Po nie waż roz wój zrów no wa żo ny wpi sa ny jest do pol skich ak tów praw nych, je go za sa -
dy po win ny być re spek to wa ne nie tyl ko w przy pad ku pla no wa nia prze strzen ne go, ale
rów nież w od nie sie niu do roz wo ju spo łecz ne go pol skich miast.

Bio rąc pod uwa gę fakt szyb kie go pro ce su sta rze nia się spo łe czeń stwa głów nie w du żych
aglo me ra cjach, pra ca ta sku pia się na aspek tach zrów no wa żo ne go roz wo ju miast ze szcze gól -
nym uwzględ nie niem po trzeb dzi siej szych osób star szych jak i przy szłych ge ne ra cji se nio rów.
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De mo gra ficz ne sta rze nie się spo łe czeń stwa

Ostat nie dzie się cio le cia to okres cha rak te ry zu ją cy się zna czą cym wzro stem po pu la cji
osób star szych. Od po ło wy XX wie ku w wie lu kra jach ob ser wu je my zja wi sko zwa ne de mo -
gra ficz nym sta rze niem się spo łe czeń stwa. Pro ces ten ob ja wia się sys te ma tycz nym
wzro stem licz by osób star szych w ogól nej struk tu rze lud no ści i jest wy ni kiem prze obra żeń
ilo ścio wych oraz ja ko ścio wych, za cho dzą cych w re la cjach mię dzy po szcze gól ny mi gru pa -
mi wie ko wy mi lud no ści.

Sta rze nie się spo łe czeń stwa jest obec nie na si la ją cym się pro ble mem, który do ty ka  za -
rów no kra jów roz wi nię tych, jak i roz wi ja ją cych się, gdzie cha rak te ry stycz ne jest
wy dłu ża nie się trwa nia ży cia ludz kie go przy jed no cze snym spad ku przy ro stu na tu ral ne go,
co jest spo wo do wa ne wie lo ma czyn ni ka mi cha rak te ry stycz ny mi dla kra jów bę dą cych
na wy so kim po zio mie roz wo ju go spo dar cze go.

Naj więk szy wpływ na dy na mi kę i po ziom sta rze nia się spo łe czeń stwa ma na tę że nie
uro dzeń, dla te go zja wi sko sta rze nia się obej mu je głów nie kra je wy so ko roz wi nię te o ni skim
wskaź ni ku dziet no ści [Lesz czyń ska -Rej chert, 2007].

O glo bal nym zja wi sku sta rze nia się spo łe czeństw świad czy fakt, że świa to wa po pu la -
cja osób star szych ka żde go ro ku ro śnie o 2% szyb ciej w sto sun ku do ogó łu lud no ści świa ta.
Or ga ni za cja Na ro dów Zjed no czo nych pro gno zu je że ten den cja szyb sze go wzro stu licz by
osób star szych w sto sun ku do po zo sta łych grup wie ko wych bę dzie kon ty nu owa na przy naj -
mniej przez ko lej ne 25 lat [UN, World Po pu la tion Age ing, 2001]. Tak szyb ki wzrost bę dzie
wy ma gać da le ko idą cych zmian go spo dar czych i spo łecz nych w więk szo ści kra jów. Zja wi -
sko sta rze nia się świa ta wy da je się nie od wra cal ne.

Sta rze nie się spo łe czeń stwa to zja wi sko nie rów no mier ne. Je go na tę że nie jest ró żna
w za le żno ści od re gio nu oraz za mo żno ści i roz wo ju go spo dar cze go da ne go kra ju.
We dług pro gnoz ONZ, po pu la cji osób star szych jest naj dy na micz niej roz wi ja ją cą się gru -
pą wie ko wą na świe cie. 

Pod ko niec XX wie ku 20% ogó łu lud no ści Eu ro py sta no wi ły oso by star sze. Prze wi du je
się, że od se tek ten wzro śnie w po ło wie XXI wie ku do 35%. Licz ba star szych Eu ro pej czy -
ków do 2050 r. wzro śnie o 42% [Lesz czyń ska -Rej chert, 2007]. 

Rów nież w spo łe czeń stwie pol skim ob ser wu je my zja wi sko sta ro ści de mo gra ficz nej. Pol -
ska już w 1986 ro ku prze kro czy gra ni cę 7%, któ ra sta no wi próg sta ro ści de mo gra ficz nej
[Tra fia łek, 1998]. Od te go cza su na stę pu je cią gły przy rost licz by osób star szych.

W 2009 r. w ogól nej licz bie lud no ści Pol ski by ło 18,8% osób, któ re ukoń czy ły 60 lat
i wię cej. Prze wi du je się, że pro ces sta rze nia się spo łe czeń stwa pol skie go bę dzie się po głę -
biać i na si li się znacz nie w dru giej po ło wie XXI w [GUS, Ma ły Rocz nik…, 2010]. W 2030 r.
w Pol sce udział osób w wie ku 60 lat i wię cej w ogól nej struk tu rze spo łe czeń stwa wy nie sie
29,83% [GUS, Pro gno za lud no ści…, 2004].

Oso by star sze w spo łe czeń stwie

Licz ba osób star szych na świe cie ka żde go ro ku wzra sta. Ro sną rów nież ocze ki wa nia co
do ja ko ści ży cia, lep szych wa run ków miesz ka nio wych i spo łecz nych, w ja kich star sze oso -
by chcą funk cjo no wać w póź niej szych la tach. Sy tu acja ta stwa rza ogrom ne za po trze bo -
wa nie na no we mo de le miesz ka nio we, jak i przy sto so wa nie ogól no do stęp nych prze strze -
ni do po trzeb i ocze ki wań lu dzi star szych.

W wie lu kra jach zmia ny de mo gra ficz ne są po łą czo ne ze zmia na mi w mo de lu tra dy cyj -
nej ro dzi ny wie lo po ko le nio wej. Star sze oso by czę ściej, niż by wa ło w prze szło ści, są sa mot ne
i po zba wio ne ja kiej kol wiek opie ki. Jed no cze śnie co raz trud niej im jest od na leźć się w ota -
cza ją cej rze czy wi sto ści, szcze gól nie w ru chli wych, tęt nią cych ży ciem cen trach miast.

Po nad to po pu la cja osób star szych jest bar dzo ró żno rod na. W tym sa mym wie ku spo ty -
ka my oso by o ró żnej spraw no ści fi zycz nej i umy sło wej, o ró żnym stop niu wy kształ ce nia,
ró żnych do świad cze niach ży cio wych, za in te re so wa niach, po trze bach, wy wo dzą ce się z od -

– 48 –



mien nych śro do wisk. Ta ró żno rod ność oso bo wo ści, a co za tym idzie, roz ma itość pre fe ren -
cji osób star szych, skut ku je po trze bą znacz nie bar dziej ela stycz ne go i roz bu do wa ne go
sys te mu, łą czą ce go za rów no funk cje miesz ka nio we, opie kę i in ne usłu gi prze zna czo ne dla
osób star szych. 

Więk szość star szych osób, po mi mo pro ble mów zdro wot nych czy spo łecz nych, pra gnie
jak naj dłu żej po zo sta wać w swo im do mu. Więk szość ni gdy nie prze nie sie się do obiek tów
miesz ka nio wych do sto so wa nych do po trzeb osób star szych. Dla te go śro do wi sko ja ko ca -
łość, włą cza jąc w to cen tra han dlo we, prze strze nie miej skie, dwor ce czy lot ni ska, po win no
być pla no wa ne i two rzo ne z my ślą o ro sną cej po pu la cji osób star szych, któ re funk cjo nu ją
i prze twa rza ją in for ma cje w in ny spo sób niż młod sze po ko le nia.

Pro ble my i po trze by osób star szych

Oso by star sze, tak jak i młod sze ge ne ra cje, ma ją swo je po trze by i od czu wa ją pew ne
bra ki, któ rych za spo ko je nie jest pod sta wą osią gnię cia spo ko ju i sa tys fak cji ży cio wej.

Naj czę ściej przyj mu je się teo rię po trzeb, opra co wa ną przez ame ry kań skie go psy chia -
trę Abra ha ma H. Ma sło wa, któ ry stwo rzył hie rar chicz ny układ pię ciu grup po trzeb ludz kich,
uję tych w for mie „pi ra mi dy po trzeb”. Pod sta wę pi ra mi dy sta no wi gru pa po trzeb fi zjo lo gicz -
nych, po któ rej wy stę pu ją ko lej no po trze by bez pie czeń stwa, po trze by przy na le żno ści
i mi ło ści, po trze by sza cun ku i uzna nia oraz po trze by sa mo re ali za cji. Teo ria Ma sło wa po ma -
ga w zro zu mie niu, że bez za spo ko je nia po trzeb ni ższych jed nost ka nie mo że przejść
do po trzeb wy ższych [Ma słow, 1990].

Po trze by wy ło nio ne przez A.H. Ma sło wa mo żna po dzie lić na dwie gru py: 

(1) po trze by pier wot ne – wy ni ka ją ce z nie do stat ku – są to po trze by fi zjo lo gicz ne, po -
trze by bez pie czeń stwa, po trze by przy na le żno ści i mi ło ści oraz po trze by sza cun ku
i uzna nia; 

(2) po trze by ludz kie go roz wo ju – po trze by twór czo ści, wie dzy, wzro stu, pięk na, har mo -
nii, za spo ko je nia am bi cji – są to po trze by naj istot niej sze, wpły wa ją ce na ja kość ży cia
i wa run ku ją ce osią gnię cie sa tys fak cji ży cio wej. Po trze by roz wo ju ujaw nia ją się i za -
czy na ją wpły wać na za cho wa nie czło wie ka tyl ko w sy tu acji, gdy w do statecznym
wy mia rze zo sta ną za spo ko jo ne po trze by pier wot ne [Lesz czyń ska -Rej chert, 2007].

Trud no jest wy od ręb nić spe cy ficz ne po trze by osób star szych, gdyż nie od bie ga ją one
zna czą co od po trzeb młod szych ge ne ra cji. Zmie nia się je dy nie hie rar chia wa żno ści i na tę -
że nie od czu wa nia po szcze gól nych po trzeb. Znacz nie in ten syw niej niż w młod szym wie ku
oso by star sze od czu wa ją po trze by psy cho spo łecz ne: po trze bę po czu cia bez pie czeń stwa,
przy jaź ni i mi ło ści, przy na le żno ści do gru py, sza cun ku, by cia uży tecz nym, po trze by opie ki
ze stro ny in nych osób, za cho wa nia nie za le żno ści i wła snej in dy wi du al no ści [Gar rett, 1990].

Sta rość to rów nież okres pe łen pro ble mów, dy le ma tów i kry zy sów ży cio wych. Jest to
czas, w któ rym oso by star sze na po ty ka ją wie le pro ble mów na tu ry nie tyl ko zdro wot nej, ale
rów nież emo cjo nal nej, eko no micz nej, miesz ka nio wej i spo łecz nej. Se nio rzy czę sto od czu -
wa ją kry zys wię zi ro dzin nych, pa da ją ofia ra mi dys kry mi na cji i mar gi na li za cji spo łecz nej,
a ta kże po pa da ją w de pre sję i uza le żnie nia.

Więk szość pro ble mów, ja kie na po ty ka ją oso by star sze w co dzien nym ży ciu, po wo du -
jących trud no ści z od na le zie niem się w no wych wa run kach oraz wy wo łu jących po czu cie
de gra da cji spo łecz nej wśród osób star szych, wy ni ka z za cho dzą cych w szyb kim tem pie prze -
mian go spo dar czych, spo łecz nych i kul tu ro wych, za któ ry mi oso by star sze czę sto nie są
w sta nie na dą żyć. Po wszech na in for ma ty za cja prze strze ni pu blicz nych spra wia, że se nio rzy
są w wie lu sy tu acjach za gu bie ni i bez rad ni. Po wszech ny li be ra lizm mo ral ny oraz osła bie nie
kon tro li spo łecz nej przy czy ni ły się do od rzu ce niu przez mło de po ko le nie uzna wa nych war -
to ści i w kon se kwen cji do pro wa dzi ły do ak tów agre sji słow nej i bru ta li za cji za cho wań wo bec
osób star szych, szcze gól nie tych mniej sa mo dziel nych. Zmia ny po wszech nie ak cep to wa nych
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norm spo łecz nych, czę sto niezro zu mia łych dla se nio rów, przy czy ni ły się do wy two rze nia gra -
ni cy mię dzy po ko le nio wej. W ta kiej sy tu acji oso by star sze czę sto są zda ne tyl ko na sie bie.
W ob li czu ja kże trud nej co dzien no ści ży cia w mie ście se nio rzy czę sto izo lu ją się od oto cze -
nia spę dza jąc więk szość cza su we wła snym miesz ka niu [Sem ków, 1992].

Jed no cze śnie z wie kiem po gar sza się zdro wie osób star szych, po wo du jąc więk sze za -
po trze bo wa nie na opie kę. Na to miast wzrost liczby osób star szych w sto sun ku do licz by
osób w wie ku pro duk cyj nym jest jed no znacz ny z ma le ją cym po ten cja łem opie kuń czym ze
stro ny młod szych ge ne ra cji. Dla te go też na le ży tak kształ to wać prze strzeń mia sta, aby
by ła ona do stęp na i przy ja zna w użyt ko wa niu dla osób star szych i nie peł no spraw nych, tak
by za chę ca ła do wyj ścia z do mu i sprzy ja ła na wią zy wa niu kon tak tów spo łecz nych

Po zy tyw ną zmia ną, ja ką ob ser wu je my we wszyst kich spo łe czeń stwach, jest co raz lep -
szy po ziom wy kształ ce nia i wzrost po sia da nych umie jęt no ści wśród ge ne ra cji osób
star szych. Ta ka sy tu acja przy czy nia się do wzro stu ocze ki wań i pod nie sie niu sa mo świa do -
mo ści osób star szych i po zwa la pro gno zo wać, że przy szłe po ko le nia se nio rów du żo chęt niej
i ak tyw niej bę dą ko rzy sta ły z prze strze ni pu blicz nych, ró żnych form roz ry wek i usług.

Dla te go też na le ży za dbać o to, by śro do wi sko ży cia osób star szych kształ to wać roz sąd -
nie, uwzględ nia jąc po trze by oraz ni we lu jąc pro ble my, któ re na po ty ka ją one w co dzien nym
ży ciu, jed no cze śnie da jąc mo żli wość roz wo ju i ak tyw nej sta ro ści.

Głów ne aspek ty mia sta przy ja zne go se nio rom

Ze wzglę du na na si la ją ce się zja wi sko sta ro ści de mo gra ficz nej Świa to wa Or ga ni za cja
Zdro wia roz po czę ła pro jekt pod na zwą „Age -frien dly ci ties” (Mia sta przy ja zne wie ko wi),
w ra mach któ re go 35 miast na 6 kon ty nen tach ba da ło stan ich przy go to wa nia do ro sną -
cej licz by osób star szych oraz po trze by i pro ble my, ja kie na po ty ka ją oso by star sze ży ją ce
w mia stach. Głów nym za ło że niem pro jek tu by ło opra co wa nie wy tycz nych do kształ to wa -
nia śro do wi ska miej skie go, któ re bę dzie przy ja zne se nio rom. Przy ja zne – czy li ła twe
i czy tel ne w użyt ko wa niu, bez piecz ne oraz sprzy ja ją ce ró żnym for mom ak tyw no ści. Wy ło -
nie nie po żą da nych cech do bre go śro do wi ska ży cia osób star szych, uwzględ nia ją cych
spe cy ficz ne pro ble my, ja k i po trze by star szych ge ne ra cji, ma po zwo lić w przy szło ści
na pod nie sie nie ja ko ści ży cia se nio rów w mia stach. 

W wy ni ku współ pra cy wszyst kich miast bio rą cych udział w pro jek cie uda ło się wska zać
trzy pod sta wo we prze strze nie funk cjo no wa nia osób star szych w mie ście: 

(1) przestrzeń publiczna i budynki, 
(2) transport, 
(3) mieszkalnictwo, oraz wy ło nić in ne ob sza ry pro ble mo we do ty czą ce ży cia spo łecz ne -

go i sa tys fak cji ży cio wej se nio rów [WHO, Glo bal Age -frien dly…, 2007]. Oprócz
oczy wi stych pro ble mów wni ka ją cych z ist nie ją cych ba rier ar chi tek to nicz nych, rów -
nież ta kie aspek ty, jak po czu cie bez pie czeństwa czy też po trze ba kon tak tów
spo łecz nych, na le ży uwzględ nić by po pra wić ja kość ży cia osób star szych w mia -
stach. Na le ży jed nak pa mię tać o tym, że ka żde mia sto jest in ne i ska la pro ble mów
mo że być od mien na. Jed nak pew ne ce chy mo żna uznać za uni wer sal ne. 

Se nior w prze strze ni pu blicz nej mia sta

My śli my o mia stach, a szcze gól nie o ich cen trach, ja ko o miej scach gę sto za lud nio nych
i gę sto za bu do wa nych, wy peł nio nych tech no lo gią, tęt nią cych ży ciem, bę dą cych w cią głym
ru chu, miej scach, gdzie ka żdy skra wek prze strze ni jest wy ko rzy sta ny, ma swo ją funk cję
i prze zna cze nie. My śli my ca ło ścio wo o mie ście ja ko prze ci wień stwie ota cza ją cej na tu ry,
ja ko o miej scu no wo cze snym i pę dzą cym ku przy szło ści, ale prze cież roz wój to zmia ny
i wi ze ru nek miast rów nież zmie niał się na prze strze ni lat. Gdy przyj rzy my się dokładniej,
mo że my za uwa żyć te skraw ki prze szło ści, sta re bu dyn ki, za byt ko we uli ce i par ki, a wśród
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nich lu dzie star si. Lu dzie zwią za ni z hi sto rią mia sta, przy wią za ni do swo jej dziel ni cy i zna -
jo mych za miesz ku ją cych w są siedz twie. 

Dzi siaj, w do bie go spo dar ki wol no ryn ko wej, daw ne obiek ty są za stę po wa ne lub przy -
tło czo ne now szy mi, no wo cze śniej szy mi, więk szy mi bu dyn ka mi. Ten kon trast mię dzy peł nią
a pust ką, mię dzy sta rym i no wym, jest tym, co cha rak te ry zu je roz drob nio ny miej ski kra -
jo braz. To ukry ta hi sto ria prze świ tu je mię dzy no wo  bu do wa ny mi dro ga mi i bu dyn ka mi
po wsta ją cy mi w miej scu swo ich po przed ni ków. Tyl ko lu dzie po zo sta ją ci sa mi. Oto cze ni
no wo ścią i no wy mi przy by sza mi nie po tra fią się od na leźć w ota cza ją cej rze czy wi sto ści.
Ma ły sklep, zna na ekspedientka, daw ny skwer, ła wecz ka przed wej ściem do bu dyn ku – to
wszyst ko znik nę ło. Wie le osób star szych, miesz ka ją cych w mie ście, czu je się przy tło czo -
na ota cza ją cą ob cą prze strze nią. Czę sto nie po tra fią się po ru szać po za ob sza rem swo jej
dziel ni cy, uli cy, a cza sem na wet po za naj bli ższym oto cze niem swo je go miej sca za miesz -
ka nia. Po nad to ni ski kom fort i bez pie czeń stwo w ru chu pie szym wie lu dziel ni cach
wiel ko miej skich nie sprzy ja spa ce rom, a brak lub nie wła ści we ozna ko wa nie nie jed no krot -
nie wpro wa dza  w błąd za gu bio nych użyt kow ni ków prze strze ni pu blicz nych. Rów nież brak
to a let miej skich, nie do sta tecz na licz ba ła wek i in nych miejsc od po czyn ku, ha łas czy też
unoszące się w powietrzu spa liny sa mo cho do we – wszyst kie te czyn ni ki sku tecz nie wpły -
wa ją na re zy gna cję z dłu ższych spa ce rów.

Wie lu se nio rów, szcze gól nie tych sa mot nych, pra wie cał ko wi cie re zy gnu je z opusz cza -
nia miesz ka nia, ogra ni cza jąc wyj ścia je dy nie do wi zyt le kar skich, wy rzu ce nia śmie ci czy
drob nych za ku pów. Wie le osób star szych wraz z wie kiem do zna je stop nio wej utra ty zdro -
wia fi zycz ne go i po ko ny wa nie ba rier ar chi tek to nicz nych za czy na przy spa rzać im wie lu
kło po tów, sku tecz nie znie chę ca jąc do ak tyw no ści. Po nad to w ota cza ją cej prze strze ni nie -
peł no spraw ni se nio rzy na po ty ka ją wie le utrud nień w po sta ci fi zycz nych prze szkód
znaj du ją cych się na chod ni kach. Mo wa tu o źle ulo ko wa nych przy stan kach au to bu so wych,
śmiet ni kach, scho dach, zbyt wy so kich kra wę żni kach czy la tar niach sto ją cych pośrod ku
cią gu ko mu ni ka cji pie szej, sta no wią cych bez po śred nią ba rie rę i po wa żne utrud nie nie w ru -
chu. Z po wo du bra ku miejsc po sto jo wych rów nież sa mo cho dy par ku ją ce na chod ni kach
przy spa rza ją czę stych kło po tów w po ru sza niu się w cen trum mia sta.

Od dziel ną kwe stię sta no wi nie wy star cza ją ca ilość zie lo nych skwe rów i par ków, któ re
od za wsze by ły miej scem spo tkań se nio rów i sprzy ja ły pod trzy my wa niu i na wią zy wa niu re -
la cji spo łecz nych. Zwłaszcza cen tra miast są co raz szczel niej za bu do wy wa ne, a lo ka li -
zo wa ne tu funk cje usłu go we i han dlo we, szcze gól nie w par te rach ist nie ją cych obiek tów,
przy czy nia ją się do zmia ny cha rak te ru za bu do wy miesz ka nio wej i wy lud nia niu się frag -
men tów miast. Wszyst kie te czyn ni ki nie tyl ko nie uła twia ją ży cia oso bom star szym, ale
przy czy nia ją się do za chwia nia rów no wa gi spo łecz nej, jak i ne ga tyw nie wpły wa ją na bez -
pie czeń stwo i kom fort ży cia wszyst kich miesz kań ców miast. 

Do stęp ność bu dyn ków

Wraz z wie kiem po gar sza się stan zdro wia osób star szych. Se nio rzy do zna ją zmian za -
cho dzą cych w ca łym or ga ni zmie. Osła bie niu ule ga ją głów nie zmysł wzro ku, słu chu,
rów no wa gi, czę sto rów nież wę chu i sma ku. Po ja wia ją się też zmia ny w ukła dzie krą że nia,
ukła dzie od de cho wym, mo czo wym, ner wo wym, po kar mo wym, mię śnio wo-szkie le towym.
Ob ni ża się me ta bo lizm oraz od por ność or ga ni zmu. Oso by star sze szyb ciej się mę czą i ma ją
trud no ści w po ko ny wa niu prze szkód i nie rów no ści te re nu, prze by wa niu więk szych dy stan -
sów, jak i cho dze niu po scho dach. Po nad to wie le osób star szych ko rzy sta z ró żne go ro dza ju
urzą dzeń, któ re uła twia ją po ru sza nie się, re kom pen su jąc nie do stat ki fi zycz ne zwią za ne
z wie kiem. Do po wszech nie uży wa nych sprzę tów or to pe dycz nych na le żą la ski, ku le, pod -
pór ki czy też bal ko ni ki. Jed nak głów nie użyt kow ni cy wóz ków in wa lidz kich, za rów no ręcz nych
jak i elek trycz nych, na po ty ka ją naj wię cej trud no ści i naj czę ściej spo ty ka ją się z sy tu acją
nie do stęp no ści do wie lu obiek tów lub ich frag men tów. Mo że pro wa dzić to do fru stra cji i znie -
chę ce nia, a w kon se kwen cji do za nie cha nia w po dej mo wa niu ja kich kol wiek dzia łań.
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Dla te go też tak istot na jest kwe stia po wszech ne go sto so wa nia za sad pro jek to wa nia
uni wer sal ne go i do stęp no ści bu dyn ków dla osób star szych i nie peł no spraw nych ru cho wo.
Do ty czy to za rów no do stęp no ści wejść do bu dyn ków, umo żli wie nia swo bod ne go i sa mo -
dziel ne go po ru sza nia się we wnątrz obiek tów, jak i kształ to wa nia oto cze nia bu dyn ków,
któ re bę dzie bez piecz ne i po zba wio ne ba rier ar chi tek to nicz nych. Szcze gól nie istot ne jest
przy sto so wa nie bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej, obiek tów oświa ty, kul tu ry i zdro wia.
Do stęp ność tych obiek tów mo że w zna czą cy spo sób przy czy nić się do ak ty wi za cji osób
star szych i umo żli wie nia im sa mo dziel ne go funk cjo no wa nia w spo łecz no ści miej skiej
oraz ko rzy sta nia z mo żli wo ści, ja kie da je miesz ka nie w du żej aglo me ra cji. 

Oczy wi ście w mia stach jest wie le sta rych obiek tów o sztyw nym ukła dzie kon struk cyj -
nym, któ ry sta no wi po wa żną ba rie rę w przy sto so wa niu tych obiek tów do po trzeb osób
star szych i nie peł no spraw nych. Jed na kże nie zwy kle istot ne jest, aby oso by z pro ble ma mi
ru cho wy mi nie zo sta ły od cię te od świa ta ze wnętrz ne go, po zo sta jąc w swo ich sta rych, nie -
przy sto so wa nych i nie do stęp nych miesz ka niach. W ta kich kry tycz nych sy tu acjach, na le ży
roz wa żyć i umo żli wić prze nie sie nie ta kiej oso by do miesz ka nia do stęp ne go.

Naj wa żniej szy mi udo god nia nia mi w użyt ko wa niu prze strze ni i obiek tów do sto so wa nych
do po trzeb osób star szych i nie peł no spraw nych są po wszech nie sto so wa ne win dy, scho dy
ru cho me, ram py, sze ro kie drzwi i ko ry ta rze wy po sa żo ne w ba rier ki. Rów nie istot ne jest,
aby pa mię tać o od po wied nich pa ra me trach scho dów, tak by nie by ły one zbyt stro me,
a przez to trud ne do użyt ko wa nia dla osób star szych. W po ru sza niu się mo gą po móc an -
ty po śli zgo we ma te ria ły wy koń cze nio we po dłóg oraz wy dzie lo ne miej sca od po czyn ku,
za opa trzo ne w wy god ne sie dzi ska. Na le ży rów nież pa mię tać o od po wied nim ozna ko wa niu
i oświe tle niu prze strze ni pu blicz nych oraz po miesz czeń, a ta kże za pew nić do stęp do to a -
let po zba wio nych ba rier [WHO, Glo bal Age -frien dly…, 2007].

Trans port w mie ście

Do stęp i do god ne wa run ki ko rzy sta nia z trans por tu pu blicz ne go są nie zwy kle wa żny mi
czyn ni ka mi wpły wa ją cy mi na ak tyw ność osób star szych. Swo bod ne  po ru sza nie się mię dzy
po szcze gól ny mi ob sza ra mi mia sta da je nie tyl ko wię cej mo żli wo ści, ale ta kże uczu cie wol -
no ści i de cy zyj no ści. Po nad to umo żli wia oso bom star szym lep szy do stęp do usług za rów no
han dlo wych, kul tu ral nych, jak i zdro wot nych oraz ła twiej sze kon tak ty z przy ja ciół mi i ro -
dzi ną za miesz ku ją cy mi w in nych czę ściach mia sta. Do god ny trans port jest też czę sto
czyn ni kiem wa run ku ją cym mo żli wość po dej mo wa nia pra cy za rob ko wej lub edu ka cji przez
oso by star sze.

Trans port pu blicz ny czę sto jest je dy ną do stęp ną, ze wzglę dów fi nan so wych, for mą ko -
mu ni ka cji. Z te go po wo du, nie zwy kle istot ne jest, aby był on do stęp ny rów nież dla osób
nie peł no spraw nych ru cho wo.

Po ru sza nie się ko mu ni ka cją miej ską po win no być ta nie, bez piecz ne i wy god ne. W dziel -
ni cach, w któ rych za miesz ku ją głów nie se nio rzy, sieć przy stan ków au to bu so wych po win na
być bar dziej roz bu do wa na, tak aby oso by star sze mia ły do nich ła twy do stęp oraz mo żli -
wość bez piecz ne go i wy god ne go ocze ki wa nia na au to bus czy tram waj. Rów nież in for ma cja
o roz kła dzie jaz dy i kie run ku jaz dy au to bu sów po win na być pro sta i czy tel na.

Miesz kal nic two dla osób star szych

Więk szość star szych osób, po mi mo pro ble mów zdro wot nych czy spo łecz nych, pra gnie
jak naj dłu żej po zo sta wać w swo im do mu i ni gdy nie prze nie sie się do obiek tów miesz ka -
nio wych do sto so wa nych do ich po trzeb. Dla te go śro do wi sko ja ko ca łość po win no być
pla no wa ne i stwo rzo ne z my ślą o oso bach star szych miesz ka ją cych sa mo dziel nie uła twiać
im funk cjo no wa nie w tej prze strze ni i mo bi li zować do ak tyw no ści i na wią zy wa nia kon tak -
tów spo łecz nych. 
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W Pol sce oso by star sze, któ re nie mo gą dłu żej miesz kać sa mo dziel nie we wła snym do -
mu, nie ma ją zbyt du że go wy bo ru opcji miesz ka nio wych z opie ką. W za sa dzie je dy ną
al ter na ty wą jest za miesz ka nie w do mu opie ki, czę sto w po ko ju wie lo oso bo wym. Dla wie -
lu osób jest to roz wią za nie nie chcia ne i nie przy jem ne. Po nad to wie lo krot nie sy tu acja
umiesz cze nia oso by star szej w pla ców ce opie ki wią że się z po czu ciem wi ny i trau ma tycz ny mi
prze życia mi dla ro dzin tych osób. Dla te go naj czę ściej lu dzie star si wy ma ga ją cy opie ki za -
miesz ku ją wraz z ro dzi na mi, co rów nież nie jest sy tu acją ide al ną. Dla te go na le ży za dbać
o roz wój i do stęp do ró żnych form miesz ka nio wych prze zna czo nych dla osób star szych. Przede
wszyst kim jed nak na le ży wspie rać wszel kie dzia ła nia przy czy nia ją ce się do wzro stu nie za -
le żno ści se nio rów miesz ka ją cych sa mo dziel nie oraz za pew nić im do stęp do wszel kie go ro-
dza ju usług po mo cy i opie ki, tak by czu li się bez piecz nie w swo im miejscu za miesz ka nia. 

Rów nie istot na jest kwe stia iden ty fi ka cji se nio rów z tym miej scem oraz ze zna ny mi
od lat są sia da mi. Przy wią za nie do miej sca i więź są siedz ka to czę sto głów ny po wód nie -
chę ci do prze pro wadz ki do no we go miesz ka nia, któ re cho ciaż jest le piej przy sto so wa ne
do po trzeb, ale jed no cze śnie od da lo ne od zna ne go ob sza ru mia sta. Dla te go na le ży zwró -
cić szcze gól ną uwa gę na to, aby usłu gi oraz ró żne go ro dza ju for my opie ki by ły roz pro szo ne
i lo ka li zo wa ne w bez po śred nim są siedz twie ob sza rów miesz ka nio wych zdo mi no wa nych
przez oso by star sze.

W przy szło ści na le ży uni kać two rze nia du żych ob sza rów za miesz ka nych wy łącz nie przez
oso by star sze (np. wspól no ty miesz ka nio we z ogra ni cze niem wie ko wym), a ra czej kształ -
to wać prze strze nie wie lo funk cyj ne i in te gru ją ce ró żne po ko le nia, tak aby unik nąć two rze nia
dziel nic sta ro ści.

Na to miast no wo bu do wa ne obiek ty miesz ka nio we prze zna czo ne dla osób star szych po -
win ny być do stęp ne ce no wo i cał ko wi cie przy sto so wa ne do po trzeb osób nie peł no -
spraw nych oraz po win ny być tak pro jek to wa ne, by sprzy ja ły na wią zy wa niu kon tak tów są -
siedz kich i ak tyw no ści se nio rów w ra mach spo łecz no ści lo kal nej.

Po trze ba bez pie czeń stwa osób star szych

„Poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu swego miejsca zamieszkania silnie wpływa na
chęć poruszania się w lokalnym środowisku, co z kolei wpływa na niezależność, zdrowie
fizyczne, integrację społeczną i psychiczne samopoczucie.... problemy bezpieczeństwa
dotyczą niemal wszystkich zagadnień, takich jak oświetlenie ulic, przemoc, przestępczość,
narkotyki i bezdomność w miejscach publicznych. Wielu starszych ludzi szczególnie obawia
się wychodzenia w nocy” [WHO, Glo bal Age -frien dly …, 2007]. 

Po czu cie bez pie czeń stwa jest pod sta wo wym czyn ni kiem wa run ku ją cym swo bod ne ko -
rzy sta nie z prze strze ni miej skiej, za rów no w ska li mia sta, jak i w ska li swo jej uli cy.
Szcze gól nie oso by star sze są na ra żo ne na ak ty agre sji. 

Aby za pew nić jak naj więk sze bez pie czeń stwo wszyst kich użyt kow ni ków prze strze ni
miej skiej na le ży po pra wić wi docz ność, ko mu ni ka cję i czy tel ność da nej prze strze ni. Oprócz
wpro wa dza nia od po wied nie go oświe tle nia i mo ni to rin gu czy też ogro dzeń, na le ży już
na eta pie pro jek to wym uni kać sto so wa nia du żych sku pisk zie le ni, wą skich, śle pych uli czek
i za uł ków, któ re mo gą sta no wić uła twie nie dla dzia łal no ści prze stęp czej. W miej scach po -
ten cjal nie nie bez piecz nych na le ży lo ka li zo wać na ro żne skle pi ki lub cho cia żby okna
na par te rze bu dyn ku, co mo że sku tecz nie znie chę cić prze stęp ców do po dej mo wa nia ja kich -
kol wiek dzia łań. Po nad to wśród lu dzi star szych czę sto spo ty ka my oso by o gor szym sta nie
wzro ku. Sza cu je się, że po ukoń cze niu 25. ro ku ży cia po trze bu je my o 1% wię cej świa tła
w ka żdym ro ku. Więc oso ba 50-let nia po trze bu je oko ło ¼ wię cej świa tła niż oso ba mło da,
by spraw nie roz po znwać przestrzeń i po ru szać się w niej. Z te go po wo du na le ży pa mię tać
o od po wied nim oświe tle niu szcze gól nie nie bez piecz nych ob sza rów miej skich oraz uni kać
nad mier nych kon tra stów i od bić, któ re mo gą chwi lo wo ośle pić oso bę z dys funk cją wzro -
ku. Rów nież eli mi no wa nie prze szkód fi zycz nych znaj du ją cych się na chod ni kach mo że
po pra wić bez pie czeń stwo użyt ko wa nia prze strze ni [Czar nec ki i Sie miń ski, 2004].
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Pod su mo wa nie

Oto cze nie, w ja kim funk cjo nu ją oso by star sze, ma ogrom ny wpływ na ja kość ich ży -
cia. Pra wi dło wo za pro jek to wa ne śro do wi sko miesz ka nio we mo że zwięk szyć nie za le żno ść
oso by star szej, pod nieść god ność i sa mo oce nę, po pra wić stan zdro wia, wnieść ra dość
i mo bi li zo wać do ak tyw no ści. Na to miast śro do wi sko zbyt cha otycz ne, peł ne ba rier, źle
za pla no wa ne mo że przy czy nić się do izo la cji, osa mot nie nia, a co za tym idzie, do po gor -
sze nia zdro wia.

Mia sto, w któ rym do brze ży je się oso bom star szym, po win no speł niać kil ka pod sta wo -
wych, uni wer sal nych kry te riów:

• Prze strzeń pu blicz na i obiek ty w niej ist nie ją ce po win ny umo żli wiać oso bom star szym
po ru sza nie się w tej prze strze ni w spo sób ła twy i bez piecz ny. 

• Za go spo da ro wa nie te re nu, jak i układ funk cjo nal no -prze strzen ny obiek tów po wi nien
za chę cać do ak tyw no ści i sprzy jać na wią zy wa niu kon tak tów spo łecz nych.

• Pla ny za go spo da ro wa nia prze strzen ne go po win ny uwzględ niać obec ność osób star -
szych w spo łecz no ści i brać pod uwa gę po trze by tej gru py spo łecz nej.

• Po żą da na jest obec ność skwe rów lub ma łych par ków w bez po śred nim są siedz twie
te re nów miesz ka nio wych se nio rów oraz w cen trach miast.

• Trans port pu blicz ny po wi nien umo żli wiać do tar cie do wy bra nej, do wol nej lo ka li za cji,
(przy naj mniej w ra mach więk sze go frag men tu mia sta).

• Po ru sza nie się ko mu ni ka cją miej ską po win no być ta nie, bez piecz ne i wy god ne, a sieć
przy stan ków au to bu so wych bar dziej roz bu do wa na w dziel ni cach zdo mi no wa nych
przez oso by star sze.

• Do stęp ne for my miesz ka nio we po win ny być przy sto so wa ne do zmie nia ją cych się po -
trzeb osób star szych, tak by sprzy ja ły nie za le żno ści ży cio wej se nio rów oraz
umo żli wia ły jak naj dłu ższe sa mo dziel ne za miesz ki wa nie. 

• Do stęp ne for my miesz ka nio we po win ny zo stać bar dziej zró żni co wa ne, tak by mo gły
spro stać po trze bom osób star szych o ró żnych wy ma ga niach i ró żnym stop niu spraw -
no ści psy cho fi zycz nej, oraz po win ny być przy stęp ne ce no wo (af for da ble).

• Se nio rzy po win ni zo stać za an ga żo wa ni w po dej mo wa nie de cy zji spo łecz nych do ty czą -
cych ich spraw, co umo żli wi łoby lep sze zro zu mie nie ich po trzeb.

• Spo łecz no ści lo kal ne po win ny ak cep to wać obec ność se nio rów w swo im oto cze niu oraz
sprzy jać in te gra cji mię dzy po ko le nio wej. 

• Se nio rzy po win ni mieć mo żli wość pod trzy my wa nia i roz wi ja nia wię zi spo łecz nych
w swo im są siedz twie oraz mo żli wo ści po dej mo wa nia dzia łań spo łecz nych z wy ko rzy -
sta niem swo ich umie jęt no ści i do świad czeń. 

• Usłu gi pu blicz ne, ko mer cyj ne oraz wszel kie go ro dza ju in for ma cje po win ny być ła two
do stęp ne, za pro jek to wa ne w spo sób czy tel ny i do sto so wa ne do po trzeb osób star szych.
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• Oso by star sze po win ny być in for mo wa ne o mo żli wo ści roz wo ju, uczest nic twa w ró -
żnych pro gra mach, przy na le żno ści do klu bów, sto wa rzy szeń, or ga ni za cji, jak i mieć
świa do mość do stęp no ści ró żnych usług, sprzy ja ją cych po pra wie zdro wia i na wią zy -
wa niu kon tak tów spo łecz nych, w ich lo kal nej spo łecz no ści.

• Oso by star sze po win ny mieć ła twy do stęp do usług so cjal nych i zdro wot nych.

Stresz cze nie 

Idea zrów no wa żo ne go roz wo ju opie ra się na za sa dzie za spo ko je nia pod sta wo wych po trze b wszyst kich lu -

dzi, ze szcze gól ną tro ską o bar dziej po trze bu ją ce gru py spo łecz ne, czy li lu dzi bied nych, cho rych i star szych,

oraz na ochro nie i przy wró ce niu zdro we go, spój ne go eko sys te mu ca łej pla ne ty, co ma do pro wa dzić do za spo -

ko je nia na szych po trzeb oraz po trzeb przy szłych ge ne ra cji. 

Ze wzglę du na ro lę mia sta w kształ to wa niu roz wo ju cy wi li za cji oraz si ły je go od dzia ły wań na są sia du ją ce

te re ny, to wła śnie ska la mia sta jest naj od po wied niej sza do re ali za cji za ło żeń roz wo ju zrów no wa żo ne go. Tu taj

ta kże naj le piej wi docz ne są kon flik ty, za rów no spo łecz ne, jak i prze strzen ne, wy ni ka ją ce z szyb kie go po stę pu

i rów nie szyb kich czę sto nie prze my śla nych de cy zji pla ni stycz nych.

Ce lem ni niej sze go opra co wa nia jest przed sta wie nie aspek tów roz wo ju zrów no wa żo ne go w od nie sie niu

do mia sta ja ko miej sca ży cia osób star szych. Bio rąc pod uwa gę, że ostat nie dzie się cio le cia to okres cha rak te -

ry zu ją cy się zna czą cym wzro stem po pu la cji osób star szych, spo wo do wa nym głów nie spad kiem przy ro stu

na tu ral ne go oraz po stę pem w me dy cy nie, ma my do czy nie nia z ro sną cym pro ble mem za chwia nia rów no wa gi

spo łecz nej. Sy tu acja ta do ty czy ca łe go świa ta, dla te go też mó wi się obec nie o glo ba li za cji sta rze nia się. 

W ni niej szym opra co wa niu omó wio ne zo sta ły ta kie aspek ty, jak: prze strze nie pu blicz ne, do stęp ność bu -

dyn ków, trans port, miesz kal nic two, kon tak ty spo łecz ne, in for ma ty za cja prze strze ni czy też po moc i opie ka

nad oso ba mi star szy mi.
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Szy mon OPA NIA

WPŁYW HI STO RYCZ NYCH KON CEP CJI 
ROZ WO JU AGLO ME RA CJI GÓR NO ŚLĄ SKIEJ 

NA WSPÓŁ CZE SNE PRO CE SY URBA NI ZA CJI RE GIO NU

1. Wstęp

Ar ty kuł do ty czy istot nych, z punk tu wi dze nia pla no wa nia prze strzen ne go, hi sto rycz -
nych i współ cze snych kon cep cji roz wo ju aglo me ra cji gór no ślą skiej. Ana li za hi sto ry- cz nych
kon cep cji i wi zji roz wo ju lo ku je się po mię dzy sys te ma tycz ny mi, rze tel ny mi stu dia mi a po -
szu ki wa niem wi zji mo żli we go sce na riu sza i kie run ku roz wo ju, jak i sta no wi pod sta wę
z za kre su sku tecz no ści sa me go pla no wa nia prze strzen ne go.

Aglo me ra cja gór no ślą ska, skła da ją ca się z 14 du żych miast, jest tą czę ścią wo je wódz -
twa ślą skie go, któ rej do mi nu ją cy cha rak ter i wi ze ru nek wpły wa na po strze ga nie ca łe go
re gio nu. Jest też swo istym fe no menem, wy ro słym na ba zie nie ist nie ją ce go już for mal nie
ob sza ru, ja kim był Gór no ślą ski Okręg Prze my sło wy – GOP. 

Do ro ku 1945 opra co wa nia pla ni stycz ne dla przed mio to we go re gio nu, spo rzą dza ne by -
ły dla dwóch nie za le żnych państw – Pol ski i Nie miec, w któ rych gra ni cach znaj do wał się
dzi siej szy ob szar aglo me ra cji. Na to miast opra co wa nia z lat 1948–1995, ze wzglę du na wy -
dzie lo ny i ró żnie de li mi to wa ny ob szar GOP, obej mo wa ły swo im za kre sem po wierzch nię
od 700 do 1970 km2. Od ro ku 1999, po ko lej nej re for mie ad mi ni stra cyj nej, pla ny za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go opra co wy wa ne by ły dla ob sza ru wo je wódz twa ślą skie go ze
zde li mi to wa ną aglo me ra cją gór no ślą ską ja ko czę ścią cen tral ną po li ty ki prze strzen nej.

Opra co wa ne dla te go ob sza ru, i war te wspo mnie nia, są dwa mo de lo we roz wią za nia
opar te na kon cep cjach Eri cha Glo ede na i Wal te ra Chri stal le ra, da to wa nych jesz cze na
okres sprzed 1945 ro ku. Na to miast do tych, któ re ode gra ły istot ną ro lę, za li czyć mo żna:
plan re gio nal ny GOP z 1952 ro ku – za kła da ją cy de glo me ra cję ob sza ru cen tral ne go, któ -
re go kon se kwen cją by ło za po cząt ko wa nie sub ur ba ni za cji re gio nu, plan ge ne ral ny ze spo łu
miast i osie dli GOP z 1962 ro ku – po stu lu ją cy re ali za cję Le śne go Pa sa Ochron ne go, uni -
ka to wej kon cep cji kształ to wa nia te re nów zie le ni w ska li re gio nal nej, czy Pro jekt Pla nu
Ma kro re gio nu Po łu dnio we go z 1972 – in te gru ją cy ob szar opra co wa nia i za po wia da ją cy
do ce lo we zmniej sze nie za trud nie nia w prze my śle pa li wo wo -ener ge tycz nym, me ta lur gicz -
nym oraz mi ne ral nym.

Na to miast dzi siaj obo wią zu ją ca Stra te gia roz wo ju wo je wódz twa ślą skie go „Ślą skie 2020”
wraz z Pla nem za go spo da ro wa nia prze strzen ne go wo je wódz twa ślą skie go, wspo ma ga na
jest przez na rzę dzia two rze nia i wdra ża nia po li ty ki roz wo ju re gio nal ne go re ali zo wa ne go
przez sys te mo we po wią za nie prze wi dy wa nia roz wo ju spo łecz no -go spo dar cze go z no wym
użyt ko wa niem te re nu i kształ to wa niem ła du prze strzen ne go.

2. Wy bra ne przy kła dy hi sto rycz nych pla nów re gio nal nych 
aglo me ra cji gór no ślą skiej

Pla no wa nie re gio nal ne ma w Pol sce po nadosiem dzie się cio let nią hi sto rię [Dą brow ski L.T.,
1977, Ję drasz ko A., 1981, Ma lisz B., 1981, Ostrow ski W., 1975 i in ni]. Sta ło się ono pod -
sta wo wym na rzę dziem i bez dy sku syj nym stan dar dem we współ cze snym kształ to wa niu
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roz wo ju re gio nal ne go. Jed nak wy so ki po ziom zło żo no ści uwa run ko wań re gio nal nych oraz
pro ce sów pla ni stycz nych skła nia ją do po słu gi wa nia się me to da mi opar ty mi na in ter dy scy -
pli nar nych, sys te ma tycz nych ana li zach lub na me to dach pro gno stycz nych, któ rych ce lem
jest wy pra co wa nie ró żne go ro dza ju sce na riu szy. W pro ce sie roz wo ju pla no wa nia re gio nal -
ne go wi docz na jest ró żno rod ność kon cep cji me to dycz nych, od ta kich, któ re kon cen tru ją się
na aspek tach prze strzen nych, przez te, któ re za wie ra ją rów nież ele men ty pla no wa nia go -
spo dar cze go, aż po te, któ re ro zu mie ją pla no wa nie re gio nal ne ja ko pla no wa nie wy łącz nie
spo łecz no -eko no micz ne.

Dą że nie do pla no we go roz wo ju sie ci osad ni czej ma w ob sza rze dzi siej szej aglo me -
ra cji gór no ślą skiej dłu go trwa łe tra dy cje się ga ją ce okre su mię dzy wo jen ne go i po cząt ku
pla no wa nia prze strzen ne go. Spo rzą dza ne od te go cza su opra co wa nia ró żni ły się za -
rów no za kre sem, jak i przy ję ty mi gra ni ca mi opra co wa nia, wy ni ka ją cy mi z za ło żeń
po li tycz no -go spo dar czych. 

Mo ment od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści w 1918 ro ku był szan są upo rząd ko -
wy wa nia wszyst kich dzie dzin skła da ją cych się na or ga nizm kra ju, w tym ta kże
pla no wa nia prze strzen ne go. Je go naj wa żniej szym za da niem by ła in te gra cja zró żni co wa -
nych ob sza rów po okre sie po dzia łów za bo ro wych. Stąd la ta 1918–39, za owo co wa ły
dzia ła nia mi w ob sza rze po wsta łych 16 no wych wo je wództw, z któ rych 9 utwo rzo no na te -
re nie by łe go za bo ru ro syj skie go, 4 w by łej Ga li cji, w gra ni cach za bo ru au striac kie go, 2
w daw nym za bo rze pru skim i tyl ko 1 – wo je wódz two ślą skie, któ re łą czy ło czę ści za bo -
rów au striac kie go i ro syj skie go. Kon se kwen cją po dzia łów za bo ro wych by ła ró żni ca
w po zio mie i or ga ni za cji prze strzen nej, co sta wia ło na pierw szym miej scu za da nia ma ją -
ce na ce lu po łą cze nie in fra struk tu ry po mię dzy ob sza ra mi po za bo ro wy mi i wy rów ny wa nie
po zio mu za go spo da ro wa nia [Böhm A., 2006,]. 

W tym okresie sto li cą ów cze sne go wo je wódz twa ślą skie go by ły Ka to wi ce, a gra ni -
ca pań stwo wa na rze ce Czar niaw ce od dzie la ła je od trzech du żych miast: Gli wic,
Za brza i By to mia. W ro ku 1933 roz po czę to pra ce nad Pla nem Za głę bia Gór ni czo -Hut -
ni cze go w biu rze Pla nu Re gio nal ne go Za głę bia Gór ni czo -Hut ni cze go, pod kie run kiem
S. Pio trow skie go. Po dwóch la tach pra cy nad pla nem oka za ło się jed nak, że pra ce
w ogól nych za ry sach da ją je dy nie ob raz ży czeń pla no we go za go spo da ro wa nia re gio nu
[Za wadz ki St. M., 1969].

Jed no cze śnie dla te re nów bę dą cych w obrębie Rze szy Nie miec kiej, w gra ni cach tzw.
Pro win cji Gór no ślą skiej, spo rzą dzo ny zo stał w 1929 ro ku sche mat do ce lo wy ukła du
gru py miast ze wska za niem ada pta cji ist nie ją cych i pro jek to wa nych, wy dzie lo nych te re -
nów zie le ni. Plan obej mo wał te ry to rial nie dzi siej sze mia sta Gli wi ce, Za brze i By tom,
a je go au to rem był ber liń ski rad ca bu dow la ny Ger lach. Ra zem two rzy ły one „trój miej ską”
ko nur ba cję – Dre istadt Gle iwitz–Hin den burg–Beu then. W za pro po no wa nym sche ma cie
ka żde z miast mia ło peł nić okre ślo ną funk cję – kul tu ral ną, ad mi ni stra cyj ną i prze my sło -
wa, po łą czo ne miały być no wą sie cią ko mu ni ka cji. Za pla no wa no wzrost zna cze nia
uzu peł nia ją cych sche mat no wych ośrod ków osad ni czych – Pie kar Ślą skich i Py sko wic.
Po wsta ły sche mat był od po wie dzią na po ja wia ją ce się na po cząt ku XX wie ku kon cep cje
zmie rza ją ce do roz luź nie nia ukła dów zwar tych [Ma lisz B., 1981]. 

Kon cep cje ta kie by ły po szu ki wa niem mo żli wo ści od po wie dzi na szyb ki roz wój miast.
W więk szo ści za wie ra ły one u swo ich pod staw dą że nie do prze ciw sta wie nia się pra wu
kon cen tra cji za po mo cą ró żnych spo so bów de cen tra li za cji. 

Sche mat z 1929 ro ku na wią zy wał do wie lo ośrod ko wej aglo me ra cji miej skiej Eri cha
Glo ede na, któ re go za ło że nie po le ga ło na wy dzie le niu wie lu jed no stek osad ni czych
w kształ cie ko ła o pro mie niu ok. 1 km, za miesz ka nych przez ok. 100 tys. miesz kań ców
i po łą czo - nych siat ką szyb kiej ko mu ni ka cji ko ło wej [Ostrow ski W., 1975]. W mo de lu tym
za ni ka zna cze nie cen trum mia sta ja ko „punk tu ogni sku ją ce go”, a po ja wia się no we cen -
trum, zlo ka li zo wa ne po mię dzy ni mi, bę dą ce w kon cep cji przy szłym cen trum jed ne go
„zro śnię te go” or ga ni zmu. 
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Rys. 1. Sche mat do ce lo wy ukła du gru py miast wraz ze sche ma tem wy ko naw czym ada pta cji
ist nie ją cych i pro jek to wa nych, wy dzie lo nych te re nów zie le ni – 1929

G – Gli wi ce (Gle iwitz), H – Za brze (Hin den burg), B – By tom (Beu then), T – no we mia sto sa te li tar ne
(Wohn -Vo rort Tra ban tem), P – Py sko wi ce (Pre iskret scham), 

Z – cen trum usłu go we (Ge me in scha ft zen trum) Opr. au tor

Rys. 2. Plan wie lo ośrod ko wy za go spo da ro wa nia prze strzen ne go aglo me ra cji trój miej skiej, 
z za pla no wa nym no wym cen trum

Źró dło: Dre istädte ein he it Beu then, Gle iwitz, Hin den burg, Land kre is Beu then, Frie drich Ernst Hübsch Ver lag,

Ber lin, Le ip zig, Wien 1929, s. 4
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Plan za wie ra, oprócz wy dzie lo nych jed no stek, no we cen trum, któ re jest wska za ne ja ko
istot ny funk cjo nal nie ele ment sche ma tu. Za war ta w nim idea tkwi w za mia rze wy kre owa -
nia no we go ukła du funk cjo nal ne go, bę dą ce go wy ni kiem po dzia łu jed no rod ne go wcze śniej
ob sza ru prze my sło we go no wą gra ni cą nie miec ko -pol ską.

Za war te w pla nie lo ka li za cje no wych te re nów miesz ka nio wych zo sta ły w du żej mie rze
zre ali zo wa ne, a pro jek ty no wych po łą czeń ko mu ni ka cyj nych, Gli wi ce -By tom i Gli wi ce -
Za brze oraz no wych dziel nic miesz ka nio wych w By to miu, Gli wi cach i Za brzu zo sta ły
zre ali zo wa ne w czę ści.

Eko no micz ne i stra te gicz ne po ło że nie re gio nu po wo do wa ło, że pod da wa ny był cią głym
do świad cze niom, prze pro wa dza nym wręcz na ży wym or ga ni zmie.

W ro ku 1933 Wal ter Chri stal ler opu bli ko wał swo ją teo rię o pra wi dło wo ściach i hie rar -
chicz no ści roz miesz cze nia osie dli. Teo ria, opi su jąc roz wój sie ci osie dleń czej wy ra zi stym
sys te mem, w istot ny spo sób wpi sa ła się w roz wój teo rii urba ni sty ki, geo gra fii i eko no mii.
Opie ra jąc swo ją teo rię m.in. na te zie, że ka żda jed nost ka osad ni cza jest ści śle po wią za -
na z ota cza ją cym ją ob sza rem, z któ rym wza jem nie na sie bie od dzia łu ją, wy zna czył
od le gło ści po mię dzy ośrod ka mi te go sa me go i ró żnych rzę dów. Teo ria, za kła da ją ca kon se -
kwent nie wy stę pu ją cą hie rar chię ty pów ośrod ków, zo sta ła za apro bo wa na w okre sie
hi tle row skich Nie miec ja ko ofi cjal na pod sta wa do pro jek to wa nia no wej sie ci osad ni czej
włą cza nych do Nie miec ob sza rów i te re nów in nych kra jów. 

Dla tych ob sza rów W. Chri stal ler spo rzą dził plan re or ga ni za cji sie ci osad ni czej wraz
z roz miesz cze niem ośrod ków ad mi ni stra cyj nych we wschod nich czę ściach te re nów oku -
po wa nych przez Niem cy.

Rys. 3. Mo del teo rii Wal te ra Chri stal le ra
Źró dło: Wal ter Chri stal ler, Die zen tra len Or te in Süddeutsch land, Fi scher, Je na 1933
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Rys. 4. Roz miesz cze nie ośrod ków ad mi ni stra cyj nych we wschod nich czę ściach te re nów oku po wa nych.
Frag ment ma py z ob sza rem Gór ne go Ślą ska, 1941. Opra co wa nie gra ficz ne au tora.

Ozna cze nia: 1-wieś gro madz ka – 600 M, 2-mia stecz ko – 1 200 M, 3-mia sto po wia to we– 3 000 M, 

4-mia sto, sto li ca pod re gio nu – 9 000 M, 5-mia sto, sto li ca re gio nu 30 000 M, 6-mia sto, sto li ca pro win cji

– 100 000 M, 7-mia sto, sto li ca kra ju/lan du – 450 000 M, 8-gra ni ca gmi ny – 2 500 M, 

9-gra ni ca po wia tu – 22 500 M, 10-gra ni ca pro win cji – 210 000 M, 11-gra ni ca kra ju/lan du – 2 700 000 M

Źró dło: [Dą brow ski L. T., 1977]

Plan roz miesz cze nia no wych ośrod ków ad mi ni stra cyj nych był czę ścią Ge ne ral ne go Pla -
nu Wschod nie go, na zi stow skie go pla nu ger ma ni za cji te ry to riów państw Eu ro py Środ ko wo -
wschod niej i Wschod niej, po ło żo nych na wschód od gra ni cy III Rze szy sprzed wrze -
śnia 1939 ro ku. Od po wia dał on ści śle hie rar chii ad mi ni stra cyj nej i po li cyj nej i słu żyć miał
po li tycz ne mu i go spo dar cze mu pod po rząd ko wa niu się Niem com. 

W tym pla nie ob szar opra co wa nia do ty czą cy Gór ne go Ślą ska, zo stał okre ślo ny ja ko nie -
za le żna pro win cja, ze sto li cą w Ka to wi cach i mia sta mi o ran dze sto lic re gio nów (dzi siej sze):
Gli wi ce, By tom i Bę dzin oraz 8 mia sta mi o ran dze sto lic pod re gio nów.

W prak ty ce oka za ło się, że re ali za cja pro jek tu prze kształ ce nia sie ci osad ni czej nie jest
re al na, przede wszyst kim ze wzglę du na sy tu ację po li tycz ną, jak i in ne, niż za ło żo no, po -
trze by urba ni zu ją ce go się świa ta. 

Do pie ro po za koń cze niu II woj ny świa to wej ob szar dzi siej szej aglo me ra cji, zna lazł się
w gra ni cach jed ne go pań stwa, co od ra zu spo wo do wa ło po wsta nie jed nej z 20 naj więk -
szych aglo me ra cji miej sko -prze my sło wych świa ta. Po wsta ły wów czas Gór no ślą ski Okręg
Prze my sło wy – GOP, na prze strze ni lat 1948–1995, de fi nio wa ny zmien ną wiel ko ścią od
700 do 1970 km2, stał się swo istym fe no me nem, w któ re go ob sza rze re ali zo wa no ró żne
kon cep cje urba ni za cji, ma ją ce swo je ko rze nie w zmie nia ją cych się za ło że niach po li tycz no -
-go spo dar czych. 
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W 1946 ro ku przy stą pio no do spo rzą dze nia pla nu re gio nal ne go GOP z per spek ty wą
cza so wą do 1956 ro ku, a za twier dzo ne go w ro ku 1952. Głów nym pro jek tan tem, stąd czę -
sto je go po pu lar na na zwa, był Ro mu ald Pień kow ski. W pra cach nad pla nem uwzględ nio no
i roz wi nię to usta le nia przy ję te go w ro ku 1947 stu dium pla nu kra jo we go za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go, w któ rym za war ta by ła m.in. in for ma cja o szcze gól nym zna cze niu
Gór no ślą skie go Okrę gu Prze my sło we go, jak i je go bar dzo istot ne po wią za nia w struk tu rze
prze strzen nej kra ju.

W pla nie re gio nal nym ob szar opra co wa nia po dzie lo no na dwie czę ści: ob szar cen tral ny
– GOP A, o po wierzch ni 704 km2, i stre fę obrze żną – GOP B – o po wierzch ni 1669 km2.
W stre fie A wi docz na by ła wów czas gwał tow na de pre cja cja za bu do wy miesz ka nio wej, po cho -
dzą cej czę sto z po cząt ku wie ku XX lub na wet koń ca wie ku XIX. Oso by, któ re zwią za ne by ły
pra cą i miej scem za miesz ka nia ze stre fą A, zna la zły się w miej scu „prze zna czo nym na stra ty”.

Rys. 5. Li pi ny – ko pal nia wę gla Ma tyl da – wi dok ze wnętrz ny
Źró dło: Na ro do we Ar chi wum Cy fro we

Stąd kon cep cją pla nu by ła więc ra dy kal na de glo me ra cja funk cji miesz ka nio wych, pro -
duk cyj nych i usłu go wych z ob sza ru GOP A, tj. ob sza ru o naj więk szej kon cen tra cji
za kła dów prze my sło wych i miast, do ob sza ru B. Re ali za cja kon cep cji mia ła do pro wa dzić
do utrzy ma nia licz by lud no ści w stre fie A i jej po dwo je nia w per spek ty wie 20 lat w stre -
fie B. Do ty czy ło to szcze gól nie no wych, pla no wa nych miast, jak i roz bu do wy wa nych na wet
o kil ka dzie siąt ty się cy miesz kań ców – m.in.: Go ło nóg, Gro dziec Ślą ski, Ha lem ba, Pie ka -
ry Ślą skie, Py sko wi ce (wzrost o 80 tys. miesz kań ców), Ra dzion ków, Ro kit ni ca, Tar now skie
Gó ry (wzrost o110 tys. miesz kań ców), Ty chy (wzrost o 120–150 tyś. miesz kań ców) i Ząb -
ko wi ce (wzrost o 80 tys. miesz kań ców).

Wy ni ka ło to z przy ję tej naj wa żniej szej za sa dy usta leń pla nu, za pi sa nej rów nież w ska -
li kra ju, po le ga ją cej na de cen tra li za cji no wych in we sty cji, co mia ło spo wo do wać wy rów na-
nie szans roz wo jo wych in nych ob sza rów niż czę ści cen tral nej. Jed no cze śnie plan re ali zo -
wał za ło że nia nie skrę po wa nej eks plo ata cji wę gla ja ko wy ni ku za ło że nia mak sy ma li za cji
wy do by cia wę gla ka mien ne go i roz wo ju hut nic twa, z wy ko rzy sta niem tech no lo gii wy do by -
cia bez sto so wa nia fi la rów ochron nych. Po dzie lo no w ten spo sób re gion na część
A z za ło że niem za pew nie nia wszel kich udo god nień dla prze my słu i ha mo wa niem roz wo ju
osad nic twa, z jed no cze snym prze zna cze niem stre fy obrze żnej (B) na roz wój in nych, nie
zwią za nych z gór nic twem prze my słów oraz sys te mu osad ni cze go.

– 62 –



Rys. 6. Sche mat de glo me ra cji lud no ści w GOP we dług pla nu re gio nal ne go z 1952 r.
Ozna cze nia: 1 – gra ni ca ob sza ru we dług pla nu re gio nal ne go, 2 – sie dzi by gro madz kich rad 

na ro do wych i in ne miej sco wo ści, 3 – mia sta in ne, 4 – mia sta po wia to we oraz mia sta wy dzie lo ne z po wia tów,

5 – mia sta istn. prze bu do wa ne, 6 – mia sta istn. prze bu do wa i czę ścio wa roz bu do wa, 

7 – mia sta no we, 8/9 – po to ki do jaz dów lud no ści, 10 – istn. po łą cze nia ko le jo we, 

11 – proj. po łą cze nia ko le jo we, 12 – istn. po łą cze nia tram wa jo we, 13 – proj. po łą cze nia tram wa jo we

Opr. au tor
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Rys. 7. Sche mat kon cep cji de glo me ra cji 
Lon dy nu Pa tri ca Aber crom bie – 1943–1944. 
Za kła dał on de cen tra li za cję mia sta po przez

stwo rze nie sys te mu miast sa te li tar nych

Rys. 8. Kon cep cja pa sa zie le ni gre en belt 

Pa tri ca Aber crom bie – dla de glo me ra cji Lon dy nu,

od dzie la ją ce mia sta sa te li ty od cen trum



Kon cep cja de glo me ra cji GOP wpi sy wa ła się w lan so wa ne tren dy de glo me ra cji du -
żych jed no stek osad ni czych, do któ rych za li czyć mo żna kon cep cje de glo me ra cji
Lon dy nu Pa tri ca Aber crom bie. Za kła dał on de cen tra li za cję mia sta wła śnie po przez
stwo rze nie sys te mu miast sa te li tar nych, któ re mia ły być od dzie lo ne od czę ści cen tral -
nej pa sem zie le ni (gre en belt). Obec nie kla sy fi ko wa ne są do pierw szej z trzech
ge ne ra cji no wych miast, wy ro słych na idei mia sta -ogro du E. Ho war da. 

Zgod nie z za mie rze niem pla nu re gio nal ne go GOP pla no wa ny wzrost za trud nie nia,
czy li też i licz by miesz kań ców miał, za pew nić roz wój ośrod ków zlo ka li zo wa nych w stre -
fie B, w ko rzyst niej szych wa run kach śro do wi ska przy rod ni cze go, ja ko „miast sy pial ni”.
Za sa dy te pre zen to wa ne by ły za po mo cą mo de li de glo me ra cji gór no ślą skie go za głę bia
wę glo we go. Z za pla no wa nych w tym cza sie no wych miast nie zre ali zo wa no je dy nie
roz bu do wy Grodź ca, jed nak wy dzie le nie stre fy cen tral nej z wszel ki mi udo god nie nia mi
dla dzia łal no ści prze my słu mia ło swo je ko lo sal ne zna cze nie w okre sie póź niej szym.

Za ła ma nie głów nej za sa dy funk cjo no wa nia ob sza ru opar tej na prio ry te to wym wy -
do by ciu wę gla ka mien ne go na stą pi ło w 1955 ro ku, w mo men cie ogło sze nia przez
Wi tol da Bu dry ka me to dy za bez pie cza nia wy ro bisk za po mo cą pod sadz ki płyn nej, ma -
ją cej za za da nie uchro nić obu do wy gór ni cze przed de gra da cją. Spo wo do wa ło to
„po wrót” do lo ka li za cji no wych osie dli miesz ka nio wych w gra ni cach stre fy cen tral nej,
w póź niej szych opra co wa niach pla ni stycz nych.

Ta kry ty ka pla nu, któ re go re ali za cja spowodowała ne ga tyw ne skut ki pod wa ża ją ce
za sad ność kon cep cji de glo me ra cji miesz kal nic twa i prze my słu, mia ła swo je od bi cie
w opra co wy wa nym Pla nie Ge ne ral nym Ze spo łu Miast i Osie dli, nad któ rymi pra ce trwa ły
od koń ca lat 50. XX w., a do ty czy ły okre su 1962–1967. Za kła da no w nim przede wszyst -
kim szyb szy przy rost lud no ści wy ni ka ją cy ze zwięk sze nia za trud nie nia w prze my śle, co
po wo do wa ło wie le no wych pro ble mów spo łecz nych w no wych ośrod kach miesz kal nych
na obrze żach stre fy cen tral nej w po sta ci nie wy star cza ją cych po wią zań ko mu ni ka cyj -
nych, brak funk cji mia sto twór czych czy miejsc pra cy dla ko biet. Jed no cze śnie w czę ści
cen tral nej „pla no wa ny” brak in we sty cji rów nież pro wa dził do kon flik tów spo łecz nych
spo wo do wa nych zły mi wa run ka mi ży cia oraz mo no kul tu rą za wo do wą. 

Za ło że nia no we go pla nu ba zo wa ły więc na za ob ser wo wa nym sca la niu się ko nur ba -
cji w je den or ga nizm oraz roz wią za niach tech nicz nych w gór nic twie, wpro wa dza ją cych
po wszech ne uży cie pod sadz ki płyn nej oraz li kwi da cji czę ści fi la rów ochron nych. Naj -
wa żniej szy mi ce la mi by ły: dal sza mo der ni za cja prze strzen na prze my słu, nie ja ko
po wrót do hi sto rycz ne go funk cjo no wa nia za kła dów prze my sło wych i wy ko rzy sta nie ist -
nie ją cych re zerw te re nu na bu do wę za kła do wych osie dli miesz ka nio wych. Mia ło to
za pew nić miesz kań com GOP wła ści we wa run ki so cjal no -by to we przy rów no cze snym
roz wo ju prze my słu [Plan ze spo łu miast i osie dli, 1964]. Za kła da no mo der ni za cję ukła -
du ko mu ni ka cyj ne go wpro wa dza ją cą m.in.: ob wod ni cę ko le jo wą oraz pla no wa ną
śred ni co wą szyb ką ko lej miej ską (SKM), or ga ni za cję no wej struk tu ry funk cjo nal nej
z czte re ma re jo na mi ob słu gi i hie rar chi za cją ośrod ków zmie rza ją cą do prze kształ ca nia
ko nur ba cji w aglo me ra cję. 

W trak cie obo wią zy wa nia pla nu, spo rzą dzo no dwa do dat ko we opra co wa nia pla ni stycz -
ne, przy ję te do re ali za cji, któ re po wa żnie zmie ni ły je go treść i za ło że nia. Pierw szy z nich,
Stu dium Za go spo da ro wa nia Prze strzen ne go Wschod nie go Re jo nu GOP 1971–1974, do -
ty czy ł lo ka li za cji Hu ty Ka to wi ce i za kła da ł wy rów na nie ist nie ją cych ró żnic po mię dzy
re jo nem wschod nim a resz tą ob sza ru ja ko po chod ną hi sto rycz nych prze mian kra ju. 

Ko lej ne bar dzo istot ne opra co wa nie pla ni stycz ne, wy ni ka ją ce ze sta nu za nie czysz -
cze nia śro do wi ska oraz po stu la tu zwięk sze nia ilo ści zie le ni miej skiej i re kre acyj nej,
sta no wi ło pod sta wę do spo rzą dze nia Stu dium Za go spo da ro wa nia Re kre acyj ne go Le -
śne go Pa sma Ochron ne go GOP 1968-1969, istot nej kon cep cji w roz wo ju re gio nu. 
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Rys. 9. Po dział na stre fy funk cjo nal ne w Pla nie Ge ne ral nym Ze spo łu Miast i Osie dli 1962–1967. 
Ozna cze nia: 1 – gra ni ca stre fy A, 2 – re gio ny funk cjo nal no -prze strzen ne GOP,

3 – ośrod ki re gio nal ne i po nadre gio nal ne, 4 – cią że nia I rzę du, 5 – ośrod ki dla re gio nu GOP i re gio nal ne,

6 – cią że nia II rzę du, 7 – ośrod ki uzu peł nia ją ce dla re gio nu GOP, 8 – cią że nia III rzę du,

9 – ośrod ki pod sta wo we o peł nym ze sta wie usług, 10 – cią że nia IV rzę du,

11 – ośrod ki pod sta wo we o nie peł nym ze sta wie niu usług, 12 – cią że nia V rzę du,

13 – ośrod ki w stre fie obrze żnej, 14 – cią że nia z obrze ża

Opra co wa nie au tora na pod sta wie [Pol ska urba ni sty ka współ cze sna, 1975]

Rys. 10. Za war tość jo nów SO4 w po wie trzu od IV 1955–XII 1956
Opr. au tora na pod sta wie: [Plan Za go spo da ro wa nia Prze strzen ne go Ze spo łu Miast i Osie dli GOP]

– 65 –



Rys. 11. LPO – Le śny Pas Ochro ny GOP
Ozna cze nia: 1 – te re ny zur ba ni zo wa ne, 2 – LPO – I etap re ali za cji, 3 – LPO – kon cep cja do ce lo wa,

4 – la sy po zo sta łe, 5 – re gio ny wy po czyn ko we, 6 – ośrod ki wy po czyn ko we, 7 – ośrod ki wy po czyn ko we

w bu do wie (1969 r.), 8 – głów ny układ dro go wy, 9 – za sięg 30 km stre fy zie lo nej GOP

Opr. au tor

W re zul ta cie Plan Ge ne ral ny Ze spo łu Miast i Osie dli GOP, opra co wa ny i za twier dzo ny zo -
stał na za sa dach usta wy o pla no wa niu prze strzen nym z 1961 r. Za war ta w nim kon cep cja
LPO, a przede wszyst kim jej zna cze nie, po rów ny wal ne z wcze śniej szą kon cep cją gre en belt
(1944) dla Lon dy nu lub znacz nie póź niej szą IBA Em scher Park (1989) dla Za głę bia Ruh ry. 

Kon cep cja opie ra ła się na sca le niu ist nie ją cych wo kół cen tral nej czę ści GOP za so bów
przy rod ni czych i ce lo wym kształ to wa niu struk tu ry prze strzen nej, zmie rza ją cym do utwo -
rze nia wo kół niej pier ście nia la sów o sze ro ko ści oko ło 20 km. W su mie jest to ol brzy mie
za ło że nie obej mu ją ce 1800 km2 (pod czas gdy cał ko wi ta po wierzch nia ob ję ta za da nia mi
w ra mach IBA Em scher Park wy no si ła ok. 800 km2), na któ rym prze pro wa dza no za bie gi hy -
dro- i fi tome lio ra cyj ne, prze bu do wy drze wo sta nów oraz or ga ni za cji i bu do wy do ce lo wo 150
ośrod ków re kre acyj no -wy po czyn ko wych na po wierzch ni ok. 900 km2. Co wa żne, no wa tor -
stwo kon cep cji wy ni ka ło z ana li zy sto so wa nych wskaź ni ków oraz po dob nych re ali za cji
w świe cie. Ja ko war tość wyj ścio wą przy ję to chłon ność re kre acyj ną la sów na po zio mie:
5 M/ha, któ ra osta tecz nie wy no si ła 6 M/ha w okre sie 1967–68 oraz 14 M/ha w per spek ty -
wie do ce lo wej do 1980 ro ku.

Obok za pla no wa nych, no wych, ogól no do stęp nych ośrod ków wy po czyn ko wych, istot nym
ele men tem by ła re ali zo wa na po li ty ka ochro ny przy ro dy w gra ni cach opra co wa nia, w po -
sta ci świa do mej kul ty wa cji ro ślin do sto so wa nych do śro do wi ska oraz ogra ni cza nia in we sty cji
do po zio mu przy rod ni czej od por no ści śro do wi ska [Le śny Pas Ochron ny GOP…, 1971].
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Spoj rze nie w ska li po nadre gio nal nej na ob szar aglo me ra cji ka to wic kiej wska zu je na je -
go sil ne od dzia ły wa nie prze strzen ne, jak i ro sną cą po zy cję w ska li kra ju. Wi docz ne jest to
w Pro jek cie Pla nu Ma kro re gio nu Po łu dnio we go z 1972 – z per spek ty wą do ro ku 1990 – in -
te gru ją ce go ob szar opra co wa nia z po zo sta ły mi du ży mi ośrod ka mi i za po wia da ją cego
do ce lo we zmniej sze nie za trud nie nia w prze my śle pa li wo wo -ener ge tycz nym, me ta lur gicz -
nym oraz mi ne ral nym.

Pro jekt Pla nu Ma kro re gio nu Po łu dnio we go wpi sy wał się po mię dzy obie ska le opra co wań
i zgod nie z okre ślo ną de li mi ta cją obej mo wał ów cze sne wo je wódz twa: ka to wic kie, kra kow -
skie, opol skie oraz mia sto Kra ków.

Za ło że niem opra co wa nia pla nu dla ma kro re gio nu jest do pra co wa nie sze re gu pro ble -
mów wy kra cza ją cych po za za sięg te ry to rial ny re gio nów, a bar dziej szcze gó ło wo, niż jest
to mo żli we w ska li kra jo wej. Dla przy ję tej w opra co wa niu na zwy aglo me ra cji ka to wic kiej,
ma ją cej zna cze nie ob sza ru wę zło we go, na le żą cej do re gio nu ka to wic kie go, wska za no, że
naj wa żniej sze prze kształ ce nia struk tu ral ne po win ny być zre ali zo wa ne w za kre sie: mo der -
ni za cji stre fy wę zło wej i utwo rze niu sys te mu cen trów usłu go wych, re kon struk cji i ra cjo -
nal ne go za go spo da ro wa nia le śne go pa sa ochron ne go, bu do wy we wnętrz ne go sys te mu
trans por to we go w opar ciu o Ślą ską Ko lej Re gio nal ną oraz mo der ni za cji prze my słu zmie rza -
ją cej do me cha ni za cji oraz zmniej sze nia za trud nie nia. W su mie w prze my śle pa li wo wo -
ener ge tycz nym, me ta lur gicz nym oraz mi ne ral nym w la tach 1970–1990, pla no wa no re duk -
cję za trud nie nia o 4,3%, co sta no wi ło bez względ ną licz bę oko ło 180 tys. za trud nionych
z pla no wa nej na 1990 rok licz by lud no ści re gio nu. Wy da je się, że przy ję te roz wią za nia pla -
ni stycz ne sta no wi ły pod sta wę do wy two rze nia jed ne go sil ne go ośrod ka me tro po li tal ne go,
in te gru ją ce go trzy ró żne hi sto rycz nie i funk cjo nal nie re gio ny. Są to [za: Pro jekt Pla nu Ma -
kro re gio nu Po łu dnio we go…, 1974]:

– przy rod ni czy pier ścień stref izo la cyj nych po mię dzy aglo me ra cja mi – sta no wią cy re -
zer wę te re nów zie le ni i re kre acji dla aglo me ra cji; 

– ko le jo wa li nia ob wo do wa ślą sko -kra kow ska – od cią ża ją ca ob sza ry aglo me ra cji miej -
skich od tran zy to wych prze wo zów ła dun ków transportowanych przez ma kro re gion;

– sys tem ste ro wa nia roz rzą dem wód wraz z ich re cyr ku la cją opar tą o re no wa cje ście -
ków w oczysz czal niach gru po wych dla ob sza ru aglo me ra cji: ka to wic kiej, biel sko -
bial skiej, ryb nic kiej, chrza now sko -oświę cim skiej i kra kow skiej;

– okre śle nie ob sza ru ob ję te go alar mo wą sie cią po mia ro wo -kon tro l ną za nie czysz czeń
po wie trza – mo ni to ru ją cą po ziom za nie czysz cze nia po wie trza – opa dów py łu i stę żeń
ga zów (związ ków siar ki, dwu tlen ku wę gla, związ ków azo tu i flu oru). Za kła da no, że
ob ję te ni mi bę dą przede wszyst kim aglo me ra cje miej skie i ich te re ny: za bu do wy mie-
sz ka nio wej, te re ny rol ni cze, tu ry stycz no -wy po czyn ko we i le śne. 

Za da nia te nie zo sta ły zre ali zo wa ne, za po cząt ko wa ły jed nak ma kro spoj rze nie na ob szar
aglo me ra cji gór no ślą skiej.

Obec nie prio ry te to wym kie run kiem roz wo ju jest kon so li da cja prze strze ni aglo me ra cji
w stronę sil ne go ob sza ru me tro po li tal ne go. Jest to zgod ne z ten den cją me tro po li za cji
ośrod ków miej skich oraz ideą stwo rze nia wspól ne go or ga ni zmu miej skie go, któ ra wy szła
od władz sa mo rzą do wych miast aglo me ra cji. U jej pod staw le ży chęć i ko niecz ność zna le -
zie nia spo so bu na zmia nę wi ze run ku tra dy cyj ne go re gio nu ślą skie go i je go post in du stria-
l nej ro li w prze strze ni eko no micz nej kra ju i Eu ro py. Tym bar dziej że dy na micz ne mia sta
i ob sza ry miej skie są klu czo wy mi za so ba mi w roz wo ju re gio nal nym. Umo żli wia ją one da -
ne mu re gio no wi wy ko rzy sta nie je go te ry to rial ne go po ten cja łu i w efek cie osią gnię cie we-
wnętrz ne go wzro stu. Ob szar miast, mogący współ two rzyć ślą ski ob szar me tro po li tal ny,
po sia da du ży po ten cjał go spo dar czy i spo łecz ny, któ ry nie jest od po wied nio wy ko rzy sta -
ny. Jest też atrak cyj ny pod wzglę da mi in we sty cyj ny mi. 
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Rys. 12. Ma kro re gion Po łu dnio wy – 1990 – sche mat sys te mu osad ni cze go
1 – ośrod ki cen tral ne w aglo me ra cjach, 2 – ośrod ki wę zło we w aglo me ra cjach, 3 – ob sza ry zur ba ni zo wa ne

aglo me ra cji, 4 – ośrod ki wzro stu o zna cze niu kra jo wym, 5 – ośrod ki wzro stu o zna cze niu re gio nal nym,

6 – pod sta wo we pa sma in fra struk tu ry o zna cze niu kra jo wym, 7 – pod sta wo we pa sma in fra struk tu ry 

w aglo me ra cjach, 8 – przy rod ni cze stre fy izo la cyj ne po mię dzy aglo me ra cja mi

Do osią gnię cia za mie rzo nych ce lów istot ne jest wspar cie kon cep cji pla ni stycz nych do -
dat ko wy mi dzia ła nia mi, gdyż je go nie wy star cza ją ca pro mo cja w kra ju i za gra ni cą nie
sprzy ja kon ku ren cji z in ny mi kra jo wy mi me tro po lia mi. Spo so bem na zmia nę wi ze run ku
ko nur ba cji ślą skiej, po strze ga nej cią gle je dy nie ja ko re gion tra dy cyj ny z pro ble ma mi post -
in du strial ny mi, jest po mysł ukon sty tu owa nia jej ja ko me tro po lii, któ ra w przy szło ści
kon ku ro wa ła by z me tro po lia mi kra jo wy mi, a na wet eu ro pej ski mi.

3. Sce na riu sze roz wo ju dla aglo me ra cji gór no ślą skiej

W la tach 80. „tra dy cyj ne” dzia ła nia pla ni stycz ne zo sta ły wzmoc nio ne przez ana li zę mo -
żli wych sce na riu szy roz wo jo wych.

Sce na riu sze, a póź niej stra te gie roz wo ju, zmie rza ły do pla no wa nych prze kształ ceń ob -
sza rów po prze my sło wych, zgod nie ze swo ją isto tą, od no sząc się do sze ro ko roz pię te go,
okre ślo ne go prze dzia łu cza so we go – zwy kle po nad 10 lat – i za wie ra ły opis za ło żeń przy -
szłych sta nów i zja wisk. To, w pew nym stop niu, zbli ża je do dzi siej szych za sad dzia łań
fo re si ght ów po le ga ją cych na pro ce sie kre owa nia kul tu ry my śle nia spo łe czeń stwa o przy -
szło ści. Do dat ko wo dłu gi prze dział cza so wy czę sto spra wiał, że ba da nie za gad nień by ło
i jest bar dziej neu tral ne, a przez to wspo ma ga ło bu do wa nie con sen su su po mię dzy uczest -
ni ka mi po sia da ją cy mi ró żne go ro dza ju in te re sy, uzy ski wa nego czę sto na po zio mie
wdra ża nia do ku men tów stra te gicz nych w przej ściu z orien ta cji „co” na orien ta cję „jak”.

Jed ne z pierw szych sce na riu szy, okre śla ją cych mo żli wą przy szłość re gio nu, za war te
są w Pla nie Re gio nal nym Wo je wódz twa Ka to wic kie go w 1986 ro ku. Punk tem wyj ścia ich
for mu ło wa nia był ów cze sny stan re gio nu, a al ter na tyw ne mo żli wo ści roz wo ju oraz zmian
w je go struk tu rze wy ma ga ły pod ję cia przez wła dze lo kal ne od po wie dzial nych de cy zji.
Dzia ła nia te zbie gły się z two rze niem się sa mo rząd no ści te ry to rial nej i wzra sta ją cy mi mo -
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żli wo ścia mi wy ko rzy sta nia ini cja tyw spo łecz nych, jak rów nież od po wie dzial no ści spo łecz -
nej. Od po wie dzial no ści, któ ra mo gła za ra dzić sprzecz no ściom wy stę pu ją cych mię dzy:
prze my słem a sie cią osie dleń czą, rol nic twem a prze my słem, sie cią osie dleń czą i re kre acją
oraz wszyst kich jed no stek go spo da ru ją cych z ochro ną śro do wi ska. Są to sprzecz no ści in -
te re sów w użyt ko wa niu ist nie ją cych za so bów, w tym ta kże na tu ral nych, oraz kon flik ty
o miej sce w prze strze ni. 

Obo wią zu ją cy w 1985 ro ku plan re gio nu w war stwie pro gra mo wej okre ślo no ja ko nie -
re al ny na sku tek nie rów no mier nej re ali za cji w sfe rach pro duk cyj nej i in fra struk tu ry mi mo
słusz ne go za ło że nia uzy ska nia wa run ków har mo nij ne go roz wo ju funk cji spo łecz nych i go -
spo dar czych, od no wy śro do wi ska i po pra wy wa run ków ży cia miesz kań ców. Do tych cza so we
ten den cje wzro stu i ist nie ją ce go ukła du struk tu ral ne go okre ślo no ja ko nie po żą da ne,
w prze ci wień stwie do po żą da nej, a przede wszyst kim mo żli wej do za ha mo wa nia i od wró -
ce nia ten den cji zmia ny po zy cji i sy tu acji re gio nu. W ten spo sób prze ka za no in for ma cję
o kry tycz nej oce nie ja ko ści prze strze ni re gio nu. Per spek ty wicz ne zmia ny w struk tu rze re -
gio nu za pre zen to wa no za po mo cą dwóch kon tra sto wych sce na riu szy – S1 – pro duk cyj ny
i S2 – ja ko ści ży cia, oraz 4 po śred nich – S3 – bio lo gicz ne go prze trwa nia czło wie ka i przy -
ro dy w re gio nie, S4  – roz wo ju bez wzro stu, S5 – ra cjo na li za cji wkła du pro duk cyj ne go
re gio nu w roz wój kra ju, i S6 – GOP ja ko re gio nu w Eu ro pie [Za ło że nia do pla nu re gio nal -
ne go wo je wódz twa ka to wic kie go, 1985]. Sce na riu sze, obok ich szcze gó ło we go opi su,
za wie ra ły mo de le do ce lo wej struk tu ry re gio nu w wy pad ku ich re ali za cji.

Rys. 13. Sce na riusz ja ko ści ży cia spo łecz no ści re gio nal nej – S2
Sce na riusz, któ re go pod sta wą są war to ści oso bo we, przy rod ni cze i spo łecz ne. 

Za zna czo ne zmia ny w struk tu rze re gio nu mo gą być za po cząt ko wa ne od two rze niem 
i wzbo ga ce niem war to ści śro do wi ska przy rod ni cze go, w tym przez od dzia ły wa nie eko lo gicz ne go

sys te mu ob sza rów chro nio nych – ESOCH, oraz sys tem ochro ny war to ści kul tu ro wych! 
Re struk tu ry za cja prze my słu umo żli wi po rząd ko wa nie i prze bu do wę sie ci osad ni czej re gio nu 

[Za ło że nia do pla nu re gio nal ne go wo je wódz twa ka to wic kie go, 1985]
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Rys. 14. Sce na riusz roz wo ju bez wzro stu 
doj ścia do rów no wa gi sił i uru cho mie nia roz wo ju en do ge nicz ne go – S4

Sce na riusz, któ re go pod sta wą jest za ło że nie kon cen tra cji pro duk cji prze my sło wej po za re gio nem,
a w je go gra ni cach za ha mo wa nie na pły wu mi gra cyj ne go lud no ści i prze cho dze nie na no wo cze sne

tech no lo gie. W okre ślo nym ho ry zon cie re ali zo wa nie te go sce na riu sza za le ży 
od sku tecz no ści me cha ni zmu no we go sys te mu za rzą dza nia 

[Za ło że nia do pla nu re gio nal ne go wo je wódz twa ka to wic kie go, 1985]

Rys. 15. Wa rian ty ce lów pla nu re gio nal ne go na tle sce na riu szy roz wo ju 
[Za ło że nia do pla nu re gio nal ne go wo je wódz twa ka to wic kie go, 1985]

Prze wi dzia ne fa zy roz wo ju: fa za I – przy go to wa nie zmia ny kie run ku; fa za II – zmia na kie run ku roz wo ju re gio nu;

fa za III – sta bi li za cja roz wo ju
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Wy da je się, że już sa me na zwy, choć tyl ko mo że z dzi siej sze go punk tu wi dze nia, ce lo -
wo do bra ne przez au to rów pla nu wska zy wa ły, na pre fe ro wa ne kon cep cje i pro gno zo wa ły
przy szły roz wój wo je wódz twa.

Re ali za cja roz wo ju re gio nu w per spek ty wie do 2015 ro ku według re ko men do wa nych
sce na riu szy pla nu re gio nal ne go, prze pro wa dzo na mia ła być w trzech fa zach, a wy bór sce -
na riu sza miał istot ny wpływ na tem po roz wo ju re gio nu.

Sce na riu sze mo żli wo ści rozwojowych re gio nu w przyszłości z 1986 ro ku by ły czę ścią
za ło żeń do pla nu re gio nal ne go, na pod sta wie któ rych przy stą pio no do spo rzą dza nia jego
wa rian tów.

Przy ję to wów czas, wśród ele men tów pla nu, że pierw szo rzęd ne zna cze nie w sfe rze ja ko -
ści ży cia miesz kań ców oraz w sfe rze uwa run ko wań tech nicz nych pla nu re gio nal ne go znaj du je
się opa no wa nie de gra da cji śro do wi ska oraz przy wró ce nie eko lo gicz nej rów no wa gi re gio nu.

Współ cze śnie dla aglo me ra cji gór no ślą skiej wspar ciem stra te gii prze strzen ne go za go -
spo da ro wa nia re gio nu i sub re gio nów oraz wy kre owa niem na rzę dzi two rze nia i re ali za cji
po li ty ki roz wo ju re gio nal ne go przez sys te mo we po wią za nie prze wi dy wa nia roz wo ju spo -
łecz no -go spo dar cze go z no wym użyt ko wa niem te re nu i kształ to wa niem ła du prze strzen ne -
go ma być, bę dą cy w to ku, pro jekt kon sor cjal ny pt. Wy zwa nia zrów no wa żo ne go użyt ko -
wa nia te re nu na przy kła dzie wo je wódz twa ślą skie go – sce na riu sze 2050.

Uczest ni cy pro jek tu, po słu gu jąc się me to dą fo re si gh tu, ana li zu ją ten den cje i tren dy
glo bal ne, któ re bę dą mo gły po ten cjal nie wpły wać na za cho wa nia użyt kow ni ków prze strze -
ni re gio nu. Ze spo ły za da nio we kon sor cjum iden ty fi ku ją, we ry fi ku ją i de fi niu ją czyn ni ki
kształ tu ją ce prze strzeń tak sil nie zur ba ni zo wa ne go re gio nu. 

Jest to od lat zna na i wy ko rzy sty wa na me to da za rów no przez du że kor po ra cje, jak i rzą -
dy kra jów o dy na micz nie roz wi ja ją cej się go spo dar ce. Przy kła dem po dob nych dzia łań jest
pro gram Sce na riu sze 2035 dla Za głę bia Ruh ry, po sia da ją cy cha rak ter in for mu ją cy o za ło -
żo nych kie run kach urba ni za cji i roz wo ju re gio nu.

4. Me tro po lia Ruhry – przy kład sce na riu szy

Współ cze śnie no wo cze sne poj mo wa nie cią gło ści roz wo ju prze strzen ne go le ży u pod -
staw 6 sce na riu szy dla po wo ła nej na po cząt ku XXI wie ku Me tro po lii Ruhry w Pół noc nej
Nad re nii -West fa lii. Ma ją one dać pod sta wę dal sze go roz wo ju re gio nu w opar ciu o swo -
ją prze my sło wą tra dy cję i współ cze sne tren dy roz wo jo we. Re ali zo wa ne ma ją być
do 2035 ro ku.
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Rys. 16. Sieć po wią zań
– Net zwerk Ruhr

– sce na riusz nr 1 dla Me tro po lii Ruhry

• sce na riusz 1 – sieć po wią zań, czy li wi zja
no wo cze sne go roz wo ju. Sieć po wią zań ko -
ope ra cyj nych ma łych i śred nich przed się-
biorstw, roz wi ja na w opar ciu o tra dy cyj ny,
in te li gent ny i zdy wer sy fi ko wa ny prze mysł
ma szy no wy. Roz wój jest wspie ra ny dzię ki
ist nie ją ce mu za ple czu na uko wo -ba daw cze -
mu oraz sze ro kiej ofer cie do sko na le nia za-
wo do we go, skie ro wa nej przede wszyst kim
do pra cow ni ków z za gra ni cy i in ży nie rów.
Wspar cie pra ca mi ba daw czy mi wraz ze
współ pra cą za gra nicz ną kre ować ma no wy,
w prze ci wień stwie do ist nie ją ce go, wi ze ru -
nek re gio nu. Po za tym gru po wa nie przed się-
biorstw w sie ciach sprzy ja za wią zy wa niu od -
po wied nich dla nich struk tur prze strzen nych.
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Rys. 17. Zin te gro wa na na uka
– Cam pus Ruhr

– sce na riusz nr 2 dla Me tro po lii Ruhry

• sce na riusz 2 – zin te gro wa na na uka, czy li
kon ty nu acja i wy ko rzy sta nie prze my sło we go
wi ze run ku. Pod sta wą sce na riu sza, re ali zo -
wa ne go od 2010, jest licz ba po nad 150 tys.
stu diu ją cych oraz 10 tys. ak tyw nych na -
ukow ców w re gio nie. Kon cen tro wał się na
dzia ła niach zmie rza ją cych do po pra wy stru-
k tu ry te re nów zur ba ni zo wa nych po przez
uspraw nie nie sys te mu komu ni ka cyj ne go oraz
uzu peł nie nie za bu do wy z prze zna cze niem na
funk cje aka de mic kie. Ofer tę na uko wą uzu -
peł nio no o wy ższą uczel nię zlo ka li zo wa ną
przy oraz w ist nie ją cej i funk cjo nują cej ko -
pal ni, w któ rej kształ ci się ka drę in ży nier -
ską, dzia ła czy związ ko wych, ra tow ni ków
me dycz nych oraz in ży nie rów ochro ny po -
wierzch ni, spe cja li stów z dzie dzi ny pla no wa nia
prze strzen ne go, re kul ty wa cji i re wita li za cji.

Rys. 18. Kre atyw na aglo me ra cja
– Kre ati vre gion Ruhr

– sce na riusz 3 dla Me tro po lii Ruhry

• sce na riusz 3 – kre atyw na aglo me ra cja, czy li
sta re for my i funk cje w no wej ro li. Kre owa nie
ak tyw nej aglo me ra cji jest pró bą od po wie dzi
na py ta nie, czy kul tu ra mo że być szan są dla
roz wo ju re gio nu. W wy ni ku dzia ła nia IBA
Em scher Park, któ ra uto ro wa ła dro gę pro -
ce som prze kształ ceń w opar ciu o re gio nal ną
kul tu rę, po sta no wio no po sta wić na kul tu rę
ja ko istot ny czyn nik roz wo ju go spo dar cze -
go. Te po stu la ty re ali zo wa ne by ły w no wych
ob sza rach kre atyw no ści kon cen tru ją cych się
w no wych cen trach kul tu ry zlo ka li zo wa nych
w obiek tach i ob sza ry po prze my sło wych
(Es sen Zol lve re in, Uni wer sy tet w Do rt mun -
dzie) i kre atyw nych par kach. Kul mi na cją
po czy nań by ło przy zna nie aglo me ra cji ty tu łu
Kul tu ral nej Sto li cy Eu ro py.

Rys. 19. No wa ja kość miej sca za miesz ka nia
– Me tro Em scher 

– sce na riusz 4 dla Me tro po lii Ruhry

• sce na riusz 4 – no wa ja kość miej sca za mie-
sz ka nia czy li no wa ja kość kra jo bra zu czyn -
ni kiem roz wo ju. Jak po dob ne re gio ny
prze my sło we, tak i kra jo braz Za głę bia Ruh ry
do lat 70., kształ to wa ny i zdo mi nowa ny był
przez pro ce sy i obiek ty zwią za ne z prze my -
słem wę glo wym, a znisz czo ne do dat ko wo
w wy ni ku dzia łań II woj ny świa to wej, ob-
szary nie po sia da ły wy kształ co nych, atrak-
cyj nych ukła dów za bu do wy miej skiej. Jed -
nym z roz wią zań zmie rza ją cych do pod-
nie sie nia ja ko ści za miesz ka nia by ła kon cep -
cja lo ka li za cji w no wym miej scu li nii szyb -
kiej ko lei wschód-za chód, łą czą cej głów ne
mia sta re gio nu, i ak ty wi za cji te re nów wzdłuż
re na tu ra li zo wa nej do li ny rze ki Em scher. 



Sce na riu sze 2035 dla Za głę bia Ruh ry ma ją cha rak ter in for mu ją cy o za ło żo nych kie run -
kach urba ni za cji i roz wo ju Za głę bia. A ana li zy pro ce su prze mian wska zu ją na isto tę
pro gra mo wa nia funk cji dla te re nów po prze my sło wych, jak i wpły wu ada pta cji na kształ to -
wa nie no we go cha rak te ru miej skie go Me tro po lii Ruhr. Kre atyw ność i ak tyw ność za stą pi ła
wę giel, ja ko czyn nik roz wo ju re gio nu. [Atlas der Me tro po le Ruhr…, 2009].
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Rys. 20. Ty giel ko smo po li tar ny
– Fre ilan del spo re Ruhr

– sce na riusz 5 dla Me tro po lii Ruhry 

• sce na riusz 5 – ty giel ko smo po li tycz ny, czy li
wy ko rzy sta nie bo gac twa współ cze snych,
na pły wo wych war to ści kul tu ro wych pra cow -
ni ków z in nych kra jów świa ta. W świe tle
upad ku do mi nu ją cej funk cji re gio nu, a więc
i stop nio we go za ni ka nia tra dy cji z nim zwią -
za nych, jak i po stę pu ją cej glo ba li za cji,
istot ne sta ło się umo żli wie nie i wspie ra nie
mo żli wo ści kul ty wo wa nia in nych tra dy cji
w re gio nie. Ta kie spoj rze nie po skut ko wa ło
pro gra mem wspie ra ją cym na pły wa ją cych
ob co kra jow ców i koń czą cych stu dia w re gio -
nie w za kre sie mo żli wo ści po dej mo wa nia
no wej pra cy, jak i po szu ki wa nia miej sca za -
miesz ka nia.

Rys. 21. Stad tland schaft Ruhr
– sce na riusz 6 dla Me tro po lii Ruhry

• sce na riusz 6 – pod wspól ną ban de rą, czy li
wspól ne dzia ła nie. Za po cząt ko wa ne wspól -
ne dzia ła nie miast na rzecz usta no wie nia
Me tro po lii Ruhry, znaj du je swo ją kon ty nu -
ację we wspól nej po li ty ce kon se kwent ne go
prze kształ ca nia ob sza ru w po dzie lo nym za -
da nio wo re gio nie, któ rej głów nym ce lem
jest jak naj lep sze wy bi cie się na ze wnątrz
i moc ny ak cent na ma pie me tro po lii eu ro -
pej skich. Wzmoc nie nie lo kal nych tra dy cji
i ten den cji roz wo ju po sta no wio no kon ty nu -
ować pod na zwą Miej ski Kra jo braz Ruh ry
(SLR – Stadtland schaft Ruhr), wska zu jąc
jed no cze śnie na kra jo braz ja ko czyn nik kre-
u ją cy kie ru nek prze mian i roz wo ju re gio nu. 

No wa oś po łą czeń szy no wych, zin te gro wa -
na z ist nie ją cym sys te mem ko mu ni ka cji
miej skiej, oraz wi docz na po pra wa ja ko ści
kra jo bra zu w do li nie rze ki spo wo do wa ły
wzrost za in te re so wa nia ty mi te re na mi ja ko
do bry mi miej sca mi do za miesz ka nia. Za ofe -
ro wa no tu no wą ja kość, do stęp do te re nów
zie le ni, mo żli wość ko rzy sta nia z ro we rów
i ko mu ni ka cji miej skiej ja ko al ter na ty wy dla
sa mo cho dów.



5. Pod su mo wa nie

Pre zen to wa ne pla ny w ró żnym stop niu wpły nę ły na kie ru nek roz wo ju aglo me ra cji gór -
no ślą skiej, ja k i od bi ły swo je pięt no na współ cze snym wi ze run ku re gio nu. By ły one
od zwier cie dle niem za rów no pa nu ją cych tren dów i mód w pla no wa niu prze strzen nym, ja k
i od wzo ro wa niem sto sun ków po li tycz no -go spo dar czych, za war tych w de kla ro wa nych prio -
ry te tach roz wo ju. I tak:

� sche mat do ce lo wy ukła du gru py miast – Dre istadt – 1929 – po szu ki wał od po wie dzi
na pro blem szyb kie go roz wój miast. Dą żył do prze ciw sta wie nia się pra wu kon cen tra -
cji z wy ko rzy sta niem idei wie lo ośrod ko wej aglo me ra cji Eri cha Glo ede na. Wy dzie le nie
jed no stek osad ni czych, po łą czo nych szyb ką ko mu ni ka cją ko ło wą, jak i no we te re ny
miesz ka nio we zo sta ły w du żej mie rze zre ali zo wa ne.

� Wa ler Chri stal ler – w 1933 – w opar ciu o swo ją teo rię o pra wi dło wo ściach i hie rar -
chicz no ści roz miesz cze nia osie dli i po wią zań po mię dzy ośrod ka mi, spo rzą dził plan
re or ga ni za cji sie ci osad ni czej wraz z roz miesz cze niem ośrod ków ad mi ni stra cyj nych
we wschod nich czę ściach te re nów oku po wa nych przez Niem cy. Był on zgod ny z pla -
nem roz miesz cze nia no wych ośrod ków ad mi ni stra cyj nych, za war tym w Ge ne ral nym
Pla nie Wschod nim, re ali zu ją cym ger ma ni za cję państw Eu ro py Środ ko wo -wschod niej
i Wschod niej. Nie zo stał zre ali zo wa ny.

� Plan re gio nal ny GOP – 1946 – pla no wał ra dy kal ną de glo me ra cję funk cji miesz ka nio -
wych i usłu go wych z ob sza ru cen tral ne go GOP na obrze ża. Przy ję ta ta ka za sa da
de cen tra li za cji mia ła umo żli wić nie skrę po wa ną eks plo ata cję wę gla, z wy ko rzy sta niem
tech no lo gii wy do by cia bez sto so wa nia fi la rów ochron nych. Po dzie lo no w ten spo sób
re gion na część cen tral ną z za pew nie niem wszel kich udo god nień dla prze my słu i ha -
mo wa niem roz wo ju osad nic twa oraz prze zna cze niem stre fy obrze żnej na roz wój
niezwią za nych z gór nic twem prze my słów oraz sys te mu osad ni cze go. Za pla no wa no
no we mia sta, jak i roz bu do wy wa no ist nie ją ce – m.in.: Go ło nóg, Gro dziec Ślą ski, Ha -
lem ba, Pie ka ry Ślą skie, Py sko wi ce, Ra dzion ków, Ro kit ni ca, Tar now skie Gó ry, Ty chy
i Ząb ko wi ce.

� Plan Ge ne ral ny Ze spo łu Miast i Osie dli – 1962 – za kła dał przy rost lud no ści wy ni ka -
ją cy ze zwięk sze nia za trud nie nia w prze my śle i bu do wę za kła do wych osie dli miesz ka -
nio wych. Za ło żo no sca la nie się ko nur ba cji w je den or ga nizm zmie rza ją cy do prze -
kształ ca nia ko nur ba cji w aglo me ra cję. Naj wa żniej szy mi ce la mi by ły: mo der ni za cja
prze strzen na prze my słu, mo der ni za cja ukła du ko mu ni ka cyj ne go wpro wa dza ją ca
m.in.: ob wod ni cę ko le jo wą oraz pla no wa ną śred ni co wą szyb ką ko lej miej ską (SKM). 

� Co istot ne, za war ta w pla nie kon cep cja Le śne go Pa sa Ochron ne go opie ra ła się na sca -
le niu ist nie ją cych wo kół cen tral nej czę ści GOP za so bów przy rod ni czych i ce lo wym
kształ to wa niu struk tu ry prze strzen nej, zmie rza ją cym do utwo rze nia wo kół niej pier -
ście nia la sów o sze ro ko ści oko ło 20 km. W su mie za ło że nie obej mu ją ce 1800 km2,
na któ rym prze pro wa dza no za bie gi hy dro- i fi tome lio ra cyj ne, prze bu do wy drze wo sta -
nów oraz or ga ni za cji i bu do wy do ce lo wo 150 ośrod ków re kre acyj no -wy po czyn ko wych
na po wierzch ni ok. 900 km2. Obok za pla no wa nych no wych ogól no do stęp nych ośrod -
ków wy po czyn ko wych, by ła re ali zo wa na po li ty ka ochro ny przy ro dy w gra ni cach
opra co wa nia w po sta ci świa do mej kul ty wa cji ro ślin do sto so wa nych do śro do wi ska
oraz ogra ni cza nia in we sty cji do po zio mu przy rod ni czej od por no ści śro do wi ska.

� Pro jekt Pla nu Ma kro re gio nu Po łu dnio we go – 1972 – w uję ciu po nadre gio nal nym,
wska zy wał na sil ne od dzia ły wa nie prze strzen ne aglo me ra cji, jak i ro sną cą po zy cję
w ska li kra ju. Za kła dał in te gra cję ob sza ru z po zo sta ły mi du ży mi ośrod ka mi
a także za po wia dał już wte dy zmniej sze nie za trud nie nia w prze my śle pa li wo wo -ener -
ge tycz nym, me ta lur gicz nym oraz mi ne ral nym.

� Plan re gio nal ny wo je wódz twa ka to wic kie go – 1985 – za kła dał re ali za cję sce na riu sza
ja ko ści ży cia spo łecz no ści re gio nal nej, któ re go pod sta wą są war to ści oso bo we, przy -
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rod ni cze i spo łecz ne. Zmia ny w struk tu rze re gio nu zmie rza ły do od two rze nia i wzbo-
ga ce nia war to ści śro do wi ska przy rod ni cze go, przez od dzia ły wa nie eko lo gicz ne go sys -
te mu ob sza rów chro nio nych – ESOCH, oraz sys tem ochro ny ist nie ją cych war to ści
kul tu ro wych. Re ali zo wa na re struk tu ry za cja prze my słu umo żli wi ła po rząd ko wa nie
i prze bu do wę sie ci osad ni czej re gio nu.

� Obec nie prio ry te to wym kie run kiem roz wo ju jest kon so li da cja prze strze ni aglo me ra -
cji w kie run ku sil ne go ob sza ru me tro po li tal ne go. U jej pod staw le ży chęć i ko nie-
cz ność zna le zie nia spo so bu na zmia nę wi ze run ku tra dy cyj ne go re gio nu ślą skie go i je -
go post in du strial nej ro li w prze strze ni eko no micz nej kra ju i Eu ro py ja ko atrak cyj ne go
pod wzglę da mi in we sty cyj ny mi re gio nu. 

Stresz cze nie

Ar ty kuł do ty czy istot nych z punk tu wi dze nia pla no wa nia prze strzen ne go hi sto rycz nych i współ cze snych

kon cep cji roz wo ju aglo me ra cji gór no ślą skiej. Ana li za hi sto rycz nych kon cep cji i wi zji roz wo ju lo ku je się po mię -

dzy sys te ma tycz ny mi, rze tel ny mi stu dia mi a po szu ki wa niem wi zji mo żli we go sce na riu sza i kie run ku roz wo ju,

jak też sta no wi pod sta wę z za kre su sku tecz no ści sa me go pla no wa nia prze strzen ne go.

Aglo me ra cja gór no ślą ska, skła da ją ca się z 14 du żych miast, jest tą czę ścią wo je wódz twa ślą skie go, któ -

rej do mi nu ją cy cha rak ter i wi ze ru nek wpły wa na po strze ga nie ca łe go re gio nu. Jest też swo istym fe no menem,

wy ro słym na ba zie nie ist nie ją ce go już for mal nie ob sza ru, ja kim był Gór no ślą ski Okręg Prze my sło wy – GOP. 

Do ro ku 1945 opra co wa nia pla ni stycz ne dla przed mio to we go re gio nu, spo rzą dza ne by ły dla dwóch nie za -

le żnych państw Pol ski i Nie miec, w gra ni cach któ rych znaj do wał się dzi siej szy ob szar aglo me ra cji. Na to miast

opra co wa nia z lat 1948–1995, ze wzglę du na wy dzie lo ny i ró żnie de li mi to wa ny ob szar GOP – Gór no ślą ski

Okręg Prze my sło wy obej mo wa ły swo im za kre sem po wierzch nię od 700 do 1970 km2. Od ro ku 1999, po ko lej -

nej re for mie ad mi ni stra cyj nej, pla ny za go spo da ro wa nia prze strzen ne go opra co wy wa ne by ły dla ob sza ru

wo je wódz twa ślą skie go ze zde li mi to wa ną aglo me ra cją gór no ślą ską ja ko czę ścią cen tral ną po li ty ki prze strzen nej.

Opra co wa ne dla te go ob sza ru i war te wspo mnie nia są dwa mo de lo we roz wią za nia opar te na kon cep cjach

Eri cha Glo ede na i Wal te ra Chri stal le ra, da to wa nych jesz cze na okres sprzed 1945 ro ku. Na to miast do tych, któ -

re ode gra ły istot ną ro lę, za li czyć mo żna: plan re gio nal ny GOP z 1952 ro ku – za kła da ją cy de glo me ra cję ob sza ru

cen tral ne go, któ re go kon se kwen cją by ło za po cząt ko wa nie sub ur ba ni za cji re gio nu, plan ge ne ral ny ze spo łu

miast i osie dli GOP z 1962 ro ku – po stu lu ją cy re ali za cję Le śne go Pa sa Ochron ne go, uni ka to wej kon cep cji

kształ to wa nia te re nów zie le ni w ska li re gio nal nej i Pro jekt Pla nu Ma kro re gio nu Po łu dnio we go z 1972 – in te -

gru ją cy ob szar opra co wa nia i za po wia da ją cy do ce lo we zmniej sze nie za trud nie nia w prze my śle

pa li wo wo -ener ge tycz nym, me ta lur gicz nym oraz mi ne ral nym.

Na to miast dzi siaj obo wią zu ją ca Stra te gia roz wo ju wo je wódz twa ślą skie go „Ślą skie 2020” wraz z Pla nem

Za go spo da ro wa nia Prze strzen ne go Wo je wódz twa Ślą skie go, wspo ma ga ne są przez na rzę dzia two rze nia i re -

ali za cji po li ty ki roz wo ju re gio nal ne go, re ali zo wa nym przez sys te mo we po wią za nie prze wi dy wa nia roz wo ju

spo łecz no -go spo dar cze go z no wym użyt ko wa niem te re nu i kształ to wa niem ła du prze strzen ne go.
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Ali na PAN CE WICZ

SYS TE MY PRZY ROD NI CZE 
W STRUK TU RZE OB SZA RÓW ZUR BA NI ZO WA NYCH

1. Wpro wa dze nie

Isto tą związ ku po mię dzy śro do wi ska mi zbu do wa nym i przy rod ni czym jest po szu ki wa -
nie rów no wa gi w re la cjach po mię dzy czło wie kiem a na tu rą. Ko lej ne eta py roz wo ju cy wi li za -
cyj ne go uka zu ją isto tę prze kształ ca nia i pod po rząd ko wy wa nia czło wie ko wi śro do wi ska
przy rod ni cze go. Po cząw szy od wy ko rzy sta nia to po gra fii do kształ to wa nia ukła dów urba ni -
stycz nych, po przez wpro wa dze nie zie le ni do wnę trza two rzo nych struk tur, po two rze nie
sys te mów przy rod ni czych umo żli wia ją cych prze ni ka nie śro do wi ska zbu do wa ne go z te re na -
mi otwar ty mi. Prze mia ny spo łe czeństw oraz środ ków, ja ki mi dys po nu ją do za spo ko je nia
swo ich po trzeb, gwał tow ność zmian we wnątrz sys te mu miej skie go, na ra sta ją ca eks plo -
ata cja su row ców mi ne ral nych, wy twa rza nie pro duk tów i ró żne go ro dza ju dóbr, a ta kże
prze twa rza nie ener gii i ma te rii, spo wo do wa ły za chwia nie tej rów no wa gi. Od zwier ciedli ło się
to za rów no w wa run kach ży cia miesz kań ców, struk tu rze prze strzen nej ob sza rów miej -
skich, funk cjo no wa niu sys te mów zie le ni, jak i w ja ko ści po szcze gól nych je go ele men tów.

2. Ewo lu cja ukła dów przy rod ni czych

Do pierw szej po ło wy XIX wie ku w tkan ce miej skiej do mi no wa ły „punk to we” te re ny zie -
le ni urzą dzo nej. Wraz z roz wo jem miast za czę to two rzyć ukła dy, łą czą ce po szcze gól ne
frag men ty w kom plek so we sys te my zie le ni. Po cząt ko wo skła da ły się one z ele men tów przy -
rod ni czych, ta kich jak: ale je, bul wa ry, par ki, ogro dy, zie leń ce, skwe ry czy stre fy zie le ni
ochron nej i izo la cyj nej, zlo ka li zo wa nych w gra ni cach miasta, ści śle po wią za nych z je go
struk tu rą i kom po zy cją prze strzen ną. Wraz z upły wem cza su co raz więk szą ro lę za czę ły od -
gry wać ob sza ry zie le ni pod miej skiej: la sy, łą ki, po la, rze ki i zbior ni ki wod ne, po wią za ne
zie lo ny mi trak ta mi ko mu ni ka cyj ny mi: pie szy mi, ko ło wy mi i ro we ro wy mi. Te re ny obrze -
żne, nie rzad ko o wy so kiej war to ści przy rod ni czej, kul tu ro wej i go spo dar czej, peł ni ły
funk cje re kre acyj ne i pod no si ły stan dard ży cia miesz kań ców. Po wią za ne z jed nej stro ny
z zie le nią pod miej ską, z dru giej z wci na ją cy mi się w głąb miast pa sa mi i kli na mi zie le ni,
w wie lu przy pad kach two rzy ły or ga nicz ną ca łość. Po cząt ko wo słu ży ły za cho wa niu zwar to -
ści sys te mu, z cza sem ich ro la roz sze rzy ła się. Wy stę pu ją ce na obrze żach te re ny otwar te
za czę ły po ma gać w prze ciw dzia ła niu nie kon tro lo wa ne mu roz wo jo wi miast, sta jąc się stre -
fą bu fo ro wą po mię dzy są sia du ją cy mi ze so bą ob sza ra mi miej ski mi. Sta ło się to szcze gól nie
istot ne w przy pad ku te re nów sil nie uprze my sło wio nych, skła da ją cych się z wie lu ośrod ków
miej skich two rzą cych wspól nie okrę gi prze my sło we. Wraz z po wsta niem aglo me ra cji mo -
no - lub po li cen trycz nych oraz kom pli ka cją struk tu ry prze strzen no -funk cjo nal nej, gdy
sys te my zie le ni utra ci ły pier wot ną, jed no znacz ną czy tel ność, zie leń sta ła się ele men tem
po zwa la ją cym na uczy tel nie nie gra nic po szcze gól nych jed no stek struk tu ral nych. Po wsta -
ją cy sys tem struk tur przy rod ni czych prze ni kał ob sza ry za bu do wy, two rzył sieć po wią zań
po mię dzy wy spa mi zie le ni, łą czył się z sys te mem po za miej skim. Po szcze gól ne sys te my
przy rod ni cze wy ni ka ły z na tu ral nych pre dys po zy cji te re nu, stop nia prze kształ ce nia po -
wierzch ni lub roz miesz cze nia ele men tów struk tu ry zur ba ni zo wa nej. Ści śle zwią za ne
z kom po zy cją urba ni stycz ną mia sta, od po wia da ły za zró żni co wa ne ukła dy prze strzen ne. 
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Wśród ukła dów urba ni stycz nych wy od ręb ni ły się na stę pu ją ce sys te my zie le ni miej skiej
[Czar nec ki, 1968]:

• sys tem pier ście nio wy – cha rak te ry stycz ny dla miast hi sto rycz nych, z te re na mi zie le ni
w kształ cie za my ka ją cych się pier ście ni, po wsta ły na wzór XVII -wiecz nych bul wa rów
pa ry skich; roz wi nął się w po ło wie XIX wie ku w więk szo ści miast eu ro pej skich, gdy
w miej sce bu rzo nych śre dnio wiecz nych mu rów obron nych, za sy pa nych fos, urzą dza -
no pier ście nie bul wa rów lub plant spa ce ro wych;

• sys tem pro mie ni sty (kli no wy) – w któ rym zie leń te re nów pod miej skich ota cza ją cych
mia sto wni ka kli na mi do je go wnę trza; cha rak te ry stycz ny dla miast bu do wa nych
wzdłuż pro mie ni ście za ło żo nych ar te rii ko mu ni ka cyj nych oraz dla miast, w któ rych
wa run ki fi zjo gra ficz ne na rzu ci ły ta kie roz pla no wa nie (mia sta nad rzecz ne); układ wy -
ko rzy stu ją cy wa run ki fi zjo lo gicz ne czę sto kla sy fi ko wa ny jest ja ko osob ny sys tem,
zwa ny na tu ral nym;

• sys tem kom bi no wa ny – łą czą cy ce chy sys te mu pier ście nio we go i pro mie ni ste go,
w któ rym zie leń te re nów pod miej skich, wni ka jąc do mia sta kli na mi, prze ci na ist nie -
ją ce pa sy zie le ni pier ście nio wej; 

• sys tem pa smo wy (pa smo wo -krzy żo wy) – sto so wa ny w więk szych mia stach o za ło -
że niach geo me trycz nych z re gu lar ną siat ką ulic, gdzie pa sma zaj mu ją sze ro kość
blo ku za bu do wy, bul wa ru lub alei spa ce ro wych; 

• sys tem pla mo wy – opie ra ją cy na te re nach zie le ni dość przy pad ko wo i cha otycz nie
roz rzu co nych w pla nie mia sta, przy po mi na ją cych układ zie lo nych plam; naj czę ściej
pla my te to daw ne par ki re zy den cjo nal ne, pa ła co we, klasz tor ne, XIX -wiecz ne skwe -
ry lub nie za bu do wa ne frag men ty te re nów bu dow la nych.

W XIX wie ku po szu ki wa nie spraw nie funk cjo nu ją cych sys te mów prze strzen no -funk cjo -
nal nych miast wią za ło się z po gar sza ją cy mi się wa run ka mi ży cia w mia stach oraz
izo lo wa niem czło wie ka od na tu ry. Roz wój prze my słu, na ra sta ją ca urba ni za cja oraz za gro -
że nia śro do wi sko we spo wo do wa ły, że two rzo ne sys te my sta ły się ele men tem dzia łań
na praw czych ob sza rów zur ba ni zo wa nych. Mu sia ły uwzględ niać nie uchron ność dal sze go
roz wo ju prze strzen ne go miast lub aglo me ra cji, ko niecz ność ochro ny śro do wi ska przy rod -
ni cze go oraz po trze bę za cho wa nia opty mal nych pro por cji po mię dzy śro do wi skiem
zbu do wa nym a przy rod ni czym. Istot ne sta ło się od na le zie nie pra wi dło wej struk tu ry prze -
strzen nej mia sta i je go wła ści wych po wią zań re gio nal nych, aby w efek cie stwo rzyć
har mo nij ne za sa dy ide al ne go miej sca za miesz ka nia czło wie ka [Ko wa lew ski, 2005]. Po szu -
ki wa nia te za czę ły być wi docz ne w wie lu urba ni stycz nych ini cja ty wach i kon cep cjach. Jed ną
z nich by ła idea z 1829 ro ku wpro wa dze nia współ środ ko wych pier ście ni zie le ni roz dzie la -
ją cych ob sza ry za bu do wa ne Lon dy nu, au tor stwa Joh na C. Lo udo na. Jej efek tem sta ło się
świa do me for mo wa nie te re nów zie le ni roz wa ża ne ja ko czyn nik za cho wa nia kon tro li
nad roz pra sza niem się ob sza rów zur ba ni zo wa nych. W II po ło wie XIX wie ku po ja wi ła się
kon cep cja par kways – dróg wy ty czo nych w ob rę bie pa sma zie le ni pu blicz nej, peł nią cej
funk cje re kre acyj ne, łą czą cej te re ny zie le ni miej skiej z te re na mi otwar tych stref pod miej -
skich. Ich pier wo wzo rem by ły bul wa ry pa ry skie. W re ali za cjach par kways do ko na ła się
in te gra cja tras ko mu ni ka cyj nych i te re nów otwar tych – swo ista in te gra cja tech no lo gii i na -
tu ry [Za cha riasz, 2006]. Kon cep cja ta uka zu jąc po trze bę sca la nia ist nie ją cych za so bów,
za po cząt ko wa ła tra dy cję two rze nia me tro po li tal nych par ków li ne ar nych. Za ini cjo wał ją F.L.
Olm sted w mie ście Buf fa lo, gdzie, po cząw szy od 1868 ro ku, stwo rzył sys tem, w któ re go
skład wcho dzi ło sześć par ków miej skich, po łą czo nych sie cią par kways. We dług au to ra,
mia ły one stać się szkie le tem, wo kół któ rego roz wi ja ła by się struk tu ra miej ska. Wzo ru jąc
się na tej idei, F.L. Olm sted i Ch. Eliot zre ali zo wa li w la tach 1880–1887 w Bo sto nie ciąg par -
ków, zwa ny Szma rag do wym Na szyj ni kiem (Eme rald Nec kla ce). Two rzył go sys tem zie le ni
usy tu owa nej wzdłuż rzek: Char les, Sto ny Bro ok i Mud dy, po łą czo nej z mia stem sie cią par -
kways, o łącz nej dłu go ści 8 km. Do dziś sta no wi on miej sce re kre acji miesz kań ców mia sta
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oraz ob szar sie dlisk ró żnych ga tun ków zwie rząt i pta ków. Po dob ne sys te my par ków po -
wsta ły w Min ne apo lis, Chi ca go, Qu in cy, Ro che ster, Oma ha i Wa szyng to nie.

Dla XX wie ku zna mien ne sta ły się przy rod ni cze sys te my ochron ne. By ły one od po wie -
dzią na gwał tow ny, nie kon tro lo wa ny roz wój miast. Jed nym z wa żniej szych osią gnięć
urba ni stycz nych II po ło wy XX wie ku, uwy pu kla ją cych ro lę śro do wi ska przy rod ni cze go
w kształ to wa niu śro do wi ska zur ba ni zo wa ne go by ła idea zie lo nych pier ście ni (gre en belts).
Pro po no wa ny przez Pa tric ka Aber crom bie go sys tem gre en belts wo kół Lon dy nu z 1944 ro -
ku czy w ko nur ba cji Cly de si de w Szko cji z 1946 ro ku, z jed nej stro ny sta no wił de ter mi-
nan tę roz wo ju ob sza rów sil nie zur ba ni zo wa nych, za bez pie czał przed nie kon tro lo wa nym
roz pro sze niem za bu do wy oraz chro nił od ręb ność po szcze gól nych jed no stek struk tu ral nych,
z dru giej stro ny był ta kże szcze gól nym spo so bem pro tek cji te re nów otwar tych (la sów, łąk,
ob sza rów rol ni czych), usy tu owa nych na ich obrze żach. Ochro na przed za in we sto wa niem
nie wy ni ka ła naj czę ściej ze szcze gól nych war to ści śro do wi sko wych, lecz z ko niecz no ści
ogra ni cza nia ten den cji miast wiel kich i śred nich do roz le wa nia się. Przy czy ną by ła ta kże po -
trze ba za pew nie nia miesz kań com do stę pu do te re nów war to ścio wych pod wzglę dem
funk cji re kre acyj no -wy po czyn ko wych, usy tu owa nych w nie da le kiej od le gło ści od miejsc
ich za miesz ka nia. Zie lo ne pier ście nie usta la ły wi zu al ną gra ni cę po mię dzy mia stem a wsią,
w ten spo sób słu żąc kształ to wa niu re la cji mia sto – kra jo braz. Isto tą wpro wa dza nia w ży -
cie idei gre en belts by ła ko niecz ność stwo rze nia po wią zań po mię dzy te re na mi zbu do wa ny mi
a otwar ty mi. Lo ka li za cja ta kich pier ście ni nio sła za so bą jed nak sze reg pro ble mów. Wią -
za ła się z umie jęt no ścią pro wa dze nia i re ali za cji po li ty ki prze strzen nej w dłu ższej per spe-
k ty wie cza so wej, zmu sza ła nie ja ko wła dze lo kal ne do wy pła ca nia od szko do wań lub re kom -
pen sat wła ści cie lom grun tów, na któ re na kła da no re stryk cje, oraz po wo do wa ła ko niecz ność
za pew nie nia w gra ni cach miast wy star cza ją cych re zerw te re no wych pod in we sty cje miesz -
ka nio we i prze my sło we. 

In nym spo so bem sys te mo we go po wią za nia en klaw zie le ni miej skiej z te re na mi otwar -
ty mi by ło two rze nie pa sów zie le ni. Łącz ni ka mi, po zwa la ją cy mi na przej ście od ska li mia sta
do re gio nu, sta ły się ko ry ta rze eko lo gicz ne, cią gi, ob sza ry wę zło we, bio cen tra i stre fy bu -
fo ro we. Pa sy te oprócz funk cji przy rod ni czej zy ska ły ta kże funk cje re kre acyj ne, wy po -
czyn ko we, po znaw cze i kra jo bra zo we, tak istot ne dla miesz kań ców ob sza rów zur ba ni zo -
wa nych. Ze wzglę du na nie wiel kie mo żli wo ści po zy ski wa nia no wych te re nów zie le ni
w ob sza rach za bu do wa nych, li nio we struk tu ry przy rod ni cze czę sto ogra ni cza ły się do ska -
li „zie lo nych” ście żek pie szych i ro we ro wych (gre en ways), szla ków nad wod nych (blu eways)
lub nad ziem nych (sky ways) [Tur ner, 1995a]. Od no sząc je do po trzeb użyt kow ni ków, mo -
żna do łą czyć do nich zde fi nio wa ne przez Ke vi na Lyn cha tzw. ple asu re ways – trak ty łą czą ce
te re ny otwar te w mie ście, two rzą ce sys tem pę tli, ła two do stęp nych dla miesz kań ców (pie -
szych, ro we rzy stów), z ogra ni czo nym do stę pem dla ru chu ko ło we go [Lynch, 1995].

Od II po ło wy XX wie ku w miej sce par kways, po wsta ły tzw. zie lo ne dro gi (gre en ways),
kształ tu ją ce sys tem ru chu ko ło we go, pie sze go i ro we ro we go, wpi sy wa ne go w atrak cyj ne
kra jo bra zo wo miej sca. Gre en ways to wa żne eko lo gicz nie ko ry ta rze, two rzą ce sieć otwar -
tych prze strze ni pu blicz nych i ście żek re kre acyj nych, po pro wa dzo nych za rów no wzdłuż
pa smo wych te re nów przy rod ni czych, jak i te re nów stwo rzo nych przez czło wie ka. Nie któ re
z nich ba zo wa ły na opusz czo nych li niach ko le jo wych, miej skich dro gach pu blicz nych lub hi -
sto rycz nych tra sach han dlo wych, in ne na na tu ral nych ko ry ta rzach przy rod ni czych bie g-
ną cych wzdłuż rzek, po to ków i wzgórz. Mo gły być pro wa dzo ne za rów no we wnątrz za tło czo -
nych aglo me ra cji miej skich, jak i po wią za ne w sieć re gio nal ną, two rzyć li ne ar ny sys tem
te re nów otwar tych. Ich za da niem by ło z jed nej stro ny po lep sze nie ja ko ści śro do wi ska
(ochro na i two rze nie ko ry ta rzy eko lo gicz nych, nie zbęd nych dla mi gra cji zwie rząt czy wy -
mia ny ga tun ków), z dru giej za pew nie nie miesz kań com miast do stę pu do te re nów
re kre acyj nych (roz wój eko tu ry sty ki, sie ci pie szych, ro we ro wych, wod nych lub kon nych, pro -
mo cja zdro we go sty lu ży cia). Roz le głe sys te my lub sie ci gre en ways po wią za ne 
z sys te mem tras kra jo bra zo wych, wi do ko wych i hi sto rycz nych, umo żli wia ły po zna nie dzie -
dzic twa przy rod ni cze go, jak też kul tu ro we go miast i re gio nów [Lit tle, 1990]. Wy po sa żo ne
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w ele men ty in fra struk tu ry tu ry stycz nej, mia ły ta kże wy miar eko no micz ny. Ich za ło że niem
by ło wspie ra nie i ak ty wi za cja spo łecz no ści lo kal nych – roz wój przed się bior czo ści, two rze nie
miejsc pra cy, ram dla re ali za cji ini cja tyw lub pro jek tów zwią za nych z ochro ną przy ro dy i kra -
jo bra zu, za cho wa niem dzie dzic twa kul tu ro we go oraz tu ry sty ką [2, 3]. Pierw sze re ali za cje
gre en ways po wsta ły w 1974 ro ku w De nver (San ta Cla ra Gre en way, Plat te Ri ver Gre en way).
By ły one przy kła dem ilu stru ją cym wie lo funk cyj ność przy rod ni czych sys te mów li nio wych.

Li ne ar ny sys tem prze strze ni otwar tych był czę sto two rzo ny dzię ki po wią za niu pasm
zie le ni za kła da nej wzdłuż rzek. Re ali zo wa ne współ cze śnie „nie bie skie dro gi” (blu 4ways), lo -
ka li zo wa ne wzdłuż na brze ży, słu żą ko mu ni ka cji, re kre acji, mo gą być ta kże ele men tem
dzia łań re wi ta li za cyj nych te re nów nad rzecz nych. W ra mach od no wy kra jo bra zu zur ba ni zo -
wa ne go w wie lu mia stach po wsta ły pro gra my wy ko rzy stu ją ce i pod kre śla ją ce kom po zy -
cyj ne, es te tycz ne i przy rod ni cze wa lo ry oraz funk cje rzek (Wa len cja, Lon dyn, Ber lin, Wro -
cław, Kra ków). W Kra ko wie sys tem hy dro gra ficz ny mia sta stał się pod sta wą no wych
po wią zań zie le ni pu blicz nej. W kon cep cji „Par ki rzecz ne”1, wy ko rzy sta no ist nie ją ce w gra -
ni cach mia sta re zer wy te re no we zlo ka li zo wa ne wzdłuż Wi sły i jej do pły wów. Prze wi dzia no
mo żli wość po łą cze nia pro po no wa nych sied miu ob sza rów par ków nad rzecz nych (Wi sły,
Dłub ni, Prąd ni ka, Ru da wy, Wil gi, Po to ku Ko ściel nic kie go, Drwin ki i Se ra fy z Ma li nów ką)
z ota cza ją cym mia sto sys te mem ob sza rów kra jo bra zu praw nie chro nio ne go. Ce lem tak
two rzo ne go sys te mu jest ak ty wi za cja go spo dar cza te re nów nad rzecz nych, wy ko rzy sta nie
trans por to wej ro li rzek oraz po wią za nie funk cji re kre acyj nych z in we sty cja mi prze ciw po -
wo dzio wy mi. Wy ko rzy sta nie sie ci wod nej ja ko osi sys te mu po zwa la na po wią za nie go ze
struk tu rą po szcze gól nych jed no stek prze strzen nych mia sta, umo żli wia do stęp do zie le ni
nad rzecz nej, a ta kże uak tyw nia ob sza ry o wy so kich war to ściach kul tu ro wych i przy rod ni -
czych przy le ga ją cych do rzek. Uzu peł nie niem sys te mu są te re ny po prze my sło we,
re wi ta li zo wa ne w kie run ku przy rod ni czym. We dług au to rów, wa run kiem ko niecz nym, za -
pew nia ją cym trwa łość kon cep cji „Par ków rzecz nych” jest nada nie im usta wo wych form
ochro ny przy ro dy i kra jo bra zu kul tu ro we go (ze spo ły przy rod ni czo -kra jo bra zo we, par ki kul -
tu ro we) bądź ści ślej sze po wią za nie z ist nie ją cy mi już par ka mi kra jo bra zo wy mi (roz sze -
rze nie ich te ry to riów). In nym przy kła dem wy ko rzy sta nia te re nów nad rzecz nych w kształ -
to wa niu eko sys te mu jest Lon dyn, gdzie wzdłuż wschod nie go od cin ka Ta mi zy po wsta je,
w ra mach two rze nia po łą czeń pła tów zie le ni i ko ry ta rzy eko lo gicz nych, sys tem Par ków
Nad rzecz nych (Lon don Ri ver si de Par klands). Sta no wi on przy kład łą cze nia spo so bów
ochro ny oraz za rzą dza nia za so ba mi przy rod ni czy mi. Pro jek to wa ne par ki po wsta ją
przed pla no wa ną za bu do wą dzię ki pro wa dze niu dłu go fa lo wej po li ty ki in we sty cyj nej opar -
tej na part ner stwie pu blicz no -pry wat nym. 

3. Współ cze sne ten den cje w kształ to wa niu sys te mów przy rod ni czych

Współ cze śnie mia sta two rzą zło żo ne struk tu ry prze strzen ne, któ re utra ci ły pier wot ną,
jed no znacz ną czy tel ność ukła du, od zwier cie dla ją cą się w sys te mach przy rod ni czych hi sto -
rycz nych ukła dów miej skich. Wraz z gwał tow nym roz wo jem miast oraz dą że niem
do utrzy ma nia ich zrów no wa żo ne go roz wo ju, istot ne sta ło się zwró ce nie uwa gi na ro lę te -
re nów zie le ni, czy tel ność i spój ność sys te mów przy rod ni czych oraz ko niecz ność roz prze -
strze nia nia sie ci zie lo nych ście żek i za ło żeń par ko wych. Rów no cze śnie za wa żne uzna no
utrzy ma nie zwar to ści i wie lo funk cyj no ści śro do wi ska zbu do wa ne go oraz za pew nie nie od -
po wied nich wa run ków ży cia miesz kań com współ cze snych miast. Mia sta ró żnią się
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po mię dzy so bą wiel ko ścią, stop niem za nie czysz cze nia, de gra da cji po szcze gól nych ele men -
tów śro do wi ska przy rod ni cze go, gę sto ścią za bu do wy i za lud nie nia,za go spo da ro wa niem
te re nu, jak też stop niem prze mie sza nia po szcze gól nych je go stref (są siedz two na tu ral -
nych eko sys te mów i te re nów zde gra do wa nych). Choć mo żli we jest stwo rze nie mo de lo wych
sys te mów przy rod ni czych, ogól nych za sad kie ru ją cych stop niem roz wo ju i ochro ny śro do -
wi ska przy rod ni cze go, za wsze jed nak ko niecz ne jest do sto so wa nie da ne go ukła du
do in dy wi du al nych uwa run ko wań mia sta. Głów nym ce lem po wią za nia klu czo wych te re nów
zie le ni miej skiej jest za pew nie nie pra wi dło we go funk cjo no wa nia przy ro dy na ob sza rach
miej skich, po pra wa wa run ków bio lo gicz nych, kli ma tycz nych i hy dro lo gicz nych, a jed no -
cze śnie za pew nie nie od po wied nich wa run ków ży cia miesz kań com współ cze snych miast.

Obec nie w pla no wa niu prze strzen nym ob sza rów zur ba ni zo wa nych nie prze wi du je się
two rze nia no wych sys te mów zie le ni, lecz uzu peł nia nie bądź po sze rza nie już ist nie ją cych.
Kształ to wa nie struk tur przy rod ni czych opie ra się na za sa dach: 

• rów ne go do stę pu (geo me trycz ne mo de le roz miesz cze nia te re nów zie le ni); 
• sca la nia za so bów ist nie ją cych (mo del szma rag do we go na szyj ni ka); 
• rów nych udzia łów po wierzch nio wych (mo del hie rar chicz ne go sys te mu par ków); 
• de frag men ta cji śro do wi ska przy rod ni cze go (mo del pła tów i ko ry ta rzy) 
• kom pen sa cji (mo del kom pak to we go mia sta) [Dra pel la -Her mans dor fer, 2008].

W przy pad ku wiel kich miast i aglo me ra cji zwięk sze nie te re nów zie le ni i po wią za nie ich 
z oto cze niem po przez two rze nie sys te mów przy rod ni czych wy ni ka z m.in. z po trze by roz -
luź nie nia ich struk tu ry prze strzen nej. Po wo dem są po stę pu ją ce pro ce sy urba ni stycz ne,
roz wój ko mu ni ka cji ko ło wej lub zmie nia ją ce się po trze by miesz kań ców. Zna mien nym przy -
kła dem jest Aglo me ra cja Pa ry ska gdzie 75% po wierzch ni te re nu zaj mu ją te re ny otwar te,
prze wa żnie rol ni cze i le śne. W la tach 80. XX wie ku wy su nię to plan od two rze nia nie mal
nie prze rwa ne go „pa sa zie lo ne go” do oko ła Pa ry ża, w pro mie niu 20–30 km od cen trum,
obej mu ją ce go la sy, par ki, te re ny rol ne itp. Ca łość, o po wierzch ni 90 ty się cy ha, mia ła słu -
żyć wy po czyn ko wi spo łecz no ści miej skiej. W 2008 ro ku, przy opra co wy wa niu wi zji
„Wiel kie go Pa ry ża” (Grand Pa ris 2030), za ło żo no ko niecz ność osią gnię cia 50% po wierzch -
ni te re nów bio lo gicz nie czyn nych. W więk szo ści kon cep cji pod kre śla no ko niecz ność
kon cen trycz ne go roz wo ju okre ślo ne go przez pier ście nie te re nów otwar tych roz po ście ra ją -
ce się wo kół me tro po lii. W swo jej wi zji Je an No uvel za ło żył, że prze strze nie użyt ko wa ne
rol ni czo po win ny two rzyć zie lo ny pier ścień do tle nia ją cy wo kół te re nów zur ba ni zo wa nych
(front de ter re). Yves Lion z gru py De scar tes za pro po no wał za ło że nie sze ściu chro nio nych
par ków rol nych wo kół Pa ry ża, ja ko ob sza rów pro duk cyj nych. Nie któ re wi zje za kła da ły ta -
kże ko niecz ność zin te gro wa nia ob sza rów miej skich z na tu rą po przez sieć me tro po li tal nych
te re nów zie le ni. Ri chard Ro gers za pro po no wał oto cze nie Pa ry ża zie lo nym pier ście niem
skła da ją cym się z te re nów otwar tych oraz stwo rze nie sys te mu ob sza rów zie le ni miej skiej
po łą czo nych bul wa ra mi i par ka mi. Po nad to za pro jek to wał no wą, zie lo ną oś Pa ry ża w po -
sta ci sied mio ki lo me tro we go, wie lo funk cyj ne go par ku li ne ar ne go, łą czą ce go prze strze nie
pu blicz ne mia sta, in fra struk tu rę z wę zła mi cen trów ener ge tycz nych, a ta kże cen trum 
z przed mie ścia mi. Wśród 10 pro po zy cji za pre zen to wa nych przez świa to wej sła wy ar chi tek -
tów, tyl ko jed na z nich prze ciw sta wi ła się kon cen trycz nym wi zjom roz wo ju me tro po lii
pa ry skiej. Jej au to rem był An to ine Grum bach, któ ry za pro po no wał stwo rze nie „Me tro po lii
Se kwa ny”, cią gną cej się li ne ar nie wzdłuż do li ny rze ki od Pa ry ża przez Ro uen do Haw ru
(na dłu go ści 350 km). W kon cep cji tej te re ny nad rzecz ne miały stać się „zie lo nym ko ry ta -
rzem” czy ra czej „wiel ką uli cą”, przy któ rej bie gły by ście żki pie sze, ro we ro we, te re ny
re kre acyj ne, a ta kże za kła dy prze my sło we i ze spo ły za bu do wy miesz ka nio wej, po prze -
dzie la ne te re na mi rol ny mi, two rzą ce wspól nie har mo nij ną ca łość.

Znacz nym pro ble mem w aglo me ra cjach miej skich czy wie lo ośrod ko wych ob sza rach
me tro po li tal nych, jest za pla no wa nie spój ne go sys te mu prze ni ka nia się te re nów otwar tych
i po wią zań zie le ni miej skiej, wpa so wa ne go w śro do wi sko zbu do wa ne. Jed nym ze spo so bów
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je go roz wią za nia jest wy ty cze nie i ochro na te re nów otwar tych roz dzie la ją cych po szcze -
gól ne ob sza ry zur ba ni zo wa ne, za po bie ga ją cych roz le wa niu za bu do wy pod miej skiej
(„Zie lo ne ser ce”, w ob sza rze Rand stad w Ho lan dii lub kli no wy układ te re nów zie le ni, tzw.
fin ger plan w Ko pen ha dze). Przy kła dem sku tecz nych dzia łań mo gą być par ki re gio nal ne,
któ re w wie lu eu ro pej skich ob sza rach zur ba ni zo wa nych sta ły się pod sta wą two rze nia sys -
te mów przy rod ni czych oraz ochro ny i roz wo ju za so bów kul tu ro wych i przy rod ni czych (Park
Kra jo bra zo wy Em scher, Park Re gio nal ny Ren -Men, Par ki Re gio nal ne wo kół Ber li na, Park
Re gio nal ny Sa ar, a ta kże Zie lo ny Pier ścień Lip ska, Ha no we ru czy Mo na chium). Stra te gie
roz wo ju par ków re gio nal nych sta ły się na rzę dziem do kształ to wa nia kra jo bra zu miej skie -
go oraz eko lo gicz nej, spo łecz no -kul tu ro wej i go spo dar czej od no wy ob sza rów zur ba ni -
zo wa nych. Do świad cze nia zdo by te pod czas kształ to wa nia sys te mu te re nów otwar tych
przy czy ni ły się do pod kre śle nia ro li czyn ni ka przy rod ni cze go w roz wo ju prze strzen nym
wiel kich miast i aglo me ra cji. Par ki re gio nal ne, w za ło że niu wie lo funk cyj ne, kon cen tru ją się
na okre śla niu bądź po ka za niu to żsa mo ści oraz kształ to wa niu kra jo bra zu kul tu ro we go miast
i re gio nów, bę dą ce go kwin te sen cją za zę bia nia się te re nów otwar tych i zur ba ni zo wa nych.
Wy ko rzy sty wa ne są ja ko na rzę dzie pro mo wa nia świa do mo ści te ry to rial nej oraz kon ku ren -
cyj no ści wzglę dem in nych re gio nów. Głów nym atu tem par ków re gio nal nych jest ich
ela stycz ność oraz umie jęt ność przy sto so wa nia do zmie nia ją cych się uwa run ko wań [Rau -
ten strauch, 2006].

W Pol sce na ko niecz ność do sto so wa nia ukła du te re nów zie le ni do ist nie ją cych wa run -
ków przy rod ni czych oraz za cho wa nie cią gło ści ukła du łą czą ce go te re ny miej skie
z ob sza ra mi pod miej ski mi za czę to zwra cać uwa gę do pie ro w okre sie mię dzy wo jen nym
i po II woj nie świa to wej. Wte dy roz wi nę ło się pla no wa nie te re nów zie le ni w pol skich mia -
stach. Po ja wił się po gląd o ko niecz no ści świa do me go kształ to wa nia sys te mu te re nów
zie le ni – sys te mu za pew nia ją ce go miesz kań com do stęp za rów no do na tu ry, jak i do te re -
nów wy po czyn ko wych [Toł wiń ski, 1963]. Zde fi nio wa no pierw sze pla ny ochro ny przy ro dy
w ska li re gio nal nej, w któ rych fi lo zo fia ochro ny po le ga ła na okre śle niu spo so bów go spo -
da ro wa nia w har mo nii z na tu rą. Zna la zła ona swo je od zwier cie dle nie ta kże w fi zjo gra fii
urba ni stycz nej, zaj mu ją cej się ba da niem, ana li zą i kom plek so wą oce ną wa run ków przy rod -
ni czych, wy ko rzy sty wa ną w pla no wa niu miast. Po dej ście ta kie mo żna od na leźć w pra cach
nad kon cep cją War sza wy Funk cjo nal nej z lat 30. XX wie ku. Z cza sem aspekt go spo dar czy
w kształ to wa niu miej skich ukła dów przy rod ni czych stop nio wo zo stał uzu peł nio ny 
o pro ble ma ty kę bio lo gicz ną. Za czę to za sta na wiać się, jak roz pa try wać śro do wi sko przy rod -
ni cze, bio rąc pod uwa gę uwa run ko wa nia miej skie, oraz jak kształ to wać mia sto z uwa gi
na wa run ki przy rod ni cze. W efek cie roz wa żań po ja wi ła się, opra co wa na w po ło wie
lat 70. XX wie ku, idea Eko lo gicz ne go Sys te mu Ob sza rów Chro nio nych (ESOCH). Jej kon -
ty nu acją sta ła się kon cep cja „Przy rod ni cze go mo de lu struk tu ry prze strzen nej mia sta”,
opra co wa na w 1986 ro ku przez Zo fię Sta lę. Opar ła się ona na za ło że niu, że w ka żdym
mie ście mo żna wy od ręb nić ele men ty przy rod ni cze i ele men ty an tro po ge nicz ne (te re ny
otwar te i za bu do wa ne), po mię dzy któ ry mi po win na za cho dzić rów no wa ga, sta no wią ca pod -
sta wę roz wo ju prze strzen ne go mia sta. Kon cep cja ta wią za ła się z me to dą wy zna cza nia
ob sza rów o na tu ral nych pre dys po zy cjach do two rze nia sys te mu te re nów otwar tych, sta -
no wią cych isto tę przy rod ni czej struk tu ry mia sta. Tę me to dę wy ko rzy sta no w pra cach
nad Sys te mem Przy rod ni czym Mia sta (SPM). Kon cep cję SPM opra co wa li w 1996 ro ku Bar -
ba ra Szul czew ska i Ja cek Ka ftan. Pre zen tu je ona kom plek so we po dej ście do za sad
kształ to wa nia miej skie go śro do wi ska przy rod ni cze go. Sys tem two rzą ob sza ry peł nią ce nad -
rzęd ne funk cje przy rod ni cze (kli ma tycz ne, hy dro lo gicz ne i bio lo gicz ne). Funk cje po za-
przy rod ni cze (re kre acyj na i wy po czyn ko wa oraz miesz ka nio wa i es te tycz na) zo sta ły okre -
ślo ne ja ko pod rzęd ne. Ta kie roz dzie le nie funk cji wy nik nę ło z ko niecz no ści zró żni co wa nia
dzia łań pla ni stycz nych i pro jek to wych, zwią za nych z kształ to wa niem kra jo bra zu po szcze -
gól nych struk tur. SPM skła da się z ob sza rów wę zło wych i wę złów oraz ko ry ta rzy 
i się ga czy, po wią za nych za rów no ze so bą, jak i z re gio nal nym sys te mem przy rod ni czym,
pro ce sa mi wy mia ny ma te rial no -ener ge tycz nej [Szul czew ska B., Ka ftan J. (red.), 1996].
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Ce lem wie lu na stę pu ją cych po so bie kon cep cji pla ni stycz nych, okre śla ją cych za sa dy funk -
cjo no wa nia eko sys te mów miej skich, sta ło się wy ło nie nie w struk tu rze prze strzen nej mia sta
ob sza rów po wią za nych ze so bą, peł nią cych przede wszyst kim funk cję śro do wi skotwór czą,
za pew nie nie spraw ne go funk cjo no wa nia ele men tów przy ro dy miej skiej oraz po pra wa wa -
run ków ży cia miesz kań ców. 

4. Ro la te re nów po prze my sło wych w sys te mach przy rod ni czych

Bio rąc pod uwa gę trud no ści z kształ to wa niem sys te mów przy rod ni czych we współ cze -
snych mia stach i aglo me ra cjach, szan są dla wie lu z nich sta je się po now ne wy ko rzy sta nie
te re nów po prze my sło wych, znisz czo nych i zde ka pi ta li zo wa nych. Wraz ze zmia ną struk tu -
ry go spo dar czej prze my słu oraz roz wo jem no wych tech no lo gii za czę to na no wo po strze gać
ele men ty cha rak te ry stycz ne dla kra jo bra zu prze my sło we go: hał dy, wy ro bi ska, sztucz ne
zbior ni ki wod ne. Nie któ re z nich oka za ły się war to ścio we pod wzglę dem geo lo gicz nym (od -
kryw ki, ostań ce, za pa dli ska, za le wi ska) i przy rod ni czym (bo ga te flo rystycz nie zbio ro wi ska
ro ślin ne, no we kom bi na cje ga tun ków). Nie licz ne są uni katowe w ska li re gio nu (nie czyn ne
ka mie nio ło my w Bla chów ce i Cze la dzi, war pie w oko li cach Tar now skich Gór). In ne sta no -
wią obiek ty uni ka to we w ska li kra ju lub Eu ro py (hał da so do wa w Ja worz nie, zwa ło wi ska
w re jo nie Man che ste ru) [To kar ska -Gu zik, 2002]. Naj cen niej sze za cho wa ne for my śro do -
wi ska przy rod ni cze go, obej mo wa ne ochro ną praw ną, wraz z ele men ta mi po zo sta wio ny mi
na tu ral nej suk ce sji, two rzą swo je go ro dza ju „zie lo ne wy spy”, sta no wią ce prze ciw wa gę dla
sil nie zur ba ni zo wa nych ob sza rów miast i aglo me ra cji. W ostat nich la tach co raz więk szy
wpływ na zwięk sze nie po wierzch ni te re nów zie le ni w mia stach i aglo me ra cjach po prze my -
sło wych za czy na ją mieć, obok zie le ni po wsta ją cej wsku tek pro ce sów na tu ral nej suk ce sji,
te re ny zie le ni po wsta łe w wy ni ku prze pro wa dza nia pro ce sów re kul ty wa cji, re na tu ra li za cji
czy re wi ta li za cji zde gra do wa nych te re nów po prze my sło wych, po ko le jo wych, po woj sko -
wych czy po ko mu ni ka cyj nych.

Jed nym z pierw szych te re nów zie le ni po wsta łych na ob sza rach po prze my sło wych istot -
nych w ska li miej skiej, był park pu blicz ny But tes -Chau mont w Pa ry żu (1864–1867),
za ło żo ny na od sło nię tych w wy ni ku eks plo ata cji ska łach wa pien nych, w cza sie prze bu -
do wy Pa ry ża do ko na nej przez G.E. Haus sman na, za pro jek to wa ny przez A. Al phan da,
D. Ba ril let -De schamp sa i E. An dre. W Pol sce atrak cyj ność lo ka li za cyj ną i po ten cjał zwią za -
ny z mo żli wo ścią za go spo da ro wa nia te re nów po prze my sło wych w kie run ku przy rod ni czym
do strze żo no już w la tach 1870–1900 w By to miu, gdzie 43 ha nie użyt ków po gór ni czych
po by łej KWK „Te re sa” zre kul ty wo wa no i za go spo da ro wa no na ce le re kre acyj no -par ko we,
two rząc Park Miej ski im. Fran cisz ka Ka chla. W 1886 ro ku, w kra kow skiej dziel ni cy Pod gó -
rze, za go spo da ro wa no nie czyn ny ka mie nio łom po eks plo ata cji wa pie nia „Szko ła
Twar dow skie go”, na park miej ski, na zwa ny póź niej „Par kiem Bed nar skie go”. Za rów no na
ob sza rze ka mie nio ło mu, jak i nie użyt ków po gór ni czych po wsta ły te re ny spa ce ro we i re kre -
acyj ne. Kil ka dzie siąt lat póź niej jed ną z naj lep szych re ali za cji no we go za go spo da ro wa nia
przy rod ni cze go te re nów po prze my sło wych, zna ną w za rów no w Pol sce, jak i w Eu ro pie, był
po wsta ły w 1951 ro ku w cen trum Aglo me ra cji Gór no ślą skiej Wo je wódz ki Park Kul tu ry i Wy -
po czyn ku (WPKiW). Park po wstał na ob sza rze 600 hek ta rów zde wa sto wa nych te re nów
po kry tych hał da mi gór ni czy mi i hut ni czy mi, wy sy pi ska mi śmie ci, za pa dli ska mi wy peł nio -
ny mi wo dą i „bie da szy ba mi”. Wraz z upły wem cza su Aglo me ra cja Gór no ślą ska sta ła się
po lem do świad czeń zwią za nych z po szu ki wa niem spo so bów kształ to wa nia sys te mów przy -
rod ni czych wy ko rzy stu ją cych mo żli wo ści tkwią ce w po now nym wy ko rzy sta niu te re nów
po prze my sło wych w ska li re gio nal nej. W la tach 60. XX wie ku zre ali zo wa no tu kon cep cję
Le śne go Pa sa Ochron ne go (LPO). Jej ce lem by ło stwo rze nie ze wnętrz nej otu li ny re gio nu.
Obej mo wa ła ona pas la sów oka la ją cych aglo me ra cję, znaj du ją cych się w pro mie niu 30 km
od jej głów nych miast. Mia ła izo lo wać po zo sta łe te re ny od ucią żli wo ści prze my słu, a za ra -
zem umo żli wiać wy po czy nek w bez po śred nim są siedz twie te re nów miesz ka nio wych.
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Wią za ła się z tym in ten syw na prze bu do wa sza ty ro ślin nej znacz nych kom plek sów le śnych
i przy sto so wa nie ich do po trzeb re kre acyj no -wy po czyn ko wych. Ce lem kon cep cji by ło za -
go spo da ro wa nie w kie run ku re kre acyj nym nie czyn nych wy ro bisk po pia sko wych i te re nów
po prze my sło wych po ło żo nych na te re nie pa sa. W ra mach LPO po wsta ło kil ka dzie siąt ośrod -
ków wy po czyn ku usy tu owa nych na obrze żach aglo me ra cji, speł nia ją cych pod sta wo we
funk cje usłu go wo -re kre acyj ne po łą czo nych ze so bą sie cią szla ków tu ry stycz nych. Wraz
z upły wem cza su na ob sza rze aglo me ra cji po wsta wa ły ko lej ne idee, od no szą ce się do po -
pra wy wa run ków śro do wi sko wych, wy ko rzy stu ją ce te re ny po prze my sło we. Naj cie kaw szą
z nich by ła opra co wa na w 1991 ro ku „Kon cep cja i pro gram wy kształ - ce nia sys te mu ob -
sza rów chro nio nych aglo me ra cji ka to wic kiej”. Jej ce lem by ło pod ję cie za gad nień
pro wa dzą cych do od no wy śro do wi sko wej i wspar cia na tu ral nych zdol no ści sys te mu przy -
rod ni cze go. Wa żne sta ło się wy pra co wa nie po li ty ki ochro ny i kształ to wa nia śro do wi ska,
jak też od no wy oraz uatrak cyj nie nia war to ści i funk cji przy rod ni czo -kul tu ro wych aglo me -
ra cji. Pod kre śla no ko niecz ność pod nie sie nia po zio mu ja ko ści ży cia miesz kań ców,
atrak cyj no ści miejsc za miesz ka nia, wzro stu do stęp no ści te re nów re kre acyj nych, znie sie -
nia ucią żli wo ści kli ma tycz no -zdro wot nych oraz po pra wy es te ty ki oto cze nia miast aglo me-
ra cji. Prze wi dzia no prze cię cie ob sza ru GOP sie cią ko ry ta rzy eko lo gicz nych za pew nia ją cych
kon takt z te re na mi le żą cy mi na obrze żach wo je wódz twa oraz ogra ni cze nie stop nia je go za -
in we sto wa nia. Kon struk cję rusz tu two rzy ły bio lo gicz nie czyn ne te re ny otwar te, w tym
pa sma eko lo gicz ne, obej mu ją ce naj czę ściej do li ny rzecz ne oraz kom plek sy le śne sku pia -
ją ce się głów nie na obrze żach aglo me ra cji. Ele men tem uzu peł nia ją cym i łą czą cym ca łość
by ły te re ny zde gra do wa ne i eks ten syw nie za in we sto wa ne (o sil nie ob ni żo nym po ten cja le
bio lo gicz nym), któ re wy ma ga ły kom plek so we go od two rze nia śro do wi ska przy rod ni cze go
oraz okre śle nia przy szłe go spo so bu użyt ko wa nia [5]. Za rów no tej kon cep cji, jak i więk -
szości po zo sta łych nie zre ali zo wa no. 

Mo de lo wy mi przy kła da mi re gio nal ne go po dej ścia do prze bu do wy struk tu ry urba ni stycz -
nej i eko lo gicz nej miast i re gio nów, ba zu ją cej na prze kształ ce niu te re nów po prze my-
sło wych w kie run ku przy rod ni czym są dzia ła nia pod ję te w Niem czech (Za głę bie Ruh ry,
Dol ne Łu ży ce, Aachen -Ma astricht -Lie ge), An glii (Black Co un try) czy Fran cji (Nord -Pas de
Ca la is). Wszyst kie po dej mo wa ne ope ra cje urba ni stycz ne wska zu ją na ko niecz ność kre acji
i uzu peł nia nia re gio nal nych sys te mów te re nów zie le ni dzię ki wy ko rzy sta niu te re nów zde -
gra do wa nych, two rze nia no we go kra jo bra zu po prze my sło we go oraz na po wią za nia ja ko ści
śro do wi ska przy rod ni cze go z osią ga niem ko rzy ści eko no micz nych, spo łecz nych i prze -
strzen nych. Efek tem te go jest wzbo ga ce nie ist nie ją cych ukła dów przy rod ni czych, jak
i kształ to wa nie no wej, zrów no wa żo nej prze strze ni zur ba ni zo wa nej, któ rej śro do wi sko przy -
rod ni cze jest nie od łącz ną czę ścią. 

5. Pod su mo wa nie

Obec nie za sa dy kształ to wa nia sys te mów przy rod ni czych są wy ni kiem ko niecz no ści po -
go dze nia wy mo gów ochro ny śro do wi ska z po trze ba mi czło wie ka oraz za sa da mi, ja ki mi
rzą dzą się ob sza ry zur ba ni zo wa ne. W mia stach i aglo me ra cjach po prze my sło wych te re ny
zde gra do wa ne prze kształ co ne w kie run ku przy rod ni czym mo gą two rzyć no we te re ny zie -
le ni miej skiej, współ two rzyć ko ry ta rze, cią gi i wę zły eko lo gicz ne oraz łą czyć sys te my
przy rod ni cze za rów no w ska li lo kal nej, jak i re gio nal nej. Od po wied nio za go spo da ro wa ne,
mo gą uła twić miesz kań com do stęp do ró żnych form wy po czyn ku i re kre acji, a ta kże za -
pew nić kon takt z przy ro dą. Włą cze nie zre kul ty wo wa nych lub pod da nych wła ści wej ochro nie
te re nów po prze my sło wych w sys te my przy rod ni cze jest ko niecz ne dla eko lo gicz nej trwa -
ło ści oraz ła go dze nia lub po pra wy wa run ków kli ma tycz nych i zdro wot nych mia sta, jest
ta kże istot ne dla rów no wa że nia je go ukła du funk cjo nal no -prze strzen ne go oraz kształ to wa -
nia no wej ja ko ści kra jo bra zo wej.
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Abstract

Human culture and civilisation history is the history of cities development. In subsequent stages of

civilisation evolution, in science and technology progress, spreading of industry and change of urban society

awareness and needs, the reasons of various methods of using the natural environment in urban areas

development may be sought. These processes consequence is a growing conflict between human economic

activities and the constantly “enslaved” nature. Another effect is the spatial differentiation of urbanized areas

development status and diversity of urban greenery systems.

The subject matter of this article has been an attempt to present the natural environment role in the

urbanized areas structure. However the objective has been to focus attention to significance of its individual

elements in natural systems formation and landscape development.

Currently, formation of new greenery systems is not anticipated in urban areas spatial planning – only

complementing or expanding of the existing ones. In many cases, an opportunity to enrich, complement and

ensure continuity of the cities and agglomerations’ natural systems provides reuse of urban waste and

brownfields that were degraded and decapitalised. The degraded areas transformed in the natural direction

may form new city urban greenery, co-form corridors, ecological routes and nods as well as connect natural

system both on the local and regional scale. Relevantly developed and managed, they may facilitate the

residents’ access to various forms of relaxation and recreation and provide contact with nature. Inclusion of

the degraded areas into natural systems is indispensable for ecological persistence and mitigation or

improvement of climatic and health city conditions; it is also crucial for balancing its functional and spatial

layout as well as shaping new landscape quality.
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Zbi gniew PIE PIO RA
Pa weł PIE PIO RA

ZA GO SPO DA RO WA NIE CZA SU WOL NE GO DZIE CI I MŁO DZIE ŻY
PO PR ZEZ ZA JĘ CIA KA RA TE 

NA PRZY KŁA DZIE KLU BU SPOR TO WE GO 
FU NA KO SHI SHO TO KAN KA RA TE W KO WA RACH

Wpro wa dze nie

Obec nie ka żdy mo że tre no wać ka ra te. Mo gą to ro bić zarówno dzie ci, jak i oso by star -
sze, mę żczyź ni i ko bie ty, oso by chu de i gru be, ni skie i wy so kie. Sztu ki tej chęt nie uczą się
lu dzie w ka żdym wie ku. Ka ra te cy od czu wa ją wpływ tre nin gów w ży ciu co dzien nym – zy sku -
ją bar dzo atrak cyj ny no wy ide ał i cel swo ich dzia łań, po zy tyw ne wzor ce za cho wań, we dług
któ rych chcą po stę po wać. Ka ra te wpły wa na sfe rę fi zycz ną i psy chicz ną tre nu ją cych. Orien -
tal ne po cho dze nie tej sztu ki da je mo żli wość za cie ka wie nia pol skie go od bior cy swo ją
nie ty po wo ścią, we wnętrz ną har mo nią i wra żli wo ścią. Bia łe ki mo na ozna cza ją akt czy sto ści
in ten cji tre nu ją ce go, do któ re go ka żdy tre nu ją cy się zo bo wią zu je. Ćwi czy, aby na uczyć się
sa mo obro ny i sto so wać ją tyl ko w chwi lach za gro że nia wła sne go bez pie czeń stwa. Ba zu jąc
na uni wer sal nych war to ściach, któ re nie sie ze so bą sztu ka wal ki ka ra te, osią ga się ce le wy -
cho waw cze wśród mło dzie ży oraz dzia ła dla ogól ne go do bra wszyst kich ćwi czą cych.

Jest to mo żli we dzię ki funk cjo no wa niu sto wa rzy szeń spor to wych, ta kich jak Klub Spor -
to wy Fu na ko shi Sho to kan Ka ra te (KS FSK) w Ko wa rach. Ce lem je go funk cjo no wa nia jest
krze wie nie kul tu ry fi zycz nej oraz kształtowanie postawy moralnej po przez upra wia nie spor -
tów wal ki, to jest ka ra te sho to kan, jak rów nież pro wa dze nie dzia łal no ści szko le nio wej.
Po za zwy kłą dzia łal no ścią szko le nio wą KS FSK co rocz nie or ga ni zu je im pre zy spor to we, ta -
kie jak obo zy, se mi na ria szko le nio we i tur nie je o ran dze od po wia to wej po świa to wą.

In ten cją ni niej sze go ar ty ku łu jest przed sta wie nie za go spo da ro wa nia cza su wol ne go
dzie ci i mło dzie ży po przez za ję cia ka ra te. Au to rzy pre zen tu ją je go re ali za cję na przy kła -
dzie dzia łal no ści KS FSK. W tym ce lu przed sta wio na zo sta je ogól na cha rak te ry sty ka mia sta
Ko wa ry i sto wa rzy szeń spor to wych dzia ła ją cych na je go ob sza rze. Na stęp nie uka za ne zo -
sta ją wy cho waw cze aspek ty upra wia nia jed nej z od mian ka ra te – sho to kan, oraz for my
za go spo da ro wa nia cza su dzie ci i mło dzie ży w ra mach dzia łal no ści bie żą cej KS FSK oraz cy -
klicz nych im prez spor to wych przez nie go or ga ni zo wa nych. 

1. Ogól na cha rak te ry sty ka gmi ny Ko wa ry i za go spo da ro wa nia cza su wol ne go
dzie ci i mło dzie ży na jej ob sza rze przez lo kal ne sto wa rzy sze nia

Gmi na miej ska Ko wa ry jest usy tu owa na w po łu dnio wej czę ści wo je wódz twa dol no ślą -
skie go. Ko wa ry na le żą do po wia tu je le nio gór skie go i gra ni czą z gmi na mi Pod gó rzyn
(od za cho du), My sła ko wi ce (od pół no cy), Ka mien na Gó ra i Lu baw ka (od wscho du) oraz Re -
pu bli ką Cze ską (od po łu dnia). Ko wa ry są usy tu owa ne w do li nie Je dli cy na po zio mie
430–1046 m n.p.m., po mię dzy ma sy wa mi gór ski mi Kar ko no szy i Ru daw Ja no wic kich. Od -
le głość z Ko war do przej ścia gra nicz ne go z Re pu bli ką Cze ską na Prze łę czy Okraj
wy no si 14 km, a do gra ni cy z Re pu bli ką Fe de ral ną Nie miec w Zgo rzel cu – 82 km. Po wierzch -
nia gmi ny Ko wa ry to 3739 ha, czy li 37 km2. Ob szar Ko war sta no wi 0,2% po wierzch ni ogól nej
wo je wódz twa. 31 grud nia 2010 ro ku w mie ście Ko wa ry za mel do wa nych by ło 11 860 osób
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w tym osób fak tycz nie za miesz ka łych – 11 545. Na 1 km2 po wierzch ni gmi ny przy pa da 312
miesz kań ców [6, p. 7].

Po za Klu bem Spor to wym Fu na ko shi Sho to kan Ka ra te, któ ry zaj mu je się po pu la ry za cją
kul tu ry fi zycz nej i spor tu, na ob sza rze Ko war funk cjo nu je 31 sto wa rzy sze ń1. Spo śród nich
za go spo da ro wa niem cza su wol ne go dzie ci i mło dzie ży zaj mu ją się m.in.: 7. Dru ży na Har -
cer ska „Wil czy Krąg”, Fun da cja „Świa tło-Ży cie” – Ośro dek Za miej sco wy – Ko wa ry,
Kar ko no ski Klub Pa ra lot nio wy w Ko wa rach, Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie „Ci vi tas Chri stia na”
– Od dział w Ko wa rach, Li ga Obro ny Kra ju – Ko ło Ko wa ry, Miej ski Klub Spor to wy „Olim pia”
Ko wa ry, Ochot ni cza Straż Po żar na w Ko wa rach, Sto wa rzy sze nie „Eu ro je dyn ka” w Ko wa -
rach, Sto wa rzy sze nie Lu dzi Do brej Wo li „Je dli ca”, Sto wa rzy sze nie Mi ło śni ków Spor tu
Ko wa ry, Sto wa rzy sze nie Spor to wo -Spo łecz no -Kul tu ral ne „Pro Ko wa ry”, Sto wa rzy sze nie Ro -
mów w Ko wa rach, Sto wa rzy sze nie Te ni sa Ziem ne go „Re turn” w Ko wa rach, Sto wa rzy sze nie
Węd kar skie „Al ter na ty wa” w Ko wa rach, To wa rzy stwo Mi ło śni ków Sań Ro ga tych, To wa rzy -
stwo Przy ja ciół Dzie ci – Ko ło Po mo cy Dzie ciom Spe cjal nej Tro ski w Ko wa rach [2].

7. Dru ży na Har cer ska „Wil czy Krąg” dzia ła w ra mach Związ ku Har cer stwa Pol skie go. Jej
mi sją jest wy cho wy wa nie mło de go czło wie ka, czy li wspie ra nie go we wszech stron nym roz -
wo ju i kształ to wa niu cha rak te ru przez sta wia nie wy zwań. ZHP wy cho wu je mło dych lu dzi
na pra wych, ak tyw nych i od po wie dzial nych oby wa te li w du chu war to ści za war tych w Pra -
wie Har cer skim.

Fun da cja „Świa tło -Ży cie” po wsta ła w 1989 ro ku. Ce lem jej dzia ła nia jest wy cho wy wa -
nie czło wie ka wol ne go od wszel kich uza le żnień, szko dli wych spo łecz nie – al ko ho li zmu,
nar ko ma nii, ni ko ty ni zmu; czło wie ka otwar te go na po trze by in nych lu dzi; udzie la nie po -
mo cy po zba wio nym opie ki, nie peł no spraw nym, ko bie tom niema ją cym wa run ków
do wy cho wa nia dzie ci.

Kar ko no ski Klub Pa ra lot nio wy w Ko wa rach zrze sza wszyst kich ak tyw nych pa ra lot nia rzy
z Ko war i oko lic oraz wie lu wy bit nych pi lo tów z Pol ski. Przy klu bie ist nie ją trzy sek cje spor -
to we: ty po wo za wod ni cza – Pro -Pa ra gli ding Te am oraz dwie ama tor skie, za an ga żo wa ne
w ry wa li za cję prze lo to wą – Kar ko no sze Te am oraz K2.

Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie „Ci vi tas Chri stia na” – Od dział w Ko wa rach to or ga ni za cja
współ kształ tu ją ca rze czy wi stość pol ską i przy go to wu ją ca ka to li ków świec kich do słu żby
Ko ścio ło wi i Na ro do wi. Sto wa rzy sze nie wy peł nia swo ją mi sję w sfe rze kul tu ry i edu ka cji,
ro dzi ny, pra cy oraz sa mo rząd no ści.

Li ga Obro ny Kra ju – Ko ło Ko wa ry dzia ła w opar ciu o war to ści pa trio tycz no -obron ne na -
sze go kra ju, któ re wy ni ka ją z za ło żeń sta tu to wych LOK -u. Ko ło LOK Ko wa ry pro wa dzi
za ję cia szko le nio we w za kre sie strze lec twa spor to wo -re kre acyj ne go. Po sia da wła sną ka drę
in struk tor ską i sę dziow ską. Bie rze udział w za wo dach strze lec kich or ga ni zo wa nych
na szcze blu re jo nu, wo je wódz twa i kra ju.

Miej ski Klub Spor to wy „Olim pia” Ko wa ry zaj mu je się pro pa go wa niem, or ga ni zo wa niem
i roz wi ja niem spor tu oraz stwo rze niem swym człon kom od po wied nich wa run ków do upra -
wia nia kul tu ry fi zycz nej i tu ry sty ki. Sto wa rzy sze nie or ga ni zu je sek cje spor to we w ró żnych
dys cy pli nach spor tu, pro wa dzi i or ga ni zu je szko le nia spor to we, pro pa gu je wśród mło dzie -
ży i spo łe czeń stwa Ko war spor t i tu ry sty kę, za pew nia od po wied nie wa run ki do upra wia nia
wy cho wa nia fi zycz ne go, spor tu i tu ry sty ki.

Ochot ni cza Straż Po żar na w Ko wa rach pro wa dzi dzia łal ność ma ją cą na ce lu za po bie ga -
nie po ża rom. OSP współ dzia ła w tym za kre sie z Pań stwo wą Stra żą Po żar ną.

Sto wa rzy sze nie „Eu ro je dyn ka” wspie ra Szko łę Pod sta wo wą nr 1 w Ko wa rach w przy go -
to wa niu uczniów do uczest nic twa w ży ciu Eu ro py. Po za wspar ciem sta tu to wej dzia łal no ści
tej szko ły, sto wa rzy sze nie zaj mu je się jej pro mo cją.

Sto wa rzy sze nie Lu dzi Do brej Wo li „Je dli ca” zaj mu je się bez in te re sow ną, cha ry ta tyw ną
po mo cą miesz kań com Ko war, a w ra zie po trze by ta kże miesz kań com miej sco wo ści w kra -
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ju i po za nim. Sto wa rzy sze nie po ma ga in sty tu cjom oświa to wym, kul tu ral nym, spor to wym
oraz słu żby zdro wia. Pro mu je i wspie ra pra cę wo lon ta riu szy.

Sto wa rzy sze nie Mi ło śni ków Spor tu Ko wa ry stwa rza mo żli wo ści wszech stron ne go i har -
mo nij ne go roz wo ju spraw no ści fi zycz nej osób w ka żdym wie ku. Umo żli wia ta kże roz wój
sfe ry oso bo wo ści dzie ci, mło dzie ży i do ro słych.

Sto wa rzy sze nie Spor to wo -Spo łecz no -Kul tu ral ne „Pro Ko wa ry” pro wa dzi oraz wspie ra
dzia łal ność na rzecz roz wo ju Mia sta Ko wa ry i je go spo łecz no ści lo kal nej. Pro mu je wa lo ry
tu ry stycz ne oraz hi sto rię mia sta Ko wa ry, a ta kże pro pa gu je eko ro zwój, ochro nę przy ro dy
i kli ma tu oraz zdro wy styl ży cia.

Sto wa rzy sze nie Ro mów two rzy wa run ki peł niej sze go uczest nic twa Ro mów, a zwłasz cza
dzie ci i mło dzie ży rom skiej, w ży ciu spo łecz nym i kul tu ral nym Ko war. Sto wa rzy sze nie kul -
ty wu je tra dy cję i kul tu rę Ro mów.

Sto wa rzy sze nie Te ni sa Ziem ne go „Re turn” pro pa gu je, or ga ni zu je i roz wi ja te nis ziem -
ny w Ko wa rach. Umo żli wia ta kże dzie ciom i mło dzie ży tre no wa nie tej dys cy pli ny spor tu.

Sto wa rzy sze nie Węd kar skie „Al ter na ty wa” zaj mu je się dzia łal no ścią hob by stycz ną, ja -
ką jest węd kar stwo. Sto wa rzy sze nie zrze sza oso by w ró żnym wie ku.

To wa rzy stwo Mi ło śni ków Sań Ro ga tych zaj mu je się wskrze sza niem, kul ty wo wa niem
i pro pa go wa niem tra dy cji zjaz dów sa nia mi ro ga ty mi w Kar ko no szach. To wa rzy stwo gro ma -
dzi ma te ria ły hi sto rycz ne i współ cze sne, któ re umo żli wia ją po zna nie prze zna cze nia
i spo so bu wy ko na nia sań ro ga tych. Zi mą ka żde go ro ku or ga ni zo wa na jest Li ga Sań Ro ga -
tych i Mię dzy na ro do wy Zjazd Sa nia mi Ro ga ty mi.

To wa rzy stwo Przy ja ciół Dzie ci – Ko ło Po mo cy Dzie ciom Spe cjal nej Tro ski w Ko wa rach
po ma ga oso bom nie peł no spraw nym i cho rym. Or ga ni zu je im czas wol ny. Pro wa dzi ta kże
dzia łal ność wspo ma ga ją cą ich ro dzi ny.

Spo śród wy mie nio nych sto wa rzy szeń, po za Klu bem Spor to wym Fu na ko shi Sho to kan
Ka ra te, ak tu al nie tyl ko To wa rzy stwo Sań Ro ga tych i Sto wa rzy sze nie Spor to wo -Spo łecz no -
-Kul tu ral ne „Pro Ko wa ry” or ga ni zu ją co rocz ne im pre zy spor to we o za się gu po nad lo kal nym,
któ re uatrak cyj nia ją czas wol ny dzie ciom i mło dzie ży. Pierw sza z nich jest or ga ni zo wa -
na pod na zwą „Mię dzy na ro do wy Zjazd Sa nia mi Ro ga ty mi”, zaś dru ga – „Wjazd Ko lar ski
Ko wa ry -Okraj”. Tur nie je or ga ni zo wa ne przez Miej ski Klub Spor to wy „Olim pia” Ko wa ry obec -
nie stra ci ły na zna cze niu i ma ją cha rak ter lo kal ny, tak jak wy da rze nia ge ne ro wa ne przez
po zo sta łe sto wa rzy sze nia.

2. Wy cho waw cze aspek ty wy ni ka ją ce z tre no wa nia ka ra te sho to kan

Klub Spor to wy Fu na ko shi Sho to kan Ka ra te zaj mu je się wy cho wy wa niem dzie ci i mło dzie -
ży po przez upra wia nie ka ra te sho to kan, któ re jest jed nym ze spor tów wal ki [9]. Wy cho wa nie
mo żna zde fi nio wać ja ko od dzia ły wa nia or ga ni zo wa ne ce lo wo, któ re ma ją pro wa dzić do po -
żą da nych zmian w funk cjo no wa niu jed no stek i grup spo łecz nych. Po przez od dzia ły wa nia
na le ży ro zu mieć wszel kie zja wi ska zwią za ne z dzia ła niem śro do wi ska spo łecz ne go i przy rod -
ni cze go na czło wie ka. Oso ba, któ ra chce wy cho wy wać, mu si wie dzieć naj pierw, ku cze mu
chce lub po win na ko goś wy cho wy wać, a do pie ro po tem mo że szu kać me tod, z po mo cą
któ rych mo gła by osią gnąć za mie rzo ne ce le. Ce le wy cho wa nia to nic in ne go jak ide al ne
wy obra że nia skut ku od dzia ły wań oraz przy szły stan wy cho wa nej oso by, do któ re go dą ży
wy cho waw ca po przez za pla no wa ne, świa do me i ra cjo nal ne dzia ła nie [8, p. 915–916].

W ka ra te pro ces wy cho wa nia prze bie ga po przez prze ka zy wa nie uczniom ko dek su Do -
jo Kun (Za sa dy miej sca tre nin gu) i Ni ju Kun (Dwa dzie ścia za sad) wraz z tech ni ka mi wal ki
oraz dys cy pli ną. Ety kie ta pa nu ją ca na do jo jest wy ra zem pie lę gna cji tra dy cji, sza cun ku
dla spo so bu ćwi cze nia ka ra te, w ta ki spo sób, w ja ki tre no wa li je pierw si mi strzo wie oraz po -
ko le nia mi strzów, dzię ki któ rym ka ra te do tar ło do ad re sa ta. Jej prze strze ga nie ma
wspo móc kon cen tra cję na tre nin gu, za pew nić bez pie czeń stwo ćwi czą cym oraz dać wska -
zów ki do co dzien ne go po stę po wa nia. Spo ro ele men tów ety kie ty po cho dzi z kul tu ry
ja poń skiej i jest dla Eu ro pej czy ków w pierw szej chwi li dziw ne, jed nak bu du je na do jo

– 91 –



(miej sce tre nin gu ka ra te) at mos fe rę sku pie nia na tre nin gu, sza cun ku dla sen seia
(mistrz–na uczy ciel–po sia dacz czar ne go pa sa) i współ ćwi czą cych.

Przy kła do wo kie dy kol wiek wcho dzi się, czy wy cho dzi z do jo, wy ko nu je się ukłon w po -
zy cji sto ją cej, któ ry jest wy ra zem sza cun ku i prze strze ga nia za sad ety kie ty. W przy pad ku
spóź nie nia się na tre ning, przyj mu je się po zy cję se iza (siad klęcz ny) przy wej ściu do do -
jo i cze ka na ze zwo le nie na do łą cze nie do gru py.

Ka żdy tre ning roz po czy na się ce re mo nią, pod czas któ rej naj star szy stop niem uczeń
wy da je ko men dę se irec (na zbiór kę). Na stęp nie ćwi czą cy usta wia ją się we dług ko lej no ści
stop ni od pra wej stro ny na prze ciw sen seia twa rzą do fron tu do jo. Póź niej sen sei wy da je
ko lej ne ko men dy [7, p. 81–85]:

– se iza! – ćwi czą cy sia da ją w sia dzie klęcz nym, tak aby li nia ko lan by ła rów na,
– mo ku soh! – po czą tek ci chej me dy ta cji,
– mo ku soh yame! – ko niec me dy ta cji,
– sho men ni rei! – ukłon do fron tu do jo, któ ry oka zu je sza cu nek do miej sca ćwi czeń

i in sty tu cji ka ra te,
– sen sei ni rei! – ko men da wy da wa na przez ucznia naj star sze go stop niem, ukłon uczniów

w stro nę sen seia ma być po dzię ko wa niem za mo żli wość tre no wa nia je go okiem,
– oto gai ni rei! – ukłon do fron tu do jo po le ga na od da niu sza cun ku współ ćwi czą cym

– jest to po dzię ko wa nie za mo żli wość tre no wa nia w da nej gru pie,
– ki rit su! – ćwi czą cy po wsta ją po ko lei we dług hie rar chii stop ni.

Po ce re mo nii, któ ra ma cha rak ter wy ci sze nia i wpro wa dze nia do za jęć, za czy na się tre -
ning fi zycz ny i du cho wy. Bez względu na to gdzie od by wa się tre ning, ćwi czy się za wsze
bo so i w ka ra te gi (strój ka ra te). Po ziom wy ko ny wa nych czyn no ści przez tre nu ją cych pod -
czas tre nin gu za le ży od stop nia umie jęt no ści. Są one od zwier cie dlo ne przez ko lo ry pa sów
– im ciem niej szy ko lor, tym więk sze do świad cze nie ka ra te ki. Stop nie zdo by wa się zda jąc
eg za mi ny kon tro l ne. Na stop nie uczniow skie (kyu – ko lo ro wy pas) zda je się u sen seia. Na -
to miast na stop nie mi strzow skie (dan – czar ny pas) zdać mo żna tyl ko u mi strza, któ ry
po sia da sto pień mi ni mum 7 dan. 

Za koń cze nie tre nin gu ka ra te jest po dob ne do ce re mo nii roz po czę cia tre nin gu, przy czym
na ko niec re cy tu je się za sa dy do jo kun. Zo sta ło ono opi sa ne w pię ciu za sa dach przez mi -
strza Gi china Fu na ko shi. Sta no wi pod sta wo wą wie dzę o ka ra te. Czło wiek, któ ry chce
po dą żać dro gą „pu stej rę ki”, mu si naj pierw na uczyć się pię ciu za sad do jo kun [1, p. 2–4]:

– po pierw sze, rzecz w tym, aby cha rak ter kształ to wać – cha rak ter,
– po pierw sze, rzecz w tym, aby si łę du cha roz wi jać – lo jal ność,
– po pierw sze, rzecz w tym, aby praw dzi wo ści dro gi bro nić – wy si łek,
– po pierw sze, rzecz w tym, aby ety kie tę sza no wać – ety kie ta,
– po pierw sze, rzecz w tym, aby go rą co ścią ser ca mę stwa nie prze sła niać – kon tro la.

Ka żda z wy mie nio nych za sad za czy na się od słów „po pierw sze...” co ozna cza, że nie ma
głów nej do mi nu ją cej za sa dy w ko dek sie do jo. Wszyst kie za sa dy są tak sa mo wa żne. Jed -
na uzu peł nia dru gą. Wszyst kie wy mie nio ne za sa dy mu szą jed no cze śnie wy stę po wać
w po sta wach i oso bo wo ści ka ra te ki. Sen sei, ucząc tych za sad swych adep tów, po da je wła -
ści wą in ter pre ta cję ka żdej z nich oraz spo sób funk cjo no wa nia wszyst kich ra zem
w po stę po wa niu ka żde go ćwi czą ce go. Do pie ro wte dy mo żna mó wić o po stę pach w ety ce
wy cho wa nia ka ra te.

Dal szą czę ścią ety kie ty ka ra te jest ni ju kun. Jest to dwa dzie ścia za sad du cha ka ra te -
do, któ re są swo istym uzu peł nie niem i roz wi nię ciem my śli do jo kun [1, p. 2–4]:

1. Ni gdy nie za po mi naj, że ka ra te za czy na się i koń czy sza cun kiem.
2. Ka ra te nie jest for mą agre sji.
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3. Ka ra te kształ tu je cno tę.
4. Za nim po znasz in nych, po znaj sie bie sa me go.
5. Znacz nie wa żniej szy od tre nin gu fi zycz ne go jest tre ning du cho wy.
6. Otwórz swój umysł i po zwól mu pły nąć.
7. Nie po wo dze nie ude rza w nas bar dziej, kie dy jest re zy gna cją.
8. Ca ły świat jest jed nym wiel kim do jo.
9. Na uka ka ra te trwa ca łe ży cie.
10.Duch ka ra te ma sta no wić ra dość i za chę cać do wszyst kich po czy nań.
11.Ka ra te jest jak wrzą ca wo da: je śli jej do sta tecz nie nie pod grze wasz, sty gnie.
12.Nie myśl o zwy cię stwie, isto tą jest, aby nie prze grać.
13.Do sto suj się do ru chów prze ciw ni ka.
14.Wal kę pro wadź w spo sób na tu ral ny.
15.Myśl o rę kach i o no gach jak o ostrych mie czach.
16.Ka ra te jest my śle niem, że ca ły świat mo że ob ró cić się prze ciw To bie.
17.Ka ra te ka za wsze jest w go to wo ści.
18.Ka ta jest do sko na ło ścią sty lu, za sto so wa nie jest na stęp ne.
19.Tak jak łuk, ka ra te ka mu si mieć zdol ność na pi na nia się i kur cze nia, szyb ko ści

i po wol no ści.
20.Duch za wsze mu si dą żyć do do sko na ło ści.

Ni ju kun kształ tu je du cha ka ra te -do w ży ciu co dzien nym. Wy szko lo ny wo jow nik jest
oso bą z nie po ha mo wa nym du chem do ry wa li za cji i wiel ką si łą. Nie uczci we by ło by uży wa -
nie po sia da nych przez nie go umie jęt no ści prze ciw ko niewy tre no wa nej oso bie. Duch ka ra te
jest nie do po bi cia, dla te go wo jow nik mu si uży wać swo jej wie dzy tyl ko dla wzglę dów spra -
wie dli wo ści. Oso ba z cha rak te rem po tra fi uciec od wal ki, po nie waż kon tro lu je swo je emo cje
i jest w zgo dzie z sa mym so bą. Nie mu si te sto wać swo ich zdol no ści na uli cy. Wy gry wa bez
wal ki. Nie bę dzie ubo le wać z po wo du utra ty spo sob no ści wal ki. Bę dzie się cie szyć, że nikt
nie zo stał skrzyw dzo ny.

Wy strze ga nie się gwał tow ne go za cho wa nia jest trud ne do wy tłu ma cze nia dla wie lu mło -
dych adep tów ka ra te. Nie zbęd ne jest więc sta łe przy po mi na nie uczniom przez sen seiów
o wa żno ści ety kie ty.

Tre ning ka ra te jest pod da ny ostrej dys cy pli nie. Wy ni ka to z hi sto rycz ne go na ka zu po -
wsta wa nia tej sztu ki w moc no feu dal nych cza sach śre dnio wiecz nej Ja po nii i Oki na wy. Ktoś,
kto twier dzi, że dzi siaj dys cy pli na w ka ra te nie jest już po trzeb na, jest w głę bo kim błę dzie,
gdyż wy so ka dys cy pli na przy wo ły wa na pod czas tre nin gu ka ra te jest me to dą tre nin go wą.
Nie ustan ne po zo sta wa nie w bacz nej uwa dze, re spek cie do tre ne ra i part ne ra (prze ciw ni ka
w wal ce), da je wy so ki po ziom kon cen tra cji i za an ga żo wa nia umy słu w pro ces tre nin go wy.
W pro ce sie tre nin gu u ka ra te ki wy ostrza ją się zmy sły. Po pra wia się ja sność do ko ny wa nej oce -
ny, pre cy zyj ność dzia łań i wy po wie dzi, wia ra w słusz ność prze ja wia nych przez sie bie ak tyw no ści.
Dzię ki wy so kie mu stop nio wi za ufa nia do pod ję tych przez sie bie de cy zji, ka ra te uczy prze gry -
wać z ho no rem i wy gry wać bez py chy, nie tyl ko na tre nin gu, lecz ta kże w ży ciu pry wat nym.

3. For my za go spo da ro wa nia cza su dzie ci i mło dzie ży po przez za ję cia ka ra te

Klub Spor to wy Fu na ko shi Sho to kan Ka ra te po sia da li cen cje mię dzy na ro do we – Fu na -
ko shi Sho to kan Ka ra te As so cia tion, kra jo we – Pol skie go Związ ku Ka ra te w War sza wie,
re gio nal ne – Dol no ślą skie go Związ ku Ka ra te we Wro cła wiu. W dzia łal ność Klu bu za an ga -
żo wa nych jest oko ło 100 osób [5, p. 1–2].

KS FSK dzia ła w za kre sie szko le nia ka ra te, któ re obej mu je dzie ci, mło dzież i do ro słych.
Głów ny mi ba za mi szko le nio wy mi KS FSK są: ha la spor to wa Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Ko -
wa rach oraz sa la gim na stycz na Ze spo łu Szkół Szko ła Pod sta wo wa i Gim na zjum w My sła-
ko wi cach. W pro gra mie szko le nia klu bu mo żna wy ró żnić na stę pu ją ce ce le: na uka ka ra te
sho to kan; udział w ry wa li za cji spor to wej na are nie kra jo wej i za gra nicz nej; pod no sze nie
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umie jęt no ści po przez udział w eg za mi nach na stop nie kyu i dan; pro pa go wa nie proz dro -
wot ne go try bu ży cia; za go spo da ro wa nie cza su wol ne go dzie ci i mło dzie ży. Szko le nie
mo żna po dzie lić na eta py przy go to waw czy, star to wy i przej ścio wy. Na etap przy go to waw -
czy skła da ją się na uka i do sko na le nie tech nik, pod no sze nie zdol no ści mo to rycz nych
i psy chicz nych, na uka i do sko na le nie tak ty ki roz strzy ga nia walk, wdra ża nie zdro we go odży -
wia nia się. W eta pie star to wym wy ró żnić mo żna udział w za wo dach oraz ko ry go wa nie
błę dów i ana li zę star tów. Z ko lei etap przej ścio wy skła da się z le cze nia kon tu zji, od prę że -
nia fi zjo lo gicz ne go or ga ni zmu, re sty tu cji po przez ze spo ło we gry spor to we.

W Ko wa rach KS FSK pro wa dzi go dzin ne tre nin gi dla dwóch grup – po cząt ku ją cej i za -
awan so wa nej. Tre nin gi dla pierw szej gru py od by wa ją się dwa, zaś dla dru giej gru py trzy
ra zy w ty go dniu. Ka dra szko le nio wa po sia da ją ca li cen cję Pol skie go Związ ku Ka ra te li czy
4 oso by, na to miast 8 osób po sia da sto pień mi strzow ski (czar ny pas) i li cen cję sę dziow ską.

Klub Spor to wy Fu na ko shi Sho to kan Ka ra te or ga ni zu je im pre zy spor to we na ob sza rze
po wia tu je le nio gór skie go w gmi nach Ko wa ry, Kar pacz i My sła ko wi ce. Dzię ki nim dzie ci
i mło dzież na co dzień uczest ni czą ca w tre nin gach ka ra te bie rze udział w sze ro ko ro zu mia -
nej kul tu rze fi zycz nej, osią ga jąc zna czą ce wy ni ki spor to we. Do wy bra nych im prez
zor ga ni zo wa nych przez klub w la tach 2008–2010 dla dzie ci i mło dzie ży z Ko war na le żą:

• „II Otwar te Mi strzo stwa Pol ski Ka ra te Sho to kan FSKA„ [3, p. 1–2],
• „XIII Mię dzy na ro do we Let nie Se mi na rium Sho to kan Ka ra te i III Tur niej Fu na ko shi

Cup. im. Lesz ka Drew nia ka„ [4, p. 1–3],
• „XXXI Obóz Let ni Fu na ko shi Sho to kan Ka ra te„ [5, p. 2].

Pierw szą z wy mie nio nych im prez by ły II Otwar te Mi strzo stwa Pol ski Ka ra te Sho to kan
FSKA. Do ce lów, któ re przy świe ca ły re ali za cji mi strzostw, na le ża ły: po pu la ry za cja ka ra te
wśród dzie ci, mło dzie ży i do ro słych; wy ło nie nie naj lep szych za wod ni ków, za wod ni czek
i klu bów; pod no sze nie po zio mu wy szko le nia za wod ni ków oraz zdo by wa nie do świad czeń
w ry wa li za cji spor to wej; po pu la ry za cja zdro we go i ak tyw ne go try bu ży cia; pro mo cja re gio -
nu dol no ślą skie go wśród przy jezd nych za wod ni ków, tre ne rów oraz za pro szo nych go ści,
uczest ni ków im pre zy, po pu la ry zo wa nie da le ko wschod nich spor tów wal ki, umo żli wie nie bez -
po śred nie go uczest ni cze nia miesz kań ców Ko war i re gio nu dol no ślą skie go w kon su mo wa niu
wi do wi ska spor to we go.

II Otwar te Mi strzo stwa Pol ski Ka ra te Sho to kan FSKA zor ga ni zo wa no w dniach 26–
28.02.2010 w Ko wa rach. Wzię li w nich udział za wod ni cy i szko le niow cy z 33 klu bów z kra ju
– ogó łem po nad 380 uczest ni ków. Na mi strzo stwa przy je cha li ta kże wy kwa li fi ko wa ni sę -
dzio wie FSKA. Prze wod ni czą cy Ko mi sji Sę dziow skiej FSKA Po land Mi ro sław Ada mow ski – 6
dan, za bez pie czył tur niej w czę ści sę dziow skiej. Na czas trwa nia Mi strzostw zo sta ły wy po -
ży czo ne trzy ma ty (ta ta mi). Im pre za trwa ła trzy dni – pierw sze go dnia na ha li trwa ły
przy go to wa nia do za wo dów. Klu by za ła twia ły for mal no ści zwią za ne ze star tem w tur nie ju.
Prze pro wa dzo no ta kże kurs sę dziow ski FSKA.

Dru gie go dnia od by ły się eli mi na cje i fi na ły uczest ni ków do szes na ste go ro ku ży cia, na to -
miast trze cie go – eli mi na cje i fi na ły uczest ni ków po wy żej szes na ste go ro ku ży cia. Star tują cy
za wod ni cy zo sta li ubez pie cze ni i w ra zie po trze by ob ję ci opie ką le kar ską. W mi strzo stwach
by ły na gra dza ne trzy pierw sze miej sca w ka żdej kon ku ren cji po przez pu cha ry, me da le, dy -
plo my oraz na gro dy rze czo we. Pro mo cja im pre zy oraz po wia tu je le nio gór skie go roz po czę ła
się 3 mie sią ce wcze śniej. W dniach 27–28.02.2010 ro ku im pre za trans mi towa na by ła na ży -
wo przez In ter net na stro nie in ter ne to wej www.fska.in fo i stro nach por ta li tu ry stycz nych.

Ko lej ną im pre zą by ło XIII Mię dzy na ro do we Let nie Se mi na rium Sho to kan Ka ra te
i III Tur niej Fu na ko shi Cup. im. Lesz ka Drew nia ka. Do ce lów, któ re przy świe ca ły or ga ni -
za cji wy da rze nia, za li czyć mo żna: roz pro pa go wa nie sztuk wal ki na te re nie wo je wódz twa
dol no ślą skie go, Pol ski i za gra ni cą; po pu la ry za cja zdro we go i ak tyw ne go try bu ży cia po -
przez tre nin gi ka ra te; pro mo cja Re gio nu Dol no ślą skie go oraz wa lo rów tu ry stycz nych
i kul tu ro wych wo je wódz twa dol no ślą skie go pod ką tem XII Mi strzostw Świa ta Ka ra te Sho -
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to kan FSKA Ko wa ry -Kar pacz w 2010 ro ku wśród przy jezd nych za wod ni ków, tre ne rów
oraz za pro szo nych go ści, uczest ni ków im pre zy z kra ju i za gra ni cy; wy ło nie nie naj lep szych
za wod ni ków i za wod ni czek w trak cie III Tur nie ju Fu na ko shi Cup im. Lesz ka Drew nia ka;
in te gra cja dzie ci i mło dzie ży upra wia ją cych ka ra te z kra jów Unii Eu ro pej skiej i świa ta po -
przez wspól ne tre nin gi, ry wa li za cję spor to wą na tur nie ju, wy ciecz ki tu ry stycz ne oraz
im pre zy in te gra cyj ne.

XIII Mię dzy na ro do we Let nie Se mi na rium Sho to kan Ka ra te i III Tur niej Fu na ko shi Cup.
im. Lesz ka Drew nia ka zo sta ły zor ga ni zo wa ne w dniach 26–28.06.2009 w Ko wa rach. W tym
okre sie na za pro sze nie KS FSK Ka ra te przy był wy bit ny znaw ca sztuk wal ki, pre zy dent mię -
dzy na ro do wej or ga ni za cji FSKA Shi han Ken neth Fu na ko shi 9 dan. W cią gu 3 dni zo sta ło
prze pro wa dzo ne szko le nie sę dziow skie oraz warsz ta ty tre nin go we dla po nad 200 osób tre -
nu ją cych sztu ki wal ki w III ka te go riach za awan so wa nia z kra jów Unii Eu ro pej skiej, USA,
Ro sji, Ma ro ko oraz państw by łe go Związ ku Ra dziec kie go.

W ostat nim dniu se mi na rium, w go dzi nach przed po łu dnio wych zo stał prze pro wa dzo ny
eg za min na stop nie mi strzow skie dan dla tre ne rów i za wod ni ków, w któ rym pod nie śli oni
swo je kwa li fi ka cje z za kre su umie jęt no ści sztu ki wal ki ka ra te. O go dzi nie 14 od był się III Tur -
niej Fu na ko shi Cup im. Lesz ka Drew nia ka w kon ku ren cjach: ka ta mę żczyzn i ko biet oraz
ku mi te mę żczyzn i ko biet. Tur niej był sę dzio wa ny przez kwa li fi ko wa nych sę dziów FSKA.

Trze cim wy da rze niem przy go to wa nym przez KS FSK był XXXI Obóz Let ni Fu na ko shi
Sho to kan Ka ra te w dniach 20–31.08.2010 w Sar bi no wie. W zgru po wa niu uczest ni czy ło 18
osób. Obóz był kon ty nu acją co rocz nych wa ka cyj nych zgru po wań, na któ rych ka ra te cy z Ko -
war i oko lic pod no si li swo je umie jęt no ści w sztu ce ka ra te. 

Głów nym ce lem tre nin go wym by ło przy go to wa nie za wod ni ków KS FSK na XII Mi strzo -
stwa Świa ta Ka ra te Sho to kan FSKA Ko wa ry -Kar pacz w 2010 ro ku. Oprócz za jęć
spor towych, uczest ni cy od da wa li się sze ro ko po ję tej re kre acji po przez licz ne wy ciecz ki
pie sze oraz pły wa nie i pla żo wa nie nad mo rzem. Obóz za koń czył się eg za mi nem na stop -
nie szko le nio we kyu.

Za koń cze nie

Na ob sza rze Ko war funk cjo nu ją 32 sto wa rzy sze nia. Po nad po ło wa spo śród nich zaj -
mu je się spor tem. Jed nym z nich jest Klub Spor to wy Fu na ko shi Sho to kan Ka ra te, któ re go
ce lem funk cjo no wa nia jest krze wie nie kul tu ry fi zycz nej wśród dzie ci, mło dzie ży i do ro -
słych oraz wy cho wa nie dzie ci i mło dzie ży po przez upra wia nie spor tów wal ki, to jest
ka ra te sho to kan.

Ka ra te jest sztu ką wal ki, któ ra wy cho wu je za rów no w sfe rze fi zycz nej po przez „kul tu rę
wła sne go cia ła”, jak i w sfe rze psy chicz nej po przez kon tro lę wła snych emo cji. Współ cze -
sne ka ra te jest do sto so wa ne do bez piecz ne go na ucza nia wszech stron nej gim na sty ki
obej mu ją cej wszyst kie aspek ty uspor to wie nia or ga ni zmu ludz kie go, tre ning umy słu oraz
ła twą sa mo obro nę. Uspor to wie nie or ga ni zmu obej mu je wszyst kie ce chy mo to rycz ne i psy -
chicz ne, da jąc rów no mier ny wszech stron ny roz wój – biop sy cho spo łecz ny.

KS FSK za go spo da ro wu je czas wol ny dzie ci i mło dzie ży po przez szko le nie ka ra te, któ -
re obej mu je dzie ci, mło dzież i do ro słych. Klub Spor to wy Fu na ko shi Sho to kan Ka ra te
or ga ni zu je ta kże im pre zy spor to we, ta kie jak: II Otwar te Mi strzo stwa Pol ski Ka ra te Sho -
to kan FSKA, XIII Mię dzy na ro do we Let nie Se mi na rium Sho to kan Ka ra te i III Tur niej
Fu na ko shi Cup. im. Lesz ka Drew nia ka, XXXI Obóz Let ni Fu na ko shi Sho to kan Ka ra te. Do ce -
lów, któ re przy świe ca ją ich re ali za cji na le żą m.in.: po pu la ry za cja ka ra te wśród dzie ci,
mło dzie ży i do ro słych; pro pa go wa nie zdro we go i ak tyw ne go try bu ży cia po przez tre nin gi
ka ra te; wy ło nie nie naj lep szych za wod ni ków, za wod ni czek i klu bów; pod no sze nie po zio mu
wy szko le nia za wod ni ków oraz zdo by wa nie do świad czeń w ry wa li za cji spor to wej. Spo śród
ko war skich sto wa rzy szeń spor to wych, po za KS FSK, ak tu al nie tyl ko dwa or ga ni zu ją co -
rocz ne im pre zy spor to we o za się gu po nad lo kal nym, któ re w po dob ny spo sób
uatrak cyj nia ją czas wol ny dzie ciom i mło dzie ży.

– 95 –



Abstract

The ar tic le de scri bes ma na ging the free ti me of the chil dren and the youth by the ka ra te tra inings. The

au thors pre sent its re ali za tion on the exam ple of the func tio ning of the Fu na ko shi Sho to kan Ka ra te Sport Club

(KS FSK). For this pur po se the re is de scri bed the ge ne ral cha rac te ri stic of the Ko wa ry town and the sport as -

so cia tions which func tion in its area. Next the re is pre sen ted the upbrin ging aspects of tra ining of the one of

the ka ra te va ria tion – sho to kan and the forms of ma na ging the ti me of chil dren and youth wi thin the con fi nes

of the cur rent ac ti vi ty of the KS FSK and cyc lic sport events or ga ni zed by this club. 
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Han ka ZA NIEW SKA 
Ma ria THIEL 

PRZE STR ZEN NO-AR CHI TEK TO NICZ NE I SPO ŁECZ NE PRO BLE MY 
W ZRÓW NO WA ŻO NYM ROZ WO JU MIAST

Wpro wa dze nie

W od po wie dzi na skut ki zmian cy wi li za cyj nych, tech nicz nych, de mo gra ficz nych i przy -
rod ni czych ob ser wo wa nych pod ko niec XX w. zrów no wa żo ny roz wój miast przez za cho-
wa nie spój no ści ce lów spo łecz nych, eko no micz nych i przy rod ni czych w pro ce sie urba ni za -
cyj nym za pew nić ma mo żli wość za spo ko je nia pod sta wo wych po trzeb po szcze gól nych
spo łecz no ści lub oby wa te li za rów no współ cze sne go, jak i przy szłych po ko leń. Słu żyć ma -
ją te mu licz ne de kla ra cje po dej mo wa ne na fo rum mię dzy na ro do wym, rzą do we stra te gie
i pro gra my dzia łań. Do prze strze ga nia idei zrów no wa żo ne go roz wo ju w Pol sce zo bo wią zu -
je Kon sty tu cja RP i po dej mo wa ne przez Sejm usta wy do ty czą ce m.in. ochro ny śro do wi ska,
pla no wa nia i za go spo da ro wa nia prze strzen ne go oraz po li ty ki roz wo ju. Ba da nia i ra por ty
po świę co ne pro ble mom urba ni za cji po szu ku ją mo de li urba ni za cji miast, wśród któ rych od -
naj du je się kon cep cja „mia sta zwar te go” i „mia sta eko lo gicz ne go”. 

Idea mia sta zwar te go jest pró bą od po wie dzi na spo sób użyt ko wa nia i wy ko rzy sta nia te -
re nów na pro gra my miesz ka nio we, któ re obok ukła du trans por to we go są naj więk szym
kon su men tem te re nów otwar tych, zwłasz cza w kra jach za chod niej Eu ro py i USA. Ocze ku -
je się, ze re ali za cja idei mia sta zwar te go przy nie sie od po wie dzi na więk szość pro ble mów,
(szcze gól nie w wy mia rze eko lo gicz nym i spo łecz nym), ja kie nie sie dal sza nie unik nio na
urba ni za cja1. 

Z ko lei kon cep cja „mia sta eko lo gicz ne go” po pu lar na w kra jach skan dy naw skich od no -
si się w głów nej mie rze do efek tyw ne go zu ży cia ener gii, pod kre śla jąc zna cze nie za so bów
od na wial nych i wła ści we go go spo da ro wa nia nimi w ce lu ogra ni cze nia ilo ści od pa dów i po -
now ne go ich wy ko rzy sta nia. 

Przy kła dem ta kie go po dej ścia jest szwedz ka kon cep cja „Sym bio Ci ty” pro mu ją ca ca ło -
ścio we zrów no wa żo ne pla no wa nie prze strze ni miej skich2.

Kon cep cja ta zmie rza do osią gnię cia zin te gro wa nych roz wią zań od no szą cych się do:

– sys te mów wod no-ka na li za cyj nych, ener ge tycz nych i go spo dar ki od pa da mi, 
– kra jo bra zu, za bu do wy i sys te mu trans por tu (ener go osz częd ne go), 
– ko or dy na cji w sfe rze pla no wa nia ener go osz częd nej za bu do wy i do staw ener gii

od na wial nej,
– ko or dy na cji pla no wa nia te re nów miesz ka nio wych, usług i miejsc pra cy. 

Ro zu mia na w ten spo sób kon cep cja zrów no wa żo ne go mia sta jest przy kła dem wni kli wej
ana li zy prze strzen nych, śro do wi sko wych i spo łecz nych funk cji mia sta.
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Zrów no wa żo ny roz wój mia sta 

Za sa da zrów no wa żo ne go roz wo ju mia sta sta ła się (ta kże w Pol sce) przed mio tem licz -
nych prac ba daw czych, pu bli ka cji na uko wych oraz kon fe ren cji do ty czą cych za rów no
te ma ty ki ogól nej, jak i szcze gó ło wej. Do ko na no ta kże pró by sfor mu ło wa nia kry te riów i cech
zrów no wa żo ne go roz wo ju miast. Od no szą się wpraw dzie do osie dli i ze spo łów miesz ka nio -
wych, ale to one prze cież sta no wią pod sta wo wy ele ment struk tu ry prze strzen nej mia sta3. 

Na pod sta wie li te ra tu ry przed mio tu i ba dań wła snych za pro po no wa no czte ry gru py
kry te riów:

1.Prze strzen no-ar chi tek to nicz ne.
2.Spo łecz no-eko no micz ne.
3.Śro do wi sko we.
4.Tech nicz ne, któ rym przy po rząd ko wa no ce chy cha rak te ry zu ją ce osie dla miesz ka nio -

we. Wska za no ta kże wa run ki nie zbęd ne do speł nie nia kry te riów zrów no wa żo ne go
roz wo ju i od po wie dzial nych za ich speł nia nie, zda jąc so bie spra wę z te go, że nie jest
mo żli we jed no cze sne wy stę po wa nie wszyst kich cech zrów no wa żo ne go roz wo ju
i w du żej mie rze za le żeć one bę dą od usy tu owa nia osie dla w struk tu rze mia sta, je -
go ska li prze strzen nej oraz czyn ni ków spo łecz no-eko no micz nych. 

Ta be la 1. Kry te ria i ce chy zrów no wa żo ne go roz wo ju osie dli 

Źro dło: opra co wa nie wła sne
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Kry te ria Cechy

Warunki do spełnienia 
na osiedlach:

Odpowiedzialni
za spełnianie

warunkówistniejących powstających

Prze strzen no -
ar chi tek to nicz ne

Roz miesz cze nie te re -
nów miesz ka nio wych

Pro gram funk cjo nal ny 

Roz wią za nie ar chi te-
k to nicz no -urba ni sty-
cz ne

– Lo ka li za cja umo żli -
wia ją ca ko rzy sta nie
z usług, prze strze ni
pu blicz nych, ogra -
ni cze nie do jaz dów
do pra cy

– Za pew nie nie do -
stęp no ści usług

– Ko rzy sta nia
z urzą dzeń spor tu
i wy po czyn ku przy -
ja znych ró żnym
gru pom 

– Miej sca in te gra cji
miesz kań ców

– Zró żni co wa ne ar -
chi te kto nicz ne,
za pew nia ją ce bez -
pie czeń stwo
miesz kań com

– Uzu peł nie nie przez
mo der ni za cję i re -
wi ta li za cję

– Ko or dy na cja pla nów
za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go

– Uwzględ nie nie za -
sad ar chi tek to ni-
cz no -urba ni stycz -
nych bez piecz ne go
miesz ka nia

– Wła dze gmi ny,
urba ni ści, ar chi tek ci,
in we sto rzy, part ne -
rzy w in we sty cjach
pu blicz no -pry wat -
nych



– 99 –

Spo łecz no -eko no -
micz ne

In te gra cja 
miesz kań ców

Do stęp ność 
miesz kań

Bez pie czeń stwo 
za miesz ka nia

– Współ za miesz ki -
wa nie grup
lud no ści zró żni co -
wa nych pod
wzglę dem do cho -
dów, sta tu su
spo łecz ne go, wy -
zna nia itp. 

– Mo żli wość na by cia,
wy naj mu i utrzy -
ma nia miesz kań
przez gru py o zró -
żni co wa nych
do cho dach

– Wspo ma ga nie
przez pań stwo
i gmi nę utrzy ma nia
miesz kań przez
mniej za mo żnych

– Wspo ma ga nie
przez pań stwo
i gmi nę bu do wy
miesz kań dla mniej
za mo żnych

– I ich utrzy ma nia

– Wła dze pań stwa
i gmi ny, or ga ni za -
cje non  pro fit,
part ne rzy w in we -
sty cjach pu blicz no -
pry wat nych

Środowiskowe

Oszczędzanie energii 

Przyjazne
środowisku
technologie budowy 

Dostęp do obiektów
przyrody

– Nie kon wen cjo nal -
ne źró dła ener gii,
ener go oszczęd ne
urzą dze nia
technicz ne, ter mo -
mo der ni zacja

– Sto so wa nie tech -
no lo gii al ter na tyw-
nych i ma te ria łów
po cho dze nia na tu -
ral ne go

– Mo żli wość ko rzy -
sta nia z te re nów
zie le ni pu bli cznej
i osie dlo wej

Techniczne

Poziom
infrastruktury
technicznej 

Jakość zasobów
mieszkaniowych 

Standard mieszkań

– Peł ne wy po sa że nie
w urzą dze nia wod.-
kan., oczysz czal ne
ście ków, wy ko rzy -
sta nie wo dy de-
sz czowej do ce lów
go spo dar czych

– Energooszczędne
systemy transportu

– Do bry stan tech -
nicz ny za so bów
miesz ka nio nio wych
(bu dyn ków i mie-
sz kań) ze szcze gól-
nym uwzględ nie -
niem miesz kań
so cjal nych

– Wiel kość miesz kań
za le żna od struk tu -
ry go spo darstw,
za pew nia ją ca go -
dzi we wa run ki
miesz ka nio we ubo -
gim ro dzi nom,
oso bom star szym,
nie peł no spraw nym

– Mo der ni za cja
istnie ją cych urzą -
dzeń i uzu peł nie nie
no wy mi

– Mo der ni za cja i re -
mon ty ist nie ją cych
za so bów, do sto so -
wa nie do po trzeb
ró żnych grup spo -
łecz nych

– Mo der ni za cja, prze -
bu do wa, roz bu do-
wa, re wi ta li za cja

– Ko rzy sta nie z no -
wo cze snych
urzą dzeń i roz wią -
zań tech nicz nych
przy ja znych śro do -
wi sku

– Bu do wa nie miesz -
kań o zró żni co wa -
nej wiel ko ści do -
sto so wa nych do
po trzeb ró żnych
grup spo łecz nych

– Gmina, inwestorzy,
właściciele



W dal szych roz wa ża niach nad zrów no wa żo nym roz wo jem miast skon cen tro wa no uwa -
gę na śro do wi sku miesz ka nio wym i pro ble mach spo łecz nych.

Śro do wi sko za miesz ka nia w zrów no wa żo nym roz wo ju miast. Bu do wa osie dli
czy ze spo łów miesz ka nio wych w wa run kach go spo dar ki ryn ko wej wy ma ga zwró ce nia
szcze gól nej uwa gi na pro ble my spo łecz no -eko no micz ne i śro do wi sko we. Do ty czy to ta kże
re wi ta li za cji roz po czy na nych na ob sza rach śród miej skich i po prze my sło wych, po woj sko -
wych i po ko le jo wych. 

Rów no wa że nie czyn ni ków spo łecz nych, eko no micz nych, przy rod ni czych i kul tu ro wych
w pro ce sie roz wo ju to ta kże in te gra cja miesz kań ców oraz bez piecz ne i zdro we śro do wi sko
za miesz ka nia4. 

Rów no wa ga czyn ni ków spo łecz nych i eko no micz nych wią że się z do stęp no ścią miesz -
kań i mo żli wo ścią ich utrzy ma nia, na co wpływ ma po ziom do cho dów, a w roz wią za niach
urba ni stycz no–ar chi tek to nicz nych uwzględ nia po trze bę in te gra cji spo łecz nej ró żnych grup
miesz kań ców okre ślo nej prze strze ni, wpro wa dza jąc do niej m.in. miej sca re kre acji i spor -
tu oraz spo tkań grup za in te re so wań. 

Śro do wi sko na tu ral ne (zie leń miej ską i osie dlo wą) trak tu je ja ko wa żny ele ment ży cia
miesz kań ców, a ogra ni cze nie zu ży cia ener gii ze źró deł kon wen cjo nal nych (przez wpro wa -
dza nie np. elek trow ni wia tro wych i ko lek to rów sło necz nych) i re cy kling od pa dów ko mu-
na lnych ja ko prio ry te to we.

In te gra cja miesz kań ców. Istot ną spra wą są tu pro gram osie dla oraz for my i lo ka li -
za cja za bu do wy miesz ka nio wej. Ró żno rod ność w osie dlu form wła sno ści (pry wat ne,
gmin ne, spół dziel cze, tbs) i sta tu su (wy naj mo wa ne, wła sne) miesz kań, po zwa la na za -
miesz ki wa nie na jed nym ob sza rze go spo darstw do mo wych o ró żnych po zio mach do cho -
dów. Za po bie ga jąc two rze niu się en klaw grup jed no rod nych spo łecz nie, któ re w efek cie
sprzy ja ją za ni ko wi wię zi z in ny mi war stwa mi spo łecz ny mi.

W zró żni co wa nej struk tu rze miesz kań ców na le ży uwzględ nić ta kże ró żno rod ność kul -
tu ro wą wraz z za pew nie niem obiek tów i urzą dzeń od po wia da ją cych spe cy fi ce tra dy cji
i kul tu re li gij ne go. Współ za miesz ki wa nie ró żnych grup spo łecz nych sta no wi prze ciw wa gę
dla „gett ubo gich”, za po bie ga po czu ciu wy klu cze nia spo łecz ne go i ma wpływ na ogra ni cze -
nie za cho wań pa to lo gicz nych.

Miej sca mi in te gra cji miesz kań ców za le żnie od wiel ko ści osie dla i je go usy tu owa nia
w struk tu rze mia sta, mo gą być szko ły, przed szko la, żłob ki, świe tli ce śro do wi sko we, obiek -
ty usłu go we, a ta kże prze strze nie pu blicz ne w mie ście oraz są siedz kie na te re nie osie dla,
po zy tyw ny wpływ ma ją rów nież dzia ła nia or ga ni za cyj ne władz lo kal nych lub rad osie dli
(np. dzień są sia da). 

In te gra cja miesz kań ców na po ty ka w prak ty ce licz ne ba rie ry, do któ rych na le żą kon flik -
ty in te re sów po szcze gól nych grup, oba wa przed od mien no ścią, za cho wa nia pa to lo gicz ne
czę ści (na wet nie wiel kiej) miesz kań ców.

Bez piecz ne śro do wi sko za miesz ka nia. Za bez piecz ne osie dle uwa ża się naj częś ciej
osie dle chro nio ne, ogro dzo ne oraz mo ni to ro wa ne, w któ rym urzą dze nia tech nicz ne chro -
nią za rów no przed wła ma niem, jak i pe ne tra cją przez oso by nie po żą da ne. Ta kie
roz wią za nia przy czy nia ją się jed nak do roz człon ko wa nia struk tu ry prze strzen nej mia sta,
wzra sta ją ce go po dzia łu spo łecz ne go i po wsta wa nia „gett dla bo ga tych”. 

Wy izo lo wa ne osie dla sprzy ja ją po dzia łom na gru py spo łecz ne i wy wo łu ją agre syw ne
za cho wa nie grup ma ją cych po czu cie wy klu cze nia, dla któ rych nie są do stęp ne te re ny za -
mknię te. Dla te go też po szu ku je się in nych form bez piecz ne go osie dla, któ re by ły by zgod ne
z ideą zrów no wa żo ne go roz wo ju. Uwa ża się, że bez piecz ne śro do wi sko za miesz ka nia (obok
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go roz wo ju



za pew nie nie in te gra cji spo łecz nej) mo że być two rzo ne zgod nie z kry te ria mi prze strzen no -
ar chi tek to nicz ny mi i spo łecz no -eko no micz ny mi a ta kże tech nicz ny mi. Śro do wi sko
bez piecz ne wy ra ża się przez: 

– zró żni co wa nie ty pów i ro dza jów za bu do wy (jed no ro dzin na, wie lo ro dzin na, ni ska, wy -
so ka, wy naj mo wa na, wła sna),

– ska lę osie dla (więk sze osie dla utrud nia ją iden ty fi ka cję miesz kań ców), a na wet licz -
bę miesz kań w bu dyn ku,

– czy tel ną struk tu rę osie dla (roz dziel nie prze strze ni pu blicz nej od pry wat nej, do jazd
ró żny mi środ ka mi ko mu ni ka cji),

– for mę ar chi tek to nicz ną i przej rzy sto ści bu dyn ków ogra ni cza ją cą mo żli wo ści wła mań
i do stę pu osób nie po żą da nych, 

– do brą wi docz ność i oświe tle nie miejsc wspól ne go użyt ko wa nia. 

Otwar te osie dla bu dzą ogól ną nie chęć spo wo do wa ną ne ga tyw ny mi do świad cze nia mi
funk cjo no wa nia du żych osie dli miesz ka nio wych i blo ko wisk, a wie lu użyt kow ni ków za -
mknię tych osie dli ak cep tu je te roz wią za nia, bę dą ce dla nich wy ra zem osią gnię te go suk ce su
i pre sti żu, a ta kże po czu cia bez pie czeń stwa.

Zdro we śro do wi sko miesz ka nio we. Po ję cie zdro we go śro do wi ska za miesz ka nia, ro -
zu mia ne go czę sto ja ko hi gie nicz ne, obec nie trak to wa ne jest bar dzo sze ro ko, obej mu je
ze spół ele men tów skła da ją cych się na ja kość śro do wi ska miesz ka nio we go z prze strzen no -
ar chi tek to nicz ne go, spo łecz no-eko no micz ne go i przy rod ni cze go punk tu wi dze nia. Z ba dań
prze pro wa dzo nych przez G. Schne ider -Skal ską [1] wy ni ka, że kształ to wa nie zdro we go śro -
do wi ska miesz ka nio we go „po win no być opar te na zro zu mie niu dy na micz nych współ za le-
żno ści po mię dzy śro do wi skiem fi zycz nym, spo łecz nym, i po trze ba mi oso bo wy mi czło wie -
ka, uwzględ nia za le żno ści bio ge ne tycz ne, psy chicz ne, be ha wio ral ne i śro do wi sko we:
geo gra ficz ne, ar chi tek to nicz ne, tech no lo gicz ne, so cjo kul tu ro we”.

Tak sze ro ko po ję te zdro we śro do wi sko miesz ka nio we po win no m.in. za pew nić po czu -
cie bez pie czeń stwa, do god ny do stęp do te re nów i urzą dzeń sprzy ja ją cych re ali za cji zdro -
we go sty lu ży cia, kon takt z ele men ta mi przy ro dy, mo żli wość re ali zo wa nia kon tak tów spo -
łecz nych. Naj istot niej sze ele men ty two rzą ce zdro we śro do wi sko miesz ka nio we (mo żli wość
wy bo ru, czy tel na struk tu ra, kon takt z na tu rą, prze strzeń spo łecz na) wpły wa ją na uzy ska -
nie ła du prze strzen ne go, zdro wia i do bre go sa mo po czu cia miesz kań ców. 

Kształ to wa nie zdro we go śro do wi ska miesz ka nio we go jest wpi sa ne w pro ces zrów no wa -
żo ne go roz wo ju osie dli miesz ka nio wych, słu żąc po pra wie ja ko ści ży cia miesz kań ców. 

Urba ni stycz no-ar chi tek to nicz ne aspek ty kształ to wa nia 
zrów no wa żo ne go śro do wi ska miesz ka nio we go

Dą że nie do re ali za cji idei zrów no wa żo ne go roz wo ju miast, sta no wią ce na tu ral ny i oczy -
wi sty kie ru nek dzia łań władz lo kal nych, zde rza się w Pol sce z pro blemem do stęp no ści
miesz kań dla mniej za mo żnych. Brak miesz kań (głów nie so cjal nych) po ja wia się w Pol sce
ja ko efekt trans for ma cji spo łecz no -go spo dar czej i uryn ko wie nia miesz kal nic twa. Prio ry te -
tem w la tach 90. XX w. sta ły się prze kształ ce nia wła sno ścio we, zmie rza ją ce do ogra ni cze-
nia pu blicz nej (gmin nej) wła sno ści za so bów miesz ka nio wych na rzecz wła sno ści pry wat -
nej, co od bi ło się na słab szych eko no micz nie i go rzej miesz ka ją cych gru pach lud no ści.
Ska la pro ble mów jest znacz na, bo wiem ja kość śro do wi ska miesz ka nio we go uwzględ nia ją -
ca ró żne kry te ria (spo łecz ne, eko no micz ne, prze strzen no-ar chi tek to nicz ne i tech nicz ne)
wska zu je, że w naj gor szych wa run kach miesz ka nio wych ży je oko ło 13% miesz kań ców
miast i nie jest obo jęt ne, gdzie w struk tu rze mia sta są usy tu owa ne miesz ka nia osób po -
zba wio nych wy star cza ją cych środ ków na po pra wę lub sa mo dziel ne za spo ko je nie po trzeb
miesz ka nio wych.
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W mia stach już obec nie ob ser wo wa na jest ten den cja do wy zna cza nia te re nów
pod miesz kal nic two dla ubo gich na obrze żach, prze zna cza nia na ten cel blo ko wisk z lat 60.
i po cząt ku lat 70. XX w., a ta kże ada pto wa nia na ce le miesz ka nio we nie atrak cyj nych lo ka -
li za cyj nie i tech nicz nie obiek tów uży tecz no ści pu blicz nej.

Ro sną ce ró żni ce w do cho dzie i sty lu ży cia znaj du ją od bi cie w zró żni co wa nych po trze -
bach, ta kże w za kre sie za spo ka ja nia po trzeb miesz ka nio wych. Spo sób ich za spo ka ja nia
jest nie kie dy wy mu szo ny po zio mem lub bra kiem do cho dów. Po ja wia ją się sfe ry ubó stwa
i en kla wy nie do stat ku, czę sto od izo lo wa ne w prze strze ni mia sta, a do dat ko wo, wy od ręb -
nia nie miesz kań so cjal nych ja ko pod sek to ra w za so bach ko mu nal nych na da je mu
zna mio na styg ma tu, ge ne ru jąc dziel ni ce bie dy i slam sów. 

Miesz ka nio we ob sza ry pro ble mo we

Za so by za miesz ki wa ne przez słab sze eko no micz nie i spo łecz nie gru py lud no ści co raz
czę ściej sta ją się ob sza ra mi „bie dy miesz ka nio wej”, swo isty mi get ta mi kon tra stu ją cy mi
z luk su so wy mi, za mknię ty mi prze strzen nie osie dla mi bo ga tych, a na wet z osie dla mi dla
śred nio  za mo żnych (wzno szo ny mi w for mu le to wa rzystw bu dow nic twa spo łecz ne go). Two -
rzą ob sza ry pro ble mo we w prze strze ni mia sta, na któ rych ku mu lu ją się ne ga tyw ne
zja wi ska spo łecz no -eko no micz ne oraz prze strzen no -ar chi tek to nicz ne. Do spo łecz no-eko -
no micz nych zja wisk ne ga tyw nych wy ni ka ją cych z za cho wań lo kal nych spo łecz no ści
za li czo no al ko ho lizm, prze stęp czość, de wa sta cję miesz kań i oto cze nia, do ne ga tyw nych
zja wisk eko no micz nych – ubó stwo miesz kań ców, a do prze strzen no -ar chi tek to nicz nych
– zły stan tech nicz ny za so bów i śro do wi ska za miesz ka nia (ma jąc na uwa dze m.in. ro dzaj
bu dyn ków i urzą dze nie ota cza ją ce go te re nu).

Ska la pro ble mu w Pol sce jest znacz na i nie jest obo jęt ne (nie tyl ko z punk tu wi dze nia
zrów no wa żo ne go roz wo ju), gdzie w struk tu rze mia sta są sy tu owa ne i ja ki jest stan dard
miesz kań osób po zba wio nych wy star cza ją cych środ ków na po pra wę lub sa mo dziel ne za -
spo ko je nie po trzeb miesz ka nio wych.

Obec nie w pol skich mia stach mo żna uznać za pro ble mo we kil ka ro dza jów za so bów.
Przed sta wio no je w ta be li 2. 

Ka żdy z wy mie nio nych ro dza jów za so bów cha rak te ry zu je się: in ny mi ce cha mi ar chi tek -
to nicz no -prze strzen ny mi, stan dar dem tech nicz nym i wy po sa że niem w me dia, za miesz ki-
wa niem przez okre ślo ne gru py spo łecz ne oraz ska lą wy stę po wa nia.

W la tach 2009–2010 prze pro wa dzo no w IRM ba da nia an kie to we na te mat wy stę po wa -
nia miesz ka nio wych ob sza rów pro ble mo wych w pol skich mia stach li czą cych wię cej niż 10
tys. miesz kań ców. 

Za kres ba dań do ty czył:

– form ar chi tek to nicz nych oraz usy tu owa nia za bu do wy miesz ka nio wej w prze strze ni
miast, a ta kże wła sno ści za so bów i ich sta nu tech nicz ne go,

– pro ble mów spo łecz no -eko no micz nych miesz kań ców tych ob sza rów i prób prze ciw -
dzia ła nia zja wi skom ne ga tyw nym,

– pla nów gmin w za kre sie spo so bu za spo ko je nia po trzeb miesz ka nio wych ubo giej lud -
no ści i usy tu owa nia miesz kań dla niej w prze strze ni mia sta.

Ma te riał ba daw czy za wie ra ją cy in for ma cje ze 182 miast wska zu je, że w po szcze gól -
nych mia stach miesz ka nio we ob sza ry pro ble mo we są nie po rów ny wal ne co do ska li i for my
za bu do wy. Sta no wią je po je dyn cze bu dyn ki, ze spo ły miesz ka nio we, osie dla, kil ka bu dyn -
ków przy uli cy, za bu do wa wy so ka i ni ska, bu dyn ki ada pto wa ne, peł nią ce uprzed nio in ne
funk cje oraz ba ra ki. 

Usy tu owa ne są naj czę ściej na obrze żach miast, w na stęp nej ko lej no ści w śród mie ściach
(na wet w ich cen trach) i osie dlach miesz ka nio wych.
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Ta be la 2. Pol skie miesz ka nio we ob sza ry pro ble mo we w mia stach

Źró dło: opra co wa nie wła sne

W wie lu mia stach wy stę pu je rów no cze śnie kil ka ta kich ob sza rów roz miesz czo nych w ró -
żnych czę ściach mia sta, za rów no na obrze żach, jak i w cen trum. W więk szo ści (60%) miast
do ob sza rów pro ble mo wych za li czo no po je dyn cze bu dyn ki (pro por cje ta kie utrzy mu ją się
we wszyst kich gru pach miast), a w 33% miast two rzą je ze spo ły lub osie dla miesz ka nio -
we, a ich wła ści cie lem jest naj czę ściej gmi na (pra wie 95%). 

Za bu do wa miesz ka nio wa to prze wa żnie wie lo ro dzin na ni ska (70%), wy so ka (30%).
Na stęp ną co do czę sto tli wo ści wy stę po wa nia for mą za bu do wy (w pra wie 23% miast), mar -
gi na li zu ją cą miej sco wą spo łecz ność, są bu dyn ki daw nych ho te li ro bot ni czych, szkół, biur,
bu dyn ki PKP oraz ró żne go ro dza ju bu dyn ki prze my sło we ada pto wa ne na miesz kal ne
z miesz ka nia mi so cjal ny mi. Ta for ma za bu do wy naj licz niej wy stę pu je w mia stach do 50 tys.
miesz kań ców.

Bu dyn ki tym cza so we (ba ra ki i kon te ne ry), któ rych 69% przy pa da na mia sta do 50 tys.
miesz kań ców, to ko lej na for ma za bu do wy trak to wa na ja ko re me dium na rozwią zy wa nie
pro ble mów miesz ka nio wych ubo gich miesz kań ców.

Wśród bu dyn ków two rzą cych ob sza ry pro ble mo we prze wa ża ją wznie sio ne przed 1945 r.
(od po wie dzi z 79 miast). Ko lej ną gru pą są bu dyn ki z lat 1945–1960. Wska za ło na nie pra -
wie 36% miast z ob sza ra mi pro ble mo wy mi, a wśród nich naj więk szy udział (66,6%) ma ją
mia sta po wy żej 200 tys. miesz kań ców.

Za bu do wa z lat 1960–1980, sta no wią ca trze cią co do li czeb no ści gru pę (ok. 31%), ce -
chu je mia sta do 50 tys. oraz 100–200 tys. miesz kań ców (50% zbio ru miast z ob sza ra mi
pro ble mo wy mi). Mo żna są dzić, że za bu do wa z te go okre su to osie dla wzno szo ne w tech -
no lo giach uprze my sło wio nych (wiel ki blok i wiel ka pły ta), two rzą ce blo ko wi ska (więk sze lub
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Rodzaj zasobów
mieszkaniowych

na obszarach
problemowych

Prawdopodobna
skala zjawiska

w 2007 r.

Standard
techniczny

i wyposażenie
w media

Lokalizacja
w strukturze

miasta

Środowisko
społeczne

zamieszkujących

Blo ko wi ska z wiel kiej
pły ty z lat 60.
i 70. XX w.

ok. 2,0 mln

Ni ski stan dard tech -
nicz ny, peł ne wy po-
sa że nie, ma łe miesz -
ka nia, ciem ne
kuch nie

Całe dzielnice lub
duże osiedla na
obrzeżach miast

Prze wa ga osób star -
szych i sła bych eko -
no micz nie (w tym
mo gą być blo ker si)

Obec ne za so by ko -
mu nal ne wy bu do wa-
ne przed 1944 r.

ok. 500 tys.
Ni ski stan dard 
– czę sto nie peł ne
wy po sa że nie

Często w centrum
miat

Prze wa ga osób star -
szych i sła bych
eko no micz nie

Ho te le ro bot ni cze,
bur sy, szko ły ada -
pto wa ne na
miesz ka nia so cjal ne

brak danych

Stan dard tech nicz ny
nie zły, wy po sa że nie:
zbio ro we kuch nie,
ła zien ki, wspól ne wc

Różna
Naj słab sze eko no -
micz nie gru py spo-
łecz ne, eks mi to wa ni

Obiek ty tym cza so we,
ba ra ki i kon te ne ry

Po kilka 
lub kilkanaście 

w mieście

Stan dard tech nicz ny
zły, wy po sa że nie b.
ubo gie,

Na te re nach izo lo wa -
nych prze strzen nie
i funk cjo nal nie

Naj słab sze eko no -
micz nie gru py spo-
łecz ne, eks mi to wa ni

Bu dyn ki lub osie dla
z miesz ka nia mi so -
cjal ny mi, wzno szo ne
po 1989 r.

ok. 10 tys.
Stan dard tech nicz ny
do bry, wy po sa że nie
wy star cza ją ce

Z da la od cen trów,
bez in fra struk tu ry
spo łecz nej

Sta tus upraw nio nych
do lo ka lu so cjal ne go

Za so by z daw ny mi
(do 1990 r.) miesz -
ka nia mi za kła do wy mi

ok. 260 tys.
Stan dard tech nicz ny
śred ni

W po bli żu daw nych
du żych za kła dów

Zró żni co wa ne, z du -
żym udzia łem osób
star szych



mniej sze, w za le żno ści od ska li mia sta), któ rych in we sto rem naj czę ściej by ły spół dziel nie
miesz ka nio we, za kła dy pra cy, a rza dziej gmi na5. 

Ob sza ry pro ble mo we sta no wi ta kże za bu do wa miesz ka nio wa wznie sio na po 1980 r.,
wpraw dzie w nie wie lu mia stach do 50 tys. miesz kań ców (13,6%), ale za zna cza ją ca się
wy raź niej w mia stach po wy żej 100 tys. miesz kań ców (33,3%). 

Znacz ny udział za bu do wy sprzed 1945 r. oraz z lat 1945–1960 w ba da nym zbio rze
miast z ob sza ra mi pro ble mo wy mi de cy du je o sta nie tech nicz nym za so bów miesz ka nio -
wych. W złym lub bar dzo złym sta nie tech nicz nym jest 23% bu dyn ków sta no wią cych
wła sność gmin, do więk sze go re mon tu kwa li fi ku je się oko ło 26%, a do wy bu rze nia jest
pra wie 4%. 

Wła dze miast po dej mu ją dzia ła nia ma ją ce na ce lu zwal cza nie wy klu cze nia spo łecz ne -
go miesz kań ców (55% zbio ru miast z ob sza ra mi pro ble mo wy mi). Znacz na część tych
dzia łań, ad re so wa na do uza le żnio nych od al ko ho liu i nar ko ty ków (klu by Azyl), ma na ce -
lu wspie ra nie ro dzin w ich pra wi dło wym funk cjo no wa niu (warsz ta ty te ra peu tycz ne),
szko le nie i pod no sze nie kwa li fi ka cji za wo do wych osób bez ro bot nych, ła go dze nie skut ków
dłu go trwa łe go nie do ży wie nia, wspar cie dla osób nie peł no spraw nych (w tym ta kże nie peł -
no spraw nych in te lek tu al nie), do tknię tych prze mo cą w ro dzi nie, od dłu ża nie (w tym
od pra co wy wa nie za le gło ści czyn szo wych). 

W ce lu za spo ko je nia po trzeb mia sta mia ły do wy bo ru bu do wę do mów z miesz ka nia mi
so cjal ny mi (w tym ta kże sta wia nie kon te ne rów lub ba ra ków) lub ich za kup, ada pta cję bu -
dyn ków do tych czas nie miesz kal nych na miesz ka nia so cjal ne oraz tzw. prze kształ ca nie
miesz kań ko mu nal nych, po le ga ją ce na wy od ręb nia niu w za so bie ko mu nal nym (z naj mem
na czas nie ozna czo ny) lo ka li so cjal nych (z naj mem na czas ozna czo ny). 

Naj wię cej miast za mie rza zwięk szać za sób miesz kań so cjal nych przez ich bu do wę,
w na stęp nej ko lej no ści przez wy od ręb nia nie z za so bu miesz kań ko mu nal nych, na ostat nim
miej scu zna la zły się za mie rze nia co do ada pta cji bu dyn ków nie miesz kal nych lub za miesz -
ka nia zbio ro we go na do my z miesz ka nia mi so cjal ny mi. 

Z ba dań IRM wy ni ka, że pla no wa ny przez mia sta za sób miesz kań ko mu nal nych z lo ka -
la mi so cjal ny mi sy tu owa ny bę dzie głów nie (55% od po wie dzi twier dzą cych) na ich obrze -
żach. Nie kie dy są to ta kże oko licz ne wsie lub miej sco wo ści. Pla no wa ne jest rów nież sy tu -
owa nie lo ka li so cjal nych na te re nie osie dli miesz ka nio wych i śród mieść miast, a nie kie dy
w ści słym cen trum, szcze gól nie w przy pad ku wy od ręb nia nia lo ka li so cjal nych w miesz ka -
nio wym za so bie gmi n6. 

W nie licz nych przy pad kach pla nu je się roz pra sza nie miesz kań so cjal nych na te re nie
ca łe go mia sta, aby nie two rzyć sku pisk bie dy i wy klu cze nia miesz ka nio we go i spo łecz ne go.

Uzy ska ny w pro ce sie ba dań ma te riał od no szą cy się do pla nów na przy szłość nie ste ty
nie jest opty mi stycz ny (tab. 3). Za po wia da „wy py cha nie” miesz ka nio wych ob sza rów pro -
ble mo wych na obrze ża, za rów no je że li bę dzie to bu do wa no wych miesz kań, jak i ada pta cje
bu dyn ków po prze my sło wych, a pro ce sy te bę dą, są dząc z wy ni ków ba dań, prze bie ga ły po -
za świa do mo ścią słu żb od po wie dzial nych za roz wój prze strzen ny miast.

Bu do wa no wych miesz kań so cjal nych jest w więk szo ści przy pad ków pla no wa na na te -
re nach na le żą cych do gmin, usy tu owa nych na obrze żach. Ska lę za bu do wy z miesz ka nia mi
so cjal ny mi po więk szą za mie rzo ne ada pta cje bu dyn ków, dość czę sto zlo ka li zo wa nych na
obrze żach miast, bo al bo by ły zwią za ne z prze my słem lub PKP, al bo z du ży mi dziel ni ca mi
miesz ka nio wy mi (w przy pad ku bu dyn ków szkol nych, usłu go wych lub ad mi ni stra cyj nych).

– 104 –

5 W od po wie dziach na an kie tę skie ro wa ną do władz miast nie uzy ska no in for ma cji o za so bach spół dziel ni

miesz ka nio wych, dla te go też ma te riał ba daw czy nie do ty czy osie dli spół dziel czych
6 W śród mie ściach, a cza sem w ści słych cen trach są ka mie ni ce wznie sio ne przed 1945 r. lub bu dyn ki

z lat 1945–1960, któ re w ca ło ści lub w czę ści sta no wią wła sność gmin



Ta be la 3. Ist nie ją ce i pla no wa ne usy tu owa nie za so bów ko mu nal nych z miesz ka nia mi
so cjal ny mi

a Część na de sła nych an kiet za wie ra ła in for ma cje o pla nach na przy szłość, ale nie za wie ra ła in for ma cji o ist nie ją cych miesz -

ka nio wych ob sza rach pro ble mo wych, dla te go w ta be li od nie sio no się do wszyst kich miast, któ re bra ły udział w ba da niach.
b Ist nie ją ce miesz ka nia so cjal ne two rzą ob sza ry pro ble mo we, pla no wa ne są po ten cjal ny mi ob sza ra mi pro ble mo wy mi.

Pod su mo wa nie

Teo re tycz ne roz wa ża nia nad kry te ria mi zrów no wa żo ne go roz wo ju miast skon fron to wa no
z pol ską rze czy wi sto ścią w po strze ga niu tej idei w go spo dar ce prze strzen nej W 2007 r. prze -
pro wa dzo no ba da nia an kie to we [4] w kil ku mia stach, ró żnią cych się licz bą miesz kań ców,
struk tu rą wła sno ści za so bów miesz ka nio wych, funk cją w re gio nie i kra ju7. Z ba dań wy ni ka, że: 

1. Po strze ga nie idei zrów no wa żo ne go rozwoju od no si się głów nie do obo wiąz ku ochro -
ny śro do wi ska w dro dze li kwi da cji ró żne go ro dza ju za nie czysz czeń (po wie trza, gle by
i wód), po rząd ko wa nia te re nów zie lo nych ogól no miej skich oraz te re nów i urzą dzeń
re kre acyj nych, w tym ta kże ście żek ro we ro wych.

2. Za spo ko je nie po trzeb miesz ka nio wych ubo ższych grup miesz kań ców na stę pu je po -
przez bu do wę miesz kań so cjal nych, usy tu owa nych w prze strze ni mia sta naj czę ściej
na ob sza rach pe ry fe ryj nych. 

3. Pro wa dzo ne są zna czą ce dzia ła nia re wi ta li za cyj ne, któ re przy czy nia ją się do ak ty -
wi za cji eko no micz nej ob sza ru czę sto przez wpro wa dze nie funk cji tu ry stycz nej, ale
ich skut ki nie za wsze sprzy ja ją uwzględ nie niu kry te riów spo łecz nych. Do miesz kań
na zre wi ta li zo wa nych ob sza rach nie po wra ca ją ubo żsi miesz kań cy, prze no sze ni
do lo ka li so cjal nych, a funk cje miesz ka nio we re wi ta li zo wa nych ob sza rów za stę po wa -
ne są in ny mi o cha rak te rze ko mer cyj nym. 

4. Po dej mo wa ne dzia ła nia do ty czą ce in te gra cji spo łecz nej po le ga ją na or ga ni za cji cen -
trów, dzia ła ją cych na po zio mie mia sta, a ta kże w mniej szej ska li np. spół dziel ni
so cjal nych ak ty wi zu ją cych bez ro bot nych. 

Ana li za wy ni ków ba dań z 2007 r. skło ni ła do ich po głę bie nia i uszcze gó ło wie nia o spo -
łecz ne pro ble my kształ to wa nia śro do wi ska miesz ka nio we go. Pod ję te w 2009 r. ba da nia
po twier dza ją wcze śniej sze, nie po ko ją ce i za gra ża ją ce idei zrów no wa żo ne go roz wo ju miast
ten den cje: 

– miesz ka nio we ob sza ry pro ble mo we zró żni co wa ne pod wzglę dem form za bu do wy,
jej wie ku i ska li prze strzen nej (bu dy nek, ze spół bu dyn ków, część uli cy, część osie -
dla, a na wet ca łe osie dle) wy stę pu ją w 80% ba da nych miast, 
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7 Ba da nia an kie to we i wi zje lo kal ne prze pro wa dzo no w Ło dzi, Wro cła wiu, Po zna niu, Ra do miu, To ru niu, Go rzo -

wie Wiel ko pol skim, Le gio no wie i Ja worz nie

Miasta wg
liczby

mieszkańców
w tys.

Liczba
badanych

miast

Usytuowanie istniejące (A), planowane (B)b

obrzeża centrum/śródmieścia osiedla

A B A B A B

10-20 70 30 37 20 16 11 12

20-50 60 29 25 17 7 19 10

50-100 24 15 14 8 7 9 6

100-200 17 10 6 6 2 3 3

pow.200 11 5 5 4 3 5 7

Razem 182 89 87 55 35 47 38



– wła ści cie lem za so bów two rzą cych ob sza ry pro ble mo we są głów nie gmi ny, któ re
ogra ni czy ły (do 10% w ska li kra ju) wła sne za so by przez sprze daż miesz kań do tych -
cza so wym na jem com, po zo sta wia jąc so bie bu dyn ki w naj gor szym sta nie tech ni-
cz nym i stan dar dzie, w któ rych wy od ręb nio ne są lo ka le so cjal ne,

– gmi ny po szu ku ją mo żli wo ści za spo ko je nia po trzeb naj ubo ższych przez bu do wę no wych
do mów, ada pta cję bu dyn ków nie miesz kal nych, mo der ni za cję tech nicz ną sta rych za so -
bów, za kup miesz ka nia lub do mu, a nie kie dy sta wia nie kon te ne rów, a na wet ba ra ków,

– bu do wa do mów z miesz ka nia mi so cjal ny mi ro dzi pro te sty oko licz nych miesz kań ców nie
tyl ko z po wo du lo ka li zo wa nia „so cja lu” w ich są siedz twie, ale ta kże ze wzglę du na przy -
wi lej no we go miesz ka nia, ja kim ob da rza się na jem ców z wy ro ka mi eks mi syj ny mi, któ rych
pod sta wą by ło czę sto nie wy wią zy wa nie się z obo wiąz ku po no sze nia opłat czyn szo wych,

– no wa za bu do wa miesz ka nio wa o cha rak te rze so cjal nym, ale o peł nym stan dar dzie
wy po sa że nia w urzą dze nia in fra struk tu ry tech nicz nej jest czę sto de wa sto wa na przez
no wych na jem ców. Lo ka li zo wa na na pe ry fe riach miast i sku pia ją ca na jem ców 
o ne ga tyw nych ce chach sta je się w szyb kim cza sie ko lej nym ob sza rem pro ble mo -
wym, za miesz ki wa nym przez wy klu czo nych spo łecz nie z prze strze ni mia sta,

– gmi ny, sta ra jąc się prze ciw dzia łać ne ga tyw nym zja wi skom, po dej mu ją i re ali zu ją
licz ne pro gra my (współ fi nan so wa ne ze środ ków Unii Eu ro pej skiej) wspie ra ją ce ak -
tyw ność za wo do wą i in te gra cję spo łecz ną oraz zwią za ne po śred nio lub bez po śred nio
z miesz kal nic twem. Naj czę ściej są to dzia ła nia re wi ta li za cyj ne w ra mach lo kal nych
pro gra mów re wi ta li za cji. Po dej mo wa nie ich jest spo wo do wa ne złym sta nem tech -
nicz nym za so bów, ko niecz no ścią po rząd ko wa nia sta rej tkan ki urba ni stycz nej,
dą że niem do po pra wy wa run ków ży cia miesz kań ców, zwięk sze nia pre sti żu mia sta
przez po pra wę wa run ków es te tycz nych oraz li kwi da cję pa to lo gii spo łecz nych. Po
prze pro wa dze niu re wi ta li za cji nie prze wi du je się jed nak po wro tu wszyst kich daw nych
miesz kań ców. Pod wy ższe nie stan dar du po wo du je wzrost opłat eks plo ata cyj nych, na
któ rych opła ce nie nie wszyst kich stać. Sy tu acja ta ka ro dzi nie chęć czę ści miesz kań -
ców do po dej mo wa nia dzia łań re wi ta li za cji ob sza ru i za so bów, któ re za miesz ku ją,

– w pla nach gmin wy raź nie (w 50% ba da nych miast) za zna czy ło się „wy py cha nie” za -
bu do wy miesz ka nio wej dla ubo gich na obrze ża miast, gdzie pla nu je się sy tu owa nie
miesz kań so cjal nych. 

Z prze pro wa dzo nych ba dań wy ni ka jed no znacz nie, że ob sza ry pro ble mo we two rzo ne są
nie tyl ko przez miej sce, for mę i ro dzaj za bu do wy, ale do ich po wsta wa nia przy czy nia ją się
rów nież ce chy spo łecz no-eko no micz ne ich miesz kań ców. Ozna cza to ko niecz ność pro wa -
dze nia spój nych i wie lo aspek to wych dzia łań w ra mach zrów no wa żo ne go roz wo ju miast.
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PREFACE

The sustainable development of cities could be achieved only by coherent maintenance
of social, economical and environmental issues in urban planning. This is a subject of this
study. 

It could seem to be obvious, that the town or the city, especially the great megalopo-
lis, is pure negation of the sustainable development idea. Cities are considered even as
ulcers in the areas occupied by the more natural ecosystems, such as agricultural lands or
forest. It is thought that to achieve overall sustainable development, urban development
must be stopped.

Nothing could be further from the truth!

The Little Prince in the genius novel of Antoine de Saint-Exupéry said:  People take the
earth a little space. If the two billion inhabitants of the earth stood together – side by side,
like a rally – they will fit easily in a public square about twenty miles long and twenty miles
wide. It might be the whole of humanity huddle on a tiny island in the Pacific Ocean. 

Is it true?

Let’s check it. 

There are about 7 billions people all over the world. A very comfortable hotel double
room has 20 square meters at most, it means – 10 square meters for a person. Assume
that the hallways, restaurants and entertainment venues occupy the same space, and the
hotel has 10 floors. 

So: 7 billions times 20 square meters divided by 10 floors gives us an impressive num-
ber 1,4 E+11 square meters, which practically means 140 000 square kilometers. Let's add
parks, playgrounds, stadiums, swimming pools, tennis courts and golf courses, taking
four-times more space, than the hotel area, and we gets 700 000 square kilometers. 

The Borneo Island is a 743 000 square kilometers. The whole humanity could huddle
on this only island – with conditions of stay, offered by four- or five-star hotel.

Cities could take a role of a tiny island in the Pacific Ocean, mentioned by Saint-Exu-
péry. Overall sustainable development could be achieved only with parallel sustainable
development of cities.

JAN CETNER





Bo gu mi ła KRY STEK -KU CE WICZ
Bar ba ra TU RYK

DEGRADED URBAN AREAS
– POSSIBILITY OF IMPROVING THE AREA 

Part A. The socially degraded urban areas – public space

Socially degraded urban areas – social problem
The inspiration for the following reflection were observations of negative social phenomena

caused by the economic transformation of formerly industrial cities of Upper Silesia. 
Agglomeration which origins associated with extraction and exploitation of hard coal

deposits reach half of the nineteenth century. The effect of industrialization was the
creation of specific local cultures, organized around the work in the mines. Coal mining was
certainly not the only branch of the industry in the region but gave it certain characteristic
features that are expressed in certain forms of culture [Wódz, 2003]. These historical
conditions also overlap with additional phenomena, such as the polarization of urban area
associated with the generation of internal poles of growth and formation of enclaves of
cumulative poverty and social problems, covering the whole urban districts. They have
been transformed as a result of the process of socio-spatial segregation in the areas
degraded materially, negatively defined as dangerous districts.

The process, in which previously functioning city or its urban districts fall into ruin and
incompetence, has been defined as Urban Decay. It was caused by deindustrialization,
economic reorganization, changing population, leaving the buildings, high unemployment,
crime and hostile urban landscape, and took place mainly in the sixties and seventies
in Europe and North America.

Currently, a commonly used term to describe degraded urban areas that are not in law
jurisdiction and are characterized by substandard level of housing as well as impov-
erishment of their inhabitants is ”exclusion zone” [Kozłowski, Mohd Yusof, 2010]. It is
undoubtedly the problem of the city.

Over the last century there was a constant feeling of civil unrest in many degraded
areas. It led to the social decline which is mainly attributable to the very low income, high
unemployment and housing stock that does not allow raising the standard of living, and
the main result of this is segregation, polarization, crime, very low quality of housing and
technical infrastructure, and a high degree of social unrest.

At the same time, anxiety caused by the progressive degradation of urban development
and the overall urban environment was growing. Residents of socially degraded districts
are subjected to multiple isolation. Due to the poor education or reduction of social
competence they are subjected to elimination from the labour market (economic isolation).
As a result of the awareness of their negative social situation they also undergo a process
of self-esteem degradation, playing the role of isolated from the rest of society (socio-
cultural isolation). The effect of these phenomena is poor contact with representatives and
social institutions (socio-institutional isolation).

Socially degraded urban areas – revitalization
Countering impoverishment and starting revitalization processes of socially degraded

urban areas has become widely recognized as a policy priority at the local level. Accord-
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ing to Kazimiera Wódź, successful revitalization programs for socially degraded urban areas
rely more on local partnership philosophy rather than investment-market model. These are
long-term programs using the methodology of organizing the local community. 

Published in 1986, research on the social order in the socially degraded formerly industrial
district Lipiny in Świętochłowice city show an opportunity to solve the social problems
of the area through the activation of local communities as a result of prevention
of social isolation [Wódz, Świątkiewicz, Nurek, Czekaj, 1986], in an open public space.

According to Urban Trask Force public spaces are the basis for public interaction and
social integration; they can shape a sense of space and be a source of pride for local
communities [Urban Trask Force]. Social benefits of open public space, such as parks,
point to social cohesion, providing safe areas and opportunities to improve health status
as well organizing free time.

Public space. Degradation – exclusion – revitalisation

Public space
In the literature public space is considered in terms of different aspects. Much attention

is given to public spaces which are the main element of structure-forming and play an
important role in the process of urban revitalisation. This interest stems from treating the
public space as a pride of a city that helps to create a positive image of the city.

According to Jan Gehl, public space is the area of contacts and everyday activities,
which enables spending time with people, watching and listening to them.

According to Charter of Public Space, it has a strategic importance for local commu-
nities, as it serves to satisfy their needs and is a commonly used good.

The author understands the term public space as an open, widely available place,
physical area used every day by residents.

There are many benefits of open public spaces, from economic, educational, envi-
ronmental, and recreational to social benefits. The open public space has the potential
to engender the sense of community and pride of users that is extremely important in the
deprecated urban areas.

Degradation
Degradation in spatial terms is a deterioration of land use planning. It is a symptom

of unfavourable changes in the urban space, the process of destruction or transformation
of spatial environment and its resources, caused by human activity.

Exclusion
Exclusion in spatial aspect is understood by the author as a lack of access (or its

limitation) – for objective reasons, such as: poverty, diseases, cultural discrimination or for
subjective reasons, such as: philosophical or political beliefs – to socially valued public
spaces, leading to the marginalization of social unit. 

Cultural exclusion means exclusion from participation in culture, in its two variants
[Lipski, 2010]:

• High culture (lack of access to libraries, cultural centres, theatres, books, classical
music, art).

• Traditional culture, blocking access to it. The exclusion in this case occurs in two ways: 
1. Exclusion of industrial culture from socially valued public spaces.
2. Hindering access to its authentic form or physical and symbolic annihilation.

Revitalization
Project for Public Spaces is a great program of revitalization of public spaces.

It operates on two levels. First is the active help for residents in rebuilding their
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communities. The second is the participation in programs, in which public spaces or public
buildings are converted.

When rebuilding communities two principles are usually used: 

–First principle – placemaking - involves the creation of active places through “for-
mation of public spaces”. Four key features of active public space have been
formulated: 
1. An easy access and convenient connections, 
2. Creating opportunities for action, 
3. Comfort and appearance, 
4. Conditions for the development of social life and activities.

–Second principle – strengthening the people’s identification with public space and
involving them in public activity. 

Project for public spaces has been introduced to improve the marginalised districts of
Bogota by engaging its residents. Enrique Penalosa claims that public spaces are the only
one of the few environments, in which all residents, regardless of the material status, are
able to integrate. Although, the urban reforms of the mayor of Bogota were praised for the
environmental benefits and overall contribution to the quality of life, these reforms focus
on the role of public spaces in promoting social justice. Equal access of all people to the
public space, services and facilities. Actions taken in the city, apart from the new transport
system, social infrastructure and education, have been extended for a renewal of squares
and creation of a large park on the area previously overrun by crime and drugs. Planting
more than 10000 trees and building hundreds of kilometres of sidewalks, bicycle paths,
promenades and green spaces including 1200 parks.

Improving public space is certainly not enough to eliminate economic and social
problems of degraded urban area, such as low income, unemployment or other problems
of citizens. Thus, successful revitalization of public spaces preventing social isolation,
carried out with the support and involvement of local community, considered
as improvement  of life conditions and social status, can lead to the development
of interpersonal contacts and as a result to partial decrease of social tensions [Kozłowski,
Mohd Yusof, 2010].

Part B. The possibilities of improving the area

Housing development after the year 1990 is driven more by the market game rather
than principles of sustainable development. In consequence, it is formed in a chaotic
manner between the existing buildings with different functions in the city centre or in the
open areas near major cities. It is very often characterised by poor quality of space [PPA
2009]. It seems that it is due to the fact that public space planning does not meet its
primary role. In this situation it is necessary to improve the functioning of existing tools.
It is believed that introduction at the pre-project stage of the method of testing the space,
on the results of which recommendations for the particular area are developed, can
improve the quality of residential area.

Uncontrolled expansion of cities and its negative effects is not a new but very relevant
problem, which bothers most countries in the world. Increasing globalisation and
metropolisation intensify this process, thus it seems that searching for methods to reduce
its negative effects is now very much needed [Raport 2007]. The author is looking for the
solution of the problem in applying the methods of examining the space conditions, which
at the pre-project stage of local planning intend to diagnose the space in terms of spatial
order, harmonization of space or citizens’ needs. These methods are used to determine the
needs of the area and thus to develop recommendations for the project stage, organization
and the implementation of the investment. It seems that presented methods can inspire
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the direction of action so as to improve the chaotic space of emerging residential areas as
well as the older ones. 

The author in her work wants to check if there is a possibility of improving the
functioning of currently used tools. It is proposed to use certain additions to the scope
of research methods concerning space. It is assumed that, these additions will affect the
clearness of the tools which will improve the dialogue between representatives of
governments, planners and residents. Thus, the paper will present the selected methods,
the origin of their creation and the functioning scheme.

The inspiration for the methods’ searching and undertaking the research was work in
the interdisciplinary team involved in the integration asentamientos irregulares (illegal
housing) on the outskirts of Montevideo, Canelones and Pando. During practice the author
had the opportunity to familiarize herself with the programs of organizations dealing with
the mentioned problem and applied methods. She has actively participated in several
projects, which are at various stages of development and implementation. Due to the
differences in the projects’ progress she had a chance to see the effects of work.

The intention is justified by many common features, which the author has observed
between the illegal housing areas in Uruguay and spontaneously emerging residential
buildings in Poland and Europe. These are:

–the location at the crossroads of urban and open areas or on the edge of communi-
cation route,

–chaotic building resulting in wasteful development of land,
– low intensity of building development resulting in high costs of building construction

and maintenance of technical infrastructure, or its lack,
– lack of public spaces, which functions are taken over by the street,
– intensification of social segregation.

Despite many common features, there are also significant differences that will be taken
into account during the research work.

Examples of activities, which aim at improving the quality of residential space
by using the methods of space examination:

Picture 1. The map of Montevideo metropolitan area, and areas classified 
as illegal housing estates, the author’s own work based on INE, 2006

PIAI – The Program of Integration Asentamientos Irregulares
The program was created in 1999 by agreement of the Government of Uruguay and

Banco Interamericano de Desarollo (American Development Bank) in order to improve the
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quality of life in suburban estates. The program involves local authorities, Ministry of
Housing, Spatial Planning and the Environment (MVOTVA) and Ministry of Transport and
Public Buildings (MTOP). The strategy provides integrated spatial and social activities with
the active participation of the residents [Guerra 2006].

The program’s objectives:

–equipping the housing estates with basic technical and social infrastructure as well as
spatial integration with adjacent areas,

–updating the instruments of control development, standards regulating the manage-
ment of land ownership,

–the realization of accessible housing,
–stimulation of processes of social integration of district’s residents so as to ensure

the long-term nature of carried activities, 
–promoting the implementation of district programs, which include realization of social

infrastructure: health care centers, education, etc. 

Picture 2. A diagram of district integration process, 
the author’s own work based on PIAI 1, Año 1, marzo 2006

Thanks to the spatial and social activities as well as residents’ participation, the
obtained results are long-term and the residents on their own initiative continue the
activities started by the program. 

Revitalization of degraded districts in Lublin
Similar activities were used in the revitalization of degraded districts in Lublin in the

90’s. The program involved the representatives of the Municipal Council of Lublin and the
Professor Mona Serageldin with a team from Harvard. The starting point for action was the
report about the housing situation of the city, which stated the need for 8000 apartments,
where 85% of these needs resulted from the critical state of buildings and where planning
regulations prohibit the upgrade of the existing buildings. The representatives recognized
the historical and compositional values of such districts as Stare Bronowice and Kośminek
and in 1991 they developed new plans in cooperation with the residents.
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Picture 3. The map of Lublin city area, and revitalizated districts, the author’s own work 

Program’s objectives: 

– improving the quality of life,
–revitalization of the historical buildings,
–establishing contacts with residents at the initial stage of collecting the applications and

materials for plan, and not – as is generally practiced – at the final stage of the plan,
–development of new local plans.

Due to the nature of each district as well as individual preferences of the plan’
designers, two methods of cooperation with the residents have been worked out. In the
district Kośminek, where the residents constitute homogeneous group with a significant
number of older people, personal interviews with each family were conducted. The aim of
the conversations was to clarify the intention of project and provide directions to find
solutions. In Stare Bronowice, where the residents constitute several groups with distinct
behaviour and standards of living, the cooperation was started from the series of public
meetings and voluntary survey. Then, two representatives for each street were selected.
They were consultants and organizers of contacts between planners and residents.  

The effect of taken actions was seen when making both plans available for public, as
they received almost the full approval of the residents. Thanks to the residents’ initiative
Local Initiative Program has been created, which serves for implementing both plans after
their passing. 

Using the methods of space examination and the participation of the residents in
a decision-making process have an important role in improving the residential
environment. It is possible to find positive examples of using the methods of examination
at the local level in Poland and around the world. It is believed that the tools used in spatial
planning at the local level can be enhanced by the methods of space examination in order
to improve the quality of housing development in urban centers, chaotic buildings on the
outskirts and open areas. 
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Streszczenie 

Ne ga tyw ne pro ce sy za cho dzą ce w struk tu rze prze strzen nej miast skła nia ją do re flek sji. Stan pol skich miast

sta je się nie po ko ją cy, na co wska zu je bo ga ta li te ra tu ra przed mio tu. Jak po da je Po rad nik: Ba rie ry mo der ni za -

cji i roz wo ju miast „Nie efek tyw ny, za so bo chłon ny i struk tu ral nie nie zrów no wa żo ny roz wój miast i cię żkie go

prze my słu, spo wo do wał wy stą pie nie wie lu ba rier dal sze go roz wo ju, szcze gól nie w wy mia rze ja ko ścio wym. De -

ka pi ta li za cja za so bów miesz ka nio wych i de gra da cja prze strze ni fi zycz nej jak rów nież zja wi sko „roz le wa nia się”

miast gro zi bez pie czeń stwu i zdro wiu spo łe czeństw, za gra ża pra wi dło we mu funk cjo no wa niu miast. 

Ko niecz ne wy da je się pod ję cie dzia łań, aby prze ciw dzia łać roz wo jo wi ne ga tyw nych zja wisk jak rów nież

mi ni ma li za cji ich ne ga tyw nych skut ków. 

Au tor ki ar ty ku łu w pro wa dzo nych przez sie bie ba da niach po szu ku ją pro po zy cji roz wią zań do ty czą cych pro -

ble mo wych ob sza rów miesz ka nio wych oraz zlo ka li zo wa nych tam prze strze ni pu blicz nych. 

Wy po wiedź po dzie lo no na dwie czę ści, pierw sza obej mu je pro ble ma ty kę w ska li lo kal nej. Płasz czy znę za -

in te re so wa nia sta no wi prze strzeń pu blicz na zde gra do wa nych ob sza rów miej skich (ob sza ry pro ble mów

spo łecz nych) o ge ne zie XIX -wiecz nej i wcze sno dwu dzie sto wiecz nej. Prze strzeń pu blicz na – prze strzeń fi zycz -

na ro zu mia na jest ja ko rzad ki, ży cio we go zna cze nia za sób, ja ko do bro znaj du ją ce się rów nież w ob sza rach

zde gra do wa nych. Omó wio no pro ble my kształ to wa nia prze strze ni pu blicz nych w zde gra do wa nych ob sza rach

miej skich, a ta kże sta ra no się przed sta wić pró by dzia łań zmie rza ją ce do po pra wy sta nu prze strze ni pu blicz nej

ukie run ko wa nych na po lep sze nie wa run ków ży cia w zde gra do wa nych ob sza rach miej skich.

W dru giej część ar ty ku łu po szu ku je się roz wią za nia pro ble mu w sto so wa niu me tod ba da nia sta nu prze -

strze ni, któ re w eta pie przed pro jek to wym pla no wa nia miej sco we go ma ją na ce lu dia gno zę prze strze ni

w kon tek ście ła du prze strzen ne go, har mo ni za cji prze strze ni oraz po trzeb miesz kań ców. Me to dy te sto so wa ne

są w ce lu okre śle nia po trzeb da ne go te re nu, a co za tym idzie – opra co wa nia re ko men da cji dla eta pu pro jek -

to we go, or ga ni za cji i re ali za cji in we sty cji. W ar ty ku le zo sta ną przed sta wio ne sche ma ty dzia ła nia wy bra nych

me tod, któ re mo gą za in spi ro wać do pod ję cia ko niecz nych dzia łań w ce lu po pra wy sta nu prze strze ni zde gra -

do wa nych ob sza rów za bu do wy miesz ka nio wej.
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Te re sa Ewa KRZY ŻA NOW SKA

NEW URBANISM AS A NEW CONTEMPORARY URBANISATION
PHENOMENON IN EUROPE AND THE U.S.

1. Introduction

The direction of the New Urbanism arose in the 80s of the twentieth century as
a protest against over-formalize the rules proposed by the modernism. Ossification and
schematization principles of town planning, for example, clearly visible in large housing
estates, which are part of our cities, led to seek other means of spatial expression.
Principles of housing district, without separation of the traditional shape of the street,
square and plaza as a form of the city began to be denied. Modernist space settlements
disintegrated away from the role of meaning and value of traditional forms of urban tissue,
defined space of the square, street or urban block. Devalued space has no relation with
the traditional/customary understanding of the city by a man. And yet these values are
important spatial identity for residents and lack of correct solutions may even lead to
disintegration of social ties.

Zoning of the space which is giving monoculture functional solutions is criticized.
Nostalgia for traditional, classical solutions is increasing as the landscape of urban and
rural which determines social heritage are wrecking.

2. The background of New Urbanism development in the U.S.

The direction was born as a protest against the way of solving the problem of increased
growth and development of the suburbs of American cities, devouring its expansion areas
around cities. The suburbs are characterized by a dispersed building housing on the basis
of detached houses (fig. 1). This phenomenon is called sprawl. It resulted, among other
things, depopulation of city centers in favor of the suburbs.Actually in the suburbs today
lives half the population of Americans (T.P. 2008). The enormous development of the
suburbs, being part of so called ”american dreem” (every family has its own house), fall
in a characterological standards of Americans, who like to change, to begin again, the
need to move, accepting the mobility of life (that distinguish Americans from the
Europeans in the last century), and allowing this shipment: car. Chaotic and enormous
suburban development was based on a mistaken belief about the endless possibilities of
the space field of American landscape. The immense growth of suburbs noted staring from
50’s years  of the twentieth century. Since 1950, the phenomenon of suburban growth in
the United States has increased by 33%. 

Even more suburban sprawl phenomenon occurs in Europe. Since 1950, recorded 78%
growth of the suburban (data from an international conference in Bologna Triennale V,
2009 year). One aspect of the suburbs hypertrophy is excessive use of the car. The average
family living in suburbia car passes close to 50 thousand kilometers per year, nearly four
times more than a similar family living in a big city (T.P.2008). Suburbia is not only a solution
to urban, a consequence of urban population growth. It is also a way of life characteristic
for that building style, now is criticized because it causes fragmentation of society. 
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Fig. 1. Widok przedmieść amerykańskich, zjawisko tzw. sprawl. Zdjęcie z 2003 roku National
Geografhic Polska, nr.1, 2003 r

Currently in the suburbs dominate behavior arising from excessive mutual distance and
excessive use of the car. The phenomenon of sprawl has negative economic, spatial, social,
or ecological. The causes of faulty development agglomeration is searched by the greed
of developers, shortsightedness of civic officials or the support of oil-processing industry
and the automotive industry and lobby associated with the construction of highways. As
an antidote to suburbia, New Urbanism created the concept of urban neighborhood as
conscious residential urban introducing new rules. As an example of one of the earliest
urban neighborhood it is presented SEASIDE, designed by architects Andres’a Duany,
Elizabeth Plater-Zyberk, 1981, Florida, USA (fig. 2).

3. New Urbanism in Europe

New Urbanizm direction in Europe is growing rapidly. New urbanism urban realizations
and European projects concern usually new urban neighborhood.
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Fig. 2. Pro jekt mia sta -osie dla SE ASI DE, ar chi tek ci An dres Du any, Eli za beth Pla ter -Zy berk, 1981 r,
Flo ry da, USA, Katz P. The New Urbanism Toward an Architekture of Community, 

Mc Graw-Hill inc. New York 1994

There are arising the new urban projects which revitalizing degraded residential
districts. There are created also projects for reconstructions of big cities centres. New
Urbanism is currently being promoted by acting rapidly in Brussels and in Italy (Bologna),
editors of “A Vision of Europe.”

4. Some of the principles of NEW Urbanism direction
4.1. The importance of public space

New Urbanism is a return to the principles of traditional towns where life revolves
around city centers, train stations and main streets. New Urbanism proposes the
development of civilization of city-settlements within the suburbs just trying to activate
people. This is how to design rooted in culture, renewing historical approach to the urban
tissue, but also facing the problems of contemporary urban society. It is based on the
primacy of public over private space (The urban neighborhood LAGUNA WEST, architect
Peter Calthorpe and Associates, 1990, California, USA fig. 3).

It rebuilds the importance of public buildings and ensures their participation in the new
structures, giving them a sense perceived by residents. Public space and public functions
increases the activity of the inhabitants, the role of civic awareness, strengthen contacts
and are an important element of well-functioning urban organisms. Community takes its
form when it is based on a common activity where public space is the subject. It coun-
teracts the development of suburbs (for example, American cities sprawl effect, or at the
peripheral with poorly defined public space in the so-called bedrooms European cities).

Public space refers to the cultural space, creates a system of places (plazas, squares,
maine street, parks), giving the city-neighborhood the quality and recognition. Areas of
public space are determined by the buildings. The way of locating the objects is the
antithesis of modernist practices, freestanding and functional objects. Public buildings and
places of assembly require major location in the structure of the city. Their role in the
urban tissue is in fact leading to the identity of the inhabitants. City back to the flaneur,
people who spend time strolling through the city, observers and fans of urban life.
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New Urbanism emphasizes the development of urban civilization within the suburb. It cre-
ates a friendly settlement of the city-conscious citizens to make decisions for the space.
The value of public space is related partly to the vitality, which we assign to the structures
of the city. The values associated with public space are undeniably important and should
be reflected in the design of suburbs and the entire urban tissue. One of the ways is to
increase the diversity of functions in the city neighborhood. It have a balanced mix of ac-
tivieties: dwelling, shopping, working, schooling, recreation, m.m. 

Although the spatial solutions do not solve social or economic problems, correct and
consistent spatial constitute a proper setting for these relationships.

Urban neighborhood are carefully composed, according to the rules of composition avail-
able to city planners, based on the achievements of the twentieth centuries oldknowledge.

Fig. 3. Projekt osiedla - miasteczko LAGUNA WEST,  arch. Peter Calthorpe i wspólnicy, Kalifornia,
USA, 1990 rok. Katz P. The New Urbanism Toward an Architekture of Community, 

Mc Graw-Hill inc. New York 1994

4.1.1. Urban blocks

The Urban block is a basic urban unit. It is a traditional instrument space. Building
quarter determines the space planning of the street. The principle of composing quarters
can be seen in the urban neighborhood COMMUNICATION HILL architect Daniel Solomon,
K. Clarke, 1991, California, USA, (fig. 4).
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An important postulate is the trees planting for quarters/urban blocks. The trees are
in this context, urban design element. Trees emphasize the spatial axes and determine the
compositional principles of urban planning.

4.2. Protecting the landscape, the macro demand

The deterioration of the environment is caused among other things by reduction of
agricultural areas and natural open areas of natural landscape. Sub-urbanization of the
suburbs destroys both nature and the city. 

The demand for higher development intensity, leading to the concentration of that
building is one of the elements that contribute to the protection of areas of forests and
fields. It is postulated the need for larger areas of landscape design by architects, urban
planners and landscape designers. Agricultural areas and natural environment are
extremely important elements for large cities. They determine the border areas and
provide the provision of clean air and recreational areas.
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4.3. Specified boundaries

New urban neighborhood should have clearly marked boundaries.
Creating small, independent urban units with defined borders, with their centers, which

will burden the people residing there, reduce the external connections, a suburb to the
center of a big city. 

The boundaries of the urban unit can be natural, such as forests, escarpments,
waterfront, water tanks, the original form of topographic or landscape, which should be
emphasized in the design or artificial, created by man.

Clearly defined boundaries are applied for the realization of the New Town Poundbury,
Dorset, project architect Leon Krier, 1989, (fig. 5), (implementation has received many
prestigious awards) and the urban neigborhood HEULEBRUG, Knokke-Heist, Belgium,
architect Leon Krier & arch DPZ, A. Duany, E. Plater-Zyberk, (fig. 6).

Fig. 5. Plan urbanistyczny całości oraz jednej z dzielnic, Nowe Miasto POUNDBURY, Dorset,
Wielka Brytania, arch. Leon Krier, arch. Liam O’ Connor, 1989r. 

Krier L. Architektura Wybór czy Przeznaczenie, Arkady, Warszawa 2001 

4.4. The intensity of buildings

New Urbanism raises the issue of higher development intensity as a factor reducing the
effect of city “sprawl” and scattering of the buildings. A more concentrated form of building
plan, leading to a compact city is searched. (the urban neighborhood Brandevoort,
Helmond, Netherlands, arch. Rob Krier, Christoph Kohl, 1996–2004. fig. 7). The solution
based on Smart Growth is proposed. New Urbanism determines/restricts the size and scale
of urban with the reference to the individual human.

4.5. The size of unit and structural distance

It is important to take into consideration pedestrian.
Architect Peter Calthorpe defines theory for a urban neighborhood of two thousand.

The correct basic walking distance from home to the green recreational areas is fixed at
400 meters (1994).

– 122 –



Fig. 6. Plan urbanistyczny miasta-osiedla HEULEBRUG, Knokke-Heist, Belgia, 
arch. Leon Krier & DPZ, arch. Duany Plater-Zyberk, 

The Guide of Eco-Efficient Cities, Alinea, Firenze 2009

District of the city, according to the architect L. Krier‘s (1998) is designated a ten
minute foot walking distance. This is an area with a diameter of 500 to 600 meters, so
a larger, creating a surface from 30 to 40 hectares. Number of people here should not
exceed 10 thousand inhabitants. The district should not also have a range greater than
900 meters.

Architects Andres Duany and Elizabeth Plater-Zyberk take three-minute rule, as the
walking distance from residential housing to the park and five minutes walking distance
to the common public space, along with the services and trade, or school (fig. 8).

– 123 –



Fig. 7. Plan urbanistyczny osiedla Brandevoort, Helmond, Holandia, 
arch. Rob Krier, arch. Christoph Kohl (1996–2004), New Civic Architecture 

The Ecological Alternative to Sub-Urbanization, Alinea, Firenze 2004 

Fig. 8. Schematy wyznaczające odległości w tkance miejskiej - TND, 
Traditional Neighborhood Development, Katz P. 

The New Urbanism Toward an Architekture of Community, Mc Graw-Hill inc. New York 1994

4.6. Buildings

There are two types of urban development: common urban tissue fabric building and
monumental buildings. Theorists point out the direction that the architecture of public
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buildings should differ from the building housing. Public buildings should occupy the most
privileged locations in the city and in the landscape. Monumental buildings are the
dominant spatial perspectives and panoramas. However, in the commonplace urban tissue
constituting mainly residential architecture it should be also looked for diversity of forms.
Buildings in residential units should be designed individually.

4.6.1. Classical architecture

Fatigue of abstract modernism forms inclines towards underestimated aesthetics in the
last century. Classic styling and its return to the roots has become one of the means of
expression of a new trend. Excellence models of classic and contemporary significance
was pointed out by Leon Krier, the protagonist of the European New Urbanism. This
concept is evident in his numerous books and projects.

New Urbanism in the United States consistently applied classicizing architecture of
public buildings in the design of new urban neighborhood. In this way more important
building shall be highlighted from ordinary buildings housing called building fabric.

Residential architecture is open to all forms and styles. Architects Andres Duany and
Elizabeth Plater-Zyberk have used the classical style in the urban neigborhood projects in
Winsor, Florida (fig. 9), Wellington, Seaside, United States, emphasizing the importance of
major building in the urban tissue. In Europe, arch. John Simpson showed a perfect return
to the ideals of antiquity in the realization of the Queen’s Gallery, London, GB, 2004, (fig. 10).

Fug. 9. Miasto-osiedle WELLINGTON, Uniwersytet, Floryda, USA, 
arch. A. Duany i arch. E. Plater-Zyberk, 1989r. Katz P. 

The New Urbanism Toward an Architekture of Community, Mc Graw-Hill inc. New York 1994
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Fig. 10. The Queen’s Gallery, Londyn, Wielka Brytania, arch. John Simpson, 2004r. 
New Civic Architecture The Ecological Alternative to Sub-Urbanization, Alinea, Firenze 2004

4.6.2. Vernacular architecture

Method of architectural expression especially in Europe is opting to use forms
characteristic for region or country. It is based on local tradition. Architecture New
Urbanism is heterogeneous depending on the workshop and individual architect, urban
planner. Much of the architectural solutions pay attention to the vernacular, common,
ordinary solutions. It should be mentioned here numerous projects of urban neigborhood
by architect Maurice Culot reproducing the atmosphere of French, Belgian (fig. 11) or the
Dutch province, some realizations by architect L. Krier‘a (fig. 12).

Fig. 11. Zabudowa mieszkaniowo-usługowa, pracownia Arcas, KNOKKE, Shakespeare, Belgia,
arch. Maurice Culot, 2000–2004, New Civic Architecture 

The Ecological Alternative to Sub-Urbanization, Alinea, Firenze 2004 
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Fig. 12. Widok jednej z głównych ulic, POUNDBURY, Dorset, Wielka Brytania, 
arch. Leon Krier, arch. Liam O’ Connor, 1989r, New Civic Architecture The Ecological Alternative

to Sub-Urbanization, Alinea, Firenze 2004 

5. Summary

Direction of New Urbanism is not a break from the urban mind of the twentieth
century. Closer to me is the idea that the direction has elements of continuity, although
there are many important new accents and learn from the negative aspects of
modernism.  By analyzing both directions of New Urbanism and Modernism it can be
said that there are many differences but also similarities. Not all proponents of New
Urbanism agree with me. Most see a stronger emphasis on the continuation of
traditional urbanism.

New Urbanism is a child of the twentieth century and extensively draws on
modernist thought. Do not deny the obvious urban planning that went into our habits.
Direction theorists, architects Maurice Culot and Leon Krier emphasize appreciation
for Le Corbusier.

However, the field of architecture is treated in a manner far different than the period
of modernism. Abstract aesthetic solutions are alien to the direction of New Urbanism. 

The traditional concept of regional architecture or classical thought plays a dominant role.

New Urbanism as an alternative for those seeking new inspiring trends, seems to be
a concrete and viable proposition bearing on the measurable values.
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Stresz cze nie

Ar ty kuł opi su je no wy kie ru nek w urba ni sty ce i ar chi tek tu rze o na zwie New Urba nism. Kie ru nek po wstał

w la tach 80. XX wie ku ja ko sprze ciw wo bec za sad pro jek to wych pro po no wa nych przez mo der nizm oraz ich nad -

mier ne mu sfor ma li zo wa niu. Wa żnym aspek tem jest kry ty ka nie kon tro lo wa ne go roz ro stu przed mieść du żych

miast: efek tu tzw. sprawl. 

New Urba nism jest czę ścio wą pró bą po wro tu do tra dy cyj nych spo so bów my śle nia w urba ni sty ce i ar chi -

tek tu rze. Kon ty nu uje za sa dy tkan ki miej skiej, w któ rej ży cie to czy się wo kół cen trów miast, pla ców, głów nych

ulic. No stal gię za tra dy cyj ny mi roz wią za nia mi zwięk sza de wa sto wa nie kra jo bra zu miej skie go sta no wią ce spo -

łecz ne dzie dzic two.

W ar ty ku le przed sta wio no głów ne za sa dy tren du New Urba nism ta kie jak: zna cze nie prze strze ni pu blicz -

nych, spre cy zo wa ne gra ni ce miast -osie dli, in ten syw ność za bu do wy, kwar tał ja ko głów ne na rzę dzie urba ni -

stycz ne, dą że nie do zmian za cho wań miesz kań ców ukie run ko wa ne na więk szą in te gra cję spo łecz ną. 

Pro jek to wa na ar chi tek tu ra przyj mu je wzor ce kla sycz ne czy kla sy cy zu ją ce lub też re ali za cje na wią zu ją

do ele men tów wer na ku lar nych cha rak te ry stycz nych dla da ne go re gio nu geo gra ficz ne go czy kra ju. Wzor ce kla -

sycz ne słu żą do pod kre śle nia wa żno ści bu dow li.

Za pre zen to wa ne zo sta ną głów ne osią gnię cia pro jek to wa nych miast -osie dli w Eu ro pie i USA. 
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Ali cja KU SIŃ SKA

LIFESTYLE TRANSFORMATIONS OF POLES 
AND THEIR HOUSING EXPECTATIONS

It is sometimes said that the world is becoming a global village: this being true with
the progressing globalisation of processes occurring in economy as well as culture,
lifestyles of societies, and consumption patterns. The main trends of observable changes
as regards the latter aspect have to do with servicisation of consumption, with increased
importance attached to maintenance of good health, youth, against a trend of saving the
time assigned to household activities so that more leisure time can be won. Such spare
time would be spent on relaxation, with increasing appreciation of active forms of it, and
on enhancing the comfort and convenience of daily life. Informatisation/computerisation
processes are advantageous to these new trends, as they play an active part in the daily
life of households; this is true along with intensified international contacts and intensive
development of the offerings of various manufacturing, service and trading businesses.

On the other hand, however, differentiation and individualisation of lifestyles and
consumption patterns is taking place, along with changing aspirations, in discernible
groups of countries, regions, classes and social strata, including demographic groups.
Individual groups are distinct with their specific and peculiar sets of attributes related to
the hierarchy of their observed values. These pertain to paramount values, values
appearing in different areas and those related to products, lifestyle described through
domains of involvement in various spheres of activity, types of interest and opinions on
oneself and the surrounding world, patterns of culture understood as a dominant method
of solving various problems and, lastly, aspiration and consumption patterns. These models
manifest themselves in professional activity, the way in which time-off is spent, the
requirements regarding the place and manner of residence – including the type of
house/apartment and its fitments and furnishings; and, in building one’s social status as
well as individual image.

Given the specific Polish conditions, the noteworthy and essential driver shaping
changes in the hierarchy of recognised values, lifestyle and aspirations is considerable
transformations in the social layering which have taken place several times after World
War 2. They occurred in parallel with economic and political changes, clearly exerting an
impact on the expectations and market behaviours of consumers in many sectoral markets,
the residential market included.

Among the major and deepest social-layering changes past WW2, those taking place
in the following three periods are worthy of note. The first such wave occurred in between
1945 and 1948 and consisted in social and territorial shifts and dislocations caused by the
political and economic factors. The Six Years’ Plan, 1951-1956, whereupon Poland was to
be industrialised, marked the second such move; it was in that period that vast parts of
the population moved from rural into urban areas. The phenomenon’s scale was testified
to by a 40% share, as identified in 1964, of the ‘first urban generation’ in population of
the largest cities. The third phase of social-layering transformations followed the social
economic transition of 1989. As a result, more than a half of the Polish nation shifted their
position within the social structure. Change in membership in a social class or stratum
implies assumption of environmental or milieu-related standards peculiar to the group
being joined and extends to behaviours in a number of areas. These include the holding
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of properties or assets, e.g. house or apartment, car, house furnishings and equipment,
method of spending leisure time, participation in culture, or attire.

It is to be noted that the said social changes have extended to the sector of our present
interest – the housing and residential market. The period after 1989 saw a definite growth
in expectations and demands with respect to residential conditions, in respect of the size
of apartments and the character of development, location and furnishings. The changing
needs and expectations of households are still not fully satisfied, although the research
taking sociological aspects into account most respondents tend to assess their residential
conditions as better than those enjoyed by their parents.

The idea and perception of the demanded nature of the target dwelling facility also
changed as the said periods followed one another. Studies conducted past 1989 across
various social groups have invariably indicated the relatively frequent aspiration to settle
in a single-family/detached house, a ‘segment’ (separate building) within a terraced house
or in a large comfortable apartment within a multifamily house; these preferences were
expressed against no long-lasting approval for a too-small flat held by some of the polled
in highly dense blocks-of-flats built of pre-cast concrete slabs/panels. These growing
housing aspirations have had to do with the phenomena which follow the social, political
and economic change: transformations in the lifestyle of Poles and new trends in
consumption; increased importance attached to professional career, prestige and comfort
of life among those with a better education background. At the same time, the social
distribution of income and differentiation of financial situation of households have been
subject to change as well. An extremely high disposable income is characteristic to some
not-quite-numerous groups, whilst other, more numerous ones remain in the sphere of
poverty. As a result, over-consumption, consumptionism, ostentatious consumption,
striving to excel and become distinguishable (the prestige being reinforced through
consumption, in a sense) and under-consumption appear simultaneously. As for residential
or housing needs, an important form to increase the purchasing power is use of banking
lending facilities, particularly mortgage-secured loans; these not infrequently appear
indispensable for one willing to hold an apartment of their own. Young families form the
primary group of those in search of a residential unit (some 40% of them do not have a
flat or apartment of their own); socially and/or spatially mobile families contribute to the
picture as well.

In general, the Polish society attaches high priority to satisfaction of residential needs.
Studies carried out in 2010 as part of a project called ‘Consumption and social-economic
development of regions’ [Kusińska et al., 2011], satisfactory meeting of these needs is
regarded important by 91.8% of the polled (importance level ‘5’ within the scale of 1 to 5
was mentioned by 61.1% respondents, with 40.8% indicating ‘4’). This importance is
comparable to that attached to alimentation (92.9%) and health protection (92.4%).
At the same time, the degree in which these needs are satisfied is assessed in less
favourable terms: ‘5’ (very good) was attached by 25.4% of the polled whilst ‘4’ (good) –
by 36.4% (i.e. 61.8% in total); the remainder of 38.3% described the said satisfaction
degree as bad (9.3%) or (hardly) bearable (28.6%).

The observation is also noteworthy whereby luxury residential conditions are perceived
by certain consumer groups as one of the measures/distinguishing features of life success.
On average, the population examined in 2010 placed this particular factor ninth among the
thirteen discriminants, with a total of 10.6% respondents identifying it. Discriminants such
as happy family life (indicated by 74.2% of the respondents), permanent employment –
clearly a symptom of the prevalent economic conditions (47.0%), satisfying job or labour
(46.3%), high self-esteem and fulfilment of one’s personal aspirations (31.9%), financial
success, high income (31.5%), good education (19.5%), high social position and prestige
enjoyed in one’s environment (12.7%) and possession of quality and modern tangible
properties such as car, household and radio/television equipment (11.2%) all came before
the said driver. Such a location of luxury living conditions amongst the other discriminants
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of success varies to a slight extent dependant upon the criterion according to which
consumer groups are discerned. It is significant that no essential differences are
observable in this case with regard to place of residence, inclusive of the discrimination
between rural housing estates and high-population cities.

As for residential conditions, the situation is to a considerable extent characterised by
information on housing resources (table 1), number of residential units (apartments)
delivered for use and their structure (fig.1–3; table 2), and their equipment with basic
systems and installations (fig. 4–10). Between 1945 and 2010, the following periods were
observable: a ‘tough kick-off’ after the wartime destruction, with a strife for reconstruction
of the resources which was followed by a rapid increase in the number of residential units
delivered, lasting till 1978 (the year a total of 292,000 units were delivered – the peaking
moment in the post-war period). The years that followed brought about a strong decline,
with the lowest rate in 2003 (with a mere ca. 60,000 units delivered), which was again
followed by a clear upward trend lasting until 2008 (more than 160,000) and subsequently,
by another drop trend. A similar tendency (albeit featuring significant differences past the
year 2000) was apparent for the size (in floor-area terms) and the number of (bed)rooms
in the apartments delivered. These observed differences reflect the trend of expanding
space and number of (bed)rooms in residential units in the recent decade (fig. 2 & 3).
These have to do with changes in the ownership structure of apartments, increased
proportion of individual construction projects/developers’ offerings against a dropping
share of cooperative construction projects and, to a larger degree, company-apartment
and municipal construction projects. Alongside these, changes have appeared in
quantitative proportion of construction of residential units in urban and rural areas, with
differences in average floor-area and number of (bed)rooms in each of these groups.

It has to be indicated that construction industry in rural areas is undergoing changes
in association with, inter alia, certain transformations in the structure of rural population.
Only some 40% inhabitants of rural localities gain their livelihood from agricultural/farming
activity, while a majority performs non-farming jobs – whether in their residential place or
in cities. Typical with these individuals and their families is an urban lifestyle, which not
infrequently manifests itself in the way construction is performed. The lifestyle and
residential-space patterns are also changing for farmers, in a fashion similar to that shared
by urban dwellers. A separate construction category is agri-tourism-oriented housing.

In the period under observation, a great progress was the case as far as furnishing
residential units with installations/systems is concerned, which is equally true for
towns/cities and rural areas (fig. 4 & 5). For most types of such installations or systems,
however, a delay of circa twenty years continues to occur as regards the timing of their
propagation across rural areas versus urban areas (fig. 6–10).

The consumer evaluation of the residential units held and the intentions regarding
changes in the residential situation from the standpoint of the year 2010 are shown in
table 3. A differentiation in assessment and intent is displayed there for the respondents
in their totality and by consumer type. The types have been identified based upon a
similarity in the set of features defining the attitudes of individual respondents, such as
importance attached to various recognised values and behaviours in the marketplace.

Accordingly, type I is describable as a group of individuals placing a bet on success and
material values. Characteristic of them is attaching special importance (at least, greater
than the case is with the others) to values such as professional career; participation in
power/authority and the related influence on the country’s political, social or economic
life; attaining good education; fulfilment of one’s personal interests; practising a hobby;
living a gaudy life full of entertainment – a socially rich life. Among all the types, this group
comes second in frequency of indications of values such as love and friendship, comfortable
arrangement of the living space, high income and financial welfare, a setting featuring
luxury objects, and sightseeing practised the world over. The rarest, albeit relatively
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frequent, indications are for stable job, certainty of permanent employment. The group
includes active people implementing the assumed personal and professional development
path and participating in social life. As for self-assessment of their residential situation,
more than 50% Type I respondents deemed it decent; those feeling the need for an
otherwise unfeasible change form the relatively smallest group within it. What is
characteristic about this group is that they tend most frequently of all, and almost twice
as often as the average, to envision the making of real changes by way of purchase of
apartment or construction of a house. Less than each fifth member of the type in question
intends to make such changes.

For Type II, in seventeen values out of the nineteen observed have declared the lowest
among all the types frequency of indications of very high importance. Gaudy social life full
of entertainment (coming second) and job stability, certainty of permanent employment
(second) form the exceptions. This type seems to be extremely entangled in difficulties of
daily life – displaying indifference to, perceiving no opportunity in, or perceiving as strongly
limited, any opportunity to actively influence the surroundings/environment and to build
their own position in life.

Members of this type relatively frequently declare (only Type III being ahead of them
in this respect) a need for change in the residential conditions but without an opportunity
to bring it about (true for as many as 40.2% people representing the type). The fraction
of those intending to carry out such changes is the least within the type – i.e. 7.8%.

Type III manifests intermediate features between the extreme ones, i.e. I and IV.
This type has revealed the frequency of appreciation of importance of most of the values
at a level close to the average rates for the entire population polled. These people highly
value supreme and family values, attaching importance to ensuring satisfactory living
conditions. The type in question comprises the highest ratio of those who would like to
introduce changes to their residential situation without having a realistic potential in this
respect. A mere 8.2% of those representing the type have indicated an intent to bring
about such change.

Compared to the other types, Type IV holds in special esteem the supreme values
such as living in a free country and respect for human rights, independence, self-reliance
in life, living a life in concert with one’s worldview convictions, being of use to others,
holding a stable job and values related to family – such as family happiness, health,
convenient living conditions. Among people of this type, 36.5% would like to have a change
made to their residential situation but have no opportunity to make it real; the percentage
of those actually intending to make such a change is 9.2%.

There is yet another noteworthy dependence revealed as to opinions and plans related
to residential situation – and this is, namely, dependence upon type of locality of residence
(table 4). There are differences appearing as to attitudes, opinions and evaluations, and
plans between dwellers of rural localities and those of various groups of cities (or towns).
For instance, inhabitants of fairly large cities (of 101,000 to 500,000) would more often
than the others declare that they do not see a need to have their residential conditions
changed (62.7%), at the average of 52.9% and the rate of 47.1% for rural dwellers. The
fraction of those envisioning a real change was 16.8% for towns/cities with population of
21,000 to 100,000, 6% – for rural areas and 6.9% for the largest cities. There are differ-
ences too as to intended types of change.

Among the more detailed research results, let us refer to a list of major characteristics
of a good dwelling as specified by the respondents. Above 90% of the polled mentioned
the following four attributes: (1) cosiness, ‘warm ambience’ of the home; (2) adequate
number of rooms; (3) a living room in place to enable the family to spend the time
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together; (4) good spatial arrangement of the interior space (apartment layout). To
a lesser extent (80–90%), large area or space, each user to have a room of his/her own,
and greenery at home were indicated, respectively – though the significance of the latter
aspect was diverse conditional upon the social features).

A rather characteristic element of the requirements and method of use of residential
unit is the set of functions ascribed to a living room: whether it is to be festive, functional,
or prestigious; whether it provides a space for the users’ mental activities, a ground for
children to play, a space where to store clothes, have daily meals, or even where to sleep –
or is it just a place for receiving guests and watching TV. Increase in the space (floor-area)
and number of (bed)rooms in an apartment, as combined with modern architectural solutions
– on the one hand, and changes in the lifestyle of families – on the other favour an evolution
in the actual functions of the living room, releasing this space from certain activities whist
being of advantage to development of others, those of importance to the users.

The above analysis of general trends as well as expectations and demands of specified
groups of the Polish society implies the following conclusions:

(1) The local residential/housing market proves to be evolutionary. The Polish society,
attaching significant importance to a decent satisfaction of residential needs, bears
a considerable demand potential which may be mobilised.

(2) The Polish society’s identifiable lifestyle changes lead to diversified expectations
with respect to residential facilities.

(3) The social and spatial mobility of Poles may become the basis for new expectations
with respect to technical/technological innovations in this marketplace.

(4) In order to accelerate and provide for a dynamic development of the
residential/housing market, a financial market offering adequate to the actual needs
is indispensable.

(5) In general terms, quality requirements posed with respect to dwellings is increas-
ing. The solutions adopted in this respect have to catch up for changes in lifestyles
of large social groups.

(6) Innovations in the housing/residential market ought to be targeted at the needs
of specific marketplace segments.
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Table 1. The housing resources in Poland, 2010

Source: The Concise Statistical Yearbook of Poland, 2011, p. 227

Table 2. Residential units (flats/apartments) delivered for use in 2010

Source: The Concise Statistical Yearbook of Poland, 2011, p. 229
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Average useable space (floor-area) [sq. m]
Thereof:

106.1

• Urban areas
86.4

• Rural areas 140.2

Cooperative 59.1

Municipal 38.7

Company apartments 69.7

Intended for sale 66.2

Council/tenement 49.4

Individual 145.7

Residential units (flats/apartments) [thousand]: 13.422

(Bed)rooms in residential units [thousand]: 49.836

Useable space (floor-area) in residential units
[thousnd sq. m]

951.184

Average number of (bed)rooms in residential unit 3.71

Useable space (floor-area) [sq. m] 70.9

Useable space (floor-area) per 1 person [sq. m] 24.9

Number of people per 1 residential unit 2.85

Number of people per 1 (bed)room 0.77



Fig. 1. Residential units (flats/apartments) delivered for use between 1970 and 2010 [thousand]
So ur ce: Au thor’s own com pi la tion ba sed on Sta ti sti cal Year bo oks of the Cen tral Sta ti sti cal Of fi ce 

(CSO) of Po land, 1971–2011.
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Fig. 2. (Bed)rooms delivered for use between 1970 and 2010 [thousand]
Source: Author’s own compilation based on CSO Statistical Yearbooks, 1971–2011.
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Fig. 3. Useable space (floor-area) of residential units delivered for settlement,
1970–2010 [thousand sq. m]

Source: Author’s own compilation based on CSO Statistical Yearbooks, 1971–2011.
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Fig. 4. Inhabited residential units equipped with utilities systems/installations
[% of the total – URBAN AREAS]

Source: Author’s own compilation based on CSO Statistical Yearbooks, 1961–2011
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Fig. 5. Inhabited residential units equipped with utilities systems/installations 
[% of the total – RURAL AREAS]

Source: Author’s own compilation based on CSO Statistical Yearbooks, 1961–2011.
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Fig. 6. Inhabited residential units equipped with water-supply system, 
as % of total number of units – URBAN vs. RURAL AREAS

Source: Author’s own compilation based on CSO Statistical Yearbooks, 1961–2011.
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Fig. 7. Inhabited residential units equipped with a restroom system, 
as % of total number of units – URBAN vs. RURAL AREAS

Source: Author’s own compilation based on CSO Statistical Yearbooks, 1961–2011
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Fig. 8. Inhabited residential units equipped with a bathroom facility, 
as % of total number of units – URBAN vs. RURAL AREAS

Source: Author’s own compilation based on CSO Statistical Yearbooks, 1961–2011
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Fig. 9. Inhabited residential units equipped with district-network gas, 
as % of total number of units – URBAN vs. RURAL AREAS

Source: Author’s own compilation based on CSO Statistical Yearbooks, 1961–2011
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Fig. 10. Inhabited residential units equipped with central-heating facilities, 
as % of total number of units – URBAN vs. RURAL AREAS

Source: Author’s own compilation based on CSO Statistical Yearbooks, 1961–2011
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Table 3. Expressed intents to change the residential situation by the year 2013 (%)

Source: Author’s own research (2010) as part of the research project No. NN 114 121937 funded by the
Ministry of Science and Higher Education
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Opinions/assessments and
intentions

Type I Type II Type III Type IV Total

A. We do not see a need for change 54.2 52.0 50.9 54.3 52.9

B. We should like to bring abount
a change but see no real
opportunity to do this

26.3 40.2 41.1 36.5 36.8

C. We do expect to make a change,
incl. through:

19.2 7.8 8.2 9.2 10.3

a) purchase of a larger, more
‘showy’ apartment

3.1 0.5 - 0.5 0.8

b) purchase of a larger apartment,
comparable in standard

4.0 1.6 1.4 1.7 2.0

c) purchase of a small but ‘showy’
apartment

2.7 0.3 - 0.5 0.7

d) purchase of a small apartment 4.9 1.0 1.8 - 1.5

e) construciton/purchase of a
single-family house

3.1 1.8 3.2 3.9 3.0

f) gaining a municipal apartment 0.9 0.5 - 0.5 0.5

g) leasing a residential unit/house 0.4 1.8 1.1 1.0 1.2

h) otherwise - 0.3 0.7 1.2 0.6

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0



Table 4. Expressed intents to change the residential situation by the year 2013 by class
of locality of residence, by population (%)

Source: Author’s own research (2010) as part of the research project No. NN 114 121937 funded by the
Ministry of Science and Higher Education
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Opinions/assessments
and intentions

Rural
areas

Cities up
to 20,000

Cities
21,000 to
100,000

Cities
101,000

to
500,000

Cities
above

500,000
Total

A. We do not see a need for
change

47.1 57.7 49.6 62.9 57.5 52.9

B. We should like to bring
abount a change but see
no real opportunity to do
this

46.9 31.3 34.6 22.8 35.6 36.8

C. We do expect to make
a change, incl. through:

6.0 11.0 15.8 14.3 6.9 10.3

a) purchase of a larger,
more ‘showy’ apartment

0.2 0.6 1.9 1.7 0 0.8

b) purchase of a larger
apartment, comparable in
standard

1.8 1.2 2.7 1.3 2.7 2.0

c) purchase of a small but
‘showy’ apartment

0.4 1.2 0.4 1.7 0 0.7

d) purchase of a small
apartment

0.6 2.5 2.3 2.1 1.4 1.5

e) construciton/purchase of
a single-family house

2.2 3.1 4.2 3.8 2.1 3.0

f) gaining a municipal
apartment

0 0.6 0.4 1.3 0.7 0.5

g) leasing a residential
unit/house

0.2 1.2 3.1 1.7 0 1.2

h) otherwise 0.6 0.6 0.8 0.8 0 0.6



Streszczenie

Głównym problemem artykułu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o poziom zaspokojenia potrzeb

mieszkaniowych gospodarstw domowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przemian w stylu

życia dużych grup społecznych. Przeprowadzona  została analiza przemian w sytuacji mieszkaniowej

gospodarstw domowych na podstawie długookresowych szeregów czasowych danych o liczbie mieszkań

oddanych do zasiedlenia, ich powierzchni, liczbie izb i wyposażeniu infrastrukturalnym. Rozróżniona została

sytuacja na obszarach miejskich i wiejskich. Kolejny problem to aspiracje i oczekiwania różnych grup Polaków

wobec mieszkania. Przedstawione zostały wyniki badań własnych, przeprowadzonych w różnych grupach

konsumentów, typologia konsumentów i zróżnicowanie postaw wobec mieszkania.
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Monika Magdziak-Grabowska 

CITY FRIENDLY FOR SENIORS

Introduction

The aim of this paper is to present aspects of sustainable development, for the city as
a place of life of older people.

According to the UN report from 1987, the idea of sustainable development is based
on the principle to meet the basic needs of all people, with particular attention to the
social groups with the biggest needs – the poor, the sick and elderly. Its main goal is to
protect and restore a healthy, cohesive ecosystem of the planet, in an effort to satisfy our
needs and the needs of future generations [UN. Our common future, 1987].

It is the most commonly used definition of sustainable development and also the most
difficult to application because of its very general and broad spectrum. That’s why there
are attempts to separate the principles of sustainable development for the various spatial
scales, especially in the scale of the city, as well as in relation to the needs of different
social groups.

Considering the demographic changes, taking place in Europe, in the so-called Old
Continent, it is not difficult to notice that the society is aging very rapidly, which reflects
the colloquial name for this part of the world, where also Poland is located. Considering,
that the last decades was a period characterized by a significant increase in the elderly
population, mainly due to decline in the birth rate and progress in medicine, there
is a growing problem of social imbalance.

This situation concerns the entire world, especially highly developed countries. This
is a reason, why we say today about globalization of the aging process. In the face
of growing numbers of older people in our society, in the nearest future, we will face an
enormous challenge, to meet the needs of this very complex group of city inhabitants.

Due to the role of the cities in the development of civilization and the strength of its
impacts on the neighboring areas, it is the scale of the city which is the most
appropriate to achieve a sustainable society. In the area of the city we can see all social
as well as spatial difficulties, problems or conflicts, rising from the rapid progress and
equally fast, often unconsidered planning decisions. The area of the city is not an easy
place to implement the principles of sustainable development. Each city is different,
is a complex multilayered structure, has its own specificity, history, its spirit, and that
is why it is not easy to develop and apply stiff, universal rules of development of the
city, so that it has been coherent with the ecosystem of the planet and at the same time
satisfy the needs of different social groups. However, many researchers points to some
important issues to consider and confront with various needs, so that our cities were
developed in a balanced way, and consequently contribute to shaping a better living
environment in the future.

Because sustainable development is entered in the Polish legal acts its rules should be
respected not only for spatial planning but also for the social development of Polish cities.

Taking into account the rapid aging of the population, mainly in large metropolitan
areas, this work focuses on the aspects of sustainable urban development with particular
consideration of the needs of today’s elderly and future generations of seniors.
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The demographic aging of the World population

The last decades was a period characterized by a significant increase in the elderly
population. Since the mid-twentieth century in many countries we observe a phenomenon
called demographic aging. This process manifests itself by a systematic increase in the
number of elderly people in the general structure of the population and is the result
of quantitative and qualitative transformations taking place in relations between the
different age groups of the population.

Ageing is currently escalating problem affecting both the developed and developing
countries, for which characteristic is lengthening the period of human life, while declining
birth rates, due to many factors specific to the countries that are at a high level
of economic development.

The biggest impact on the dynamics and the level of aging is the birth rate, which is
why aging concerns mainly the highly developed countries with low fertility [Leszczyńska-
Rejchert, 2007].

The global aging phenomenon is evidenced by the fact that the world’s elderly people
population is growing every year about 2% more quickly compared to the total population
of the world. The United Nations predicts that the trend of more rapid growth in the
number elderly people relative to other age groups will continue for at least another 25
years [UN, World Population Ageing, 2001]. Such rapid growth will require far-reaching
economic and social change in most countries.

Aging of the world seems to be irreversible. Ageing phenomenon is uneven. Its intensity
varies depending on the region, and of wealth and economic development of each country.
According to UN predictions, the elderly population is the fastest growing age group in the world.

At the end of the twentieth century 20% of the total population of Europe were the
elderly. It is expected that this percentage will increase in the middle of twenty-first
century to 35%. The number of elderly Europeans by 2050 will increase by 42%
[Leszczyńska-Rejchert,2007]. Also in Polish society we observe the phenomenon of demo-
graphic aging. Poland in year 1986 has already exceeded the limit of 7%, which is the
threshold of demographic aging [Trafialek, 1998]. Since then, there is a continuous in-
crease in the number of older people. 

In 2009, the total number of the Polish population  of people who are 60 years or more,
was 18.8%. It is expected that the aging of Polish society will deepen and intensify
significantly in the second half of the XXI century [GUS, Maly Rocznik…, 2010]. In year
2030, the participation of people aged 60 years and over in the general structure of polish
society will be 29.83% [GUS, Prognoza ludnosci… , 2004].

The elderly in society

The number of elderly people in the world is increasing every year. At the same time,
there are growing expectations about the quality of life, better social conditions and
housing in which older people want to function in later years. This situation creates
a tremendous demand for new models of housing and public spaces adapt to the needs
and expectations of older people. In many countries, demographic changes are connected
with changes in the model of the traditional multigenerational family. Older adults more
frequently than in the past are lonely and deprived of any care. At the same time it is
harder and harder for seniors to find them self in the surrounding reality, especially in
busy, vibrant with life city centers. Moreover, the elderly population is very diverse. In the
same age, we find people with different physical and mental condition, with varying
degrees of education, different life experiences, interests, needs, origin, coming from
different backgrounds. This diversity of personality, and variety of preferences of older
people, results in the need for much more flexible and sophisticated system that combines
features of residential, care and other services for the elderly.
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Most older people, despite the health or social problems, wants to remain in their
homes as long as possible . Most will never move to residential facilities adjusted to the
needs of elderly. Therefore, the environment as a whole, including shopping centers, urban
spaces, train stations and airports, should be planned and designed for the growing elderly
population, which function and process information differently than younger generations.

Concerns and needs of the elderly

The elderly as well as younger generations, have their special needs and feel certain
deficiencies, which are fundamental to achieve peace and life satisfaction.

Most commonly accepted theory of needs, was developed by American psychiatrist
Abraham H. Maslow  He has created a hierarchical system of five groups of human needs,
defined in the form of a ”pyramid of needs.” Base of the pyramid represents a group
of physiological needs, followed by the succession needs of security, belonging and love
needs, respect needs and self-accomplishment needs. Maslow’s theory helps to understand
that without satisfying of the lower needs, an individual person cannot go to the higher
needs [Maslow, 1990].

The needs identified by Maslow AH can be divided into two groups: 

(1) primary needs -stemming from poverty - these are physiological needs, safety
needs, belonging and love needs, and the need for respect and recognition, and 

(2) the needs of human development - the need for creativity, knowledge, growth,
beauty, harmony, satisfaction of ambition - these are essential needs affecting the
quality of life and conditioning the achievement of life satisfaction. Development
needs and begin to reveal and to influence on human behavior, only when the
primary needs have been satisfy in  a sufficient way  [Leszczyńska-Rejchert, 2007].

It is difficult to isolate the specific needs of older people, because they do not differ
significantly from the needs of the younger generation. During the process of aging, there
is change only in hierarchy of importance and intensity of the individual needs. Much more
intensively than in the younger age, older people feel psychosocial needs: the need for
a sense of security, friendship and love, belonging to a group, respect, being useful, the
need for care from other people, and the need to preserve its own independence and
individuality [Garrett, 1990].

Old age, is also specific lifetime filled with problems, dilemmas and crisis situations.
This is the time in which older people face many problems, not only connected with health
but also emotional, economic, and social and housing problems. Seniors often experience
a crisis of family ties, are victims of discrimination and social marginalization, and fall into
depression and addictions.

Most of the problems encountered by older people in their daily lives, which cause
difficulties in finding themself in new environment and cause a feeling of social degradation
among older people, results from occurring at a rapid pace economic, social and cultural
transformation, with which older people are frequently not able to keep up. Common
computerization and informatisation of public spaces, causes that in many situations
seniors are confused and helpless. Today’s moral liberalism and weakness of social control
have contributed to the rejection by the younger generation of recognized values and
consequently led to acts of verbal aggression and brutalization of behavior towards the
elderly, especially those less autonomous. Changes in commonly accepted social
standards, often not obvious for seniors, contributed to form boundary between the
generations. In this situation, older people often have to rely only on themself. In the face
of so difficult everyday life in the city, seniors often become isolated from the surrounding
and spend most of the time in their own apartments [Semkow, 1992].
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Simultaneously, health condition of older people worsens with age, causing a greater
demand for care. An increased number of older people in relation to the number of people
in productive age is equal with decrease of caring potential from the younger generation.
It is therefore necessary  to shape the urban space, so as to make it accessible and user-
friendly for the elderly and disabled, in order to encourage those people to go out and to
keep up or establish new social contacts.

A positive change which we observe in all societies is better and better educational
level and increase in the abilities among older people. This situation contributes to
increased self-awareness and raises expectations of older people. From these reasons we
can predict today that the future generations of seniors much more likely and more actively
will use the public spaces, various forms of entertainment and services.

Therefore, we should take care to shape the living environment of older people in
a reasonable way, taking into account the needs, and leveling out problems encountered by
older people in their daily lives, while giving the possibility of development and active aging.

The main aspects of senior-friendly city

Due to the increasing phenomenon of demographic aging, the World Health
Organization has launched project called ”Age-friendly cities”, in which 35 cities on six
continents have investigated the state of their preparation for the growing number of older
people, and the needs and problems encountered by older people living in cities. The main
goal of this project was to develop guidelines to shape the urban environment, which will
be senior-friendly. Friendly means - simple and clear to use, safe and favorable to various
forms of activity. The emergence of the desired features, of a good environment of life for
older people should take into account the specific problems and needs of older generations
to enable in the future the improvement of quality of life for seniors living in the cities.

As a result of the cooperation of all cities participating in the project, they managed to
identify three major spaces of functioning older people in the city: 

(1) outdoor spaces and buildings, 
(2) transportation, 
(3) housing, and emerge on the other problematic areas of social contacts and life

satisfaction of seniors [WHO, Global Age-Friendly..., 2007]. Apart from the obvious
problems coming from existing architectural barriers, also aspects, such as sense
of security or the need for social interaction, should be taken into account if we
want to improve the quality of life of older people in the cities. It should be
remembered that every city is different and the scale of the problems might be
different. However, some features can be considered as universal.

Seniors in the public spaces

We think about cities and especially of their centers as the places heavily populated and
heavily built-up, filled with technologies, vibrant with life, being in constant motion. The
places where every inch of space is exploited and has its function and purpose. We think
about the city holistically in opposite to the surrounding nature. In our imagination cities
are modern places, galloping towards the future.

After all, development means change, and the image of cities also changed over the
years. When we look closer, we can see the scraps of history, old building, historical streets
and parks, and old people among them. People, who are connected with the history of the
city, attached to their district and friends living in the neighborhood.

Today in the age of free market economy, the old facilities are replaced or overwhelmed
by newer, modern, larger buildings. This contrast between fullness and emptiness, between
the old and new, is what characterizes fragmented urban landscape. This hidden history
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show through between the newly-built roads and buildings arising at the place of their
predecessors. Only the people stay the same. Surrounded by innovation and newcomers
they are unable to find themself in the surrounding reality. Small shop, known sales-
woman, a former square, a little bench next to the entrance to building – it’s all gone.
Many elderly people living in the city, feel overwhelmed by surrounding alien space. Often,
they are unable to move outside the area of their neighborhood, street, and sometimes
even beyond the immediate environment of their place of residence. In addition, low
comfort and safety in pedestrian traffic in many metropolitan districts, does not favor
walks. Lack or improper labeling, often mislead lost users of public spaces. Also, the lack
of public toilets, inadequate number of benches and other rest areas, noise, or smell
of exhaust fumes – all these factors affect the resignation of the longer walks.

Many senior citizens, particularly those who are lonely, almost completely resign from
leaving their homes, limiting going outs for only physician visits, throwing garbage,
or small shopping. Many older people as they age experiences gradual loss of physical
health, have to deal with architectural barriers, which begin to make them a lot of trouble,
effectively discouraging activity. Moreover, in the surrounding space, seniors with
disabilities face many difficulties in the form of physical obstructions to sidewalks. We are
talking about poorly located bus stops, garbage cans, stairs, too tall  curbs and  street
lamps standing in the center of the pedestrian walk. They are a direct barrier and serious
obstacle to traffic. Due to the lack of parking spaces also cars parked on pavements can
bring many problems in moving around the city center.

A separate issue is the insufficient number of green squares and parks, which have
always been a meeting place for senior citizens and favor to maintaining and making new
social relationships. Especially urban centers are getting tightly build up. Commercial
functions, located  especially on the ground floors of existing buildings, contribute to
changing the nature of old residential districts and to depopulation of some fragments of
cities. All these factors not only do not help for the elderly living in cities, but also
contribute to the social imbalance and have a negative impact on safety and comfort of life
of all inhabitants of cities.

Accessibility of buildings

With age, worsens health condition of older people. Seniors suffer from changes taking
place throughout their bodies. The sense of sight, hearing, balance, and often smell and
taste, are becoming weaker. There are also appearing changes the circulatory, respiratory,
urinary, nervous, digestive and musculoskeletal systems. The metabolism and immunity,
also lowers with age. Older people more quickly get tired and have difficulties in over-
coming obstacles and rough terrain. Traversing greater distances, and walking up the
stairs, become troublesome. In addition, many older people use different types of devices
which support mobility and compensate physical disabilities related to age. To commonly
used orthopedic equipment we include canes, crutches or walking frames. But mostly users
of wheelchairs, both manual and electric, are facing the most difficult and most often faced
with the situation of inaccessibility to many facilities or their parts. All this can lead to
frustration and discouragement, and consequently to omission from taking any action.

Therefore, so important is the issue of general use of  universal design principles and
accessibility of buildings for the elderly and physically disabled. This concerns both the
availability of entry to buildings  and possibility of  free and independent mobility within
the facility.

Also extremely important is safe and free of architectural barriers design of the
surrounding of buildings. Particularly important is the adaptation of public buildings,
education, culture and health facilities. The availability of these facilities can significantly
contribute to the activation of older people and enable them function independently in the
community and to fully use opportunities offered by living in big cities.
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Of course, in cities there are many old facilities with stiff structural system, what is
a serious obstacle in adapting these facilities to the needs of the elderly and the disabled.
However, it is extremely important that people with mobility problems have not been cut
off from the outside world, while remaining in their old and inaccessible homes. In such
critical situations, it should be considered, to enable to transfer such a person to the
accessible apartment .

The most important facilities improvement which helps to move throught  space by the
elderly and disabled, are widely applied elevators, escalators, ramps, wide doors and
hallways with railings. Equally important is to remember to design appropriate parameters
of the stairs, so that they were not too steep and difficult to use for the elderly. Also
finishing materials according slips and dedicated space for relaxation, equipped with
comfortable seats, may support the mobility. We should also remember about the
appropriate labeling and lighting of public spaces and facilities, as well as provide access
to the toilets [the WHO Global Age-Friendly ...,2007].

Transportation in the city

Access and favorable conditions of public transport are important factors influencing the
activity of the elderly. Possibility to move freely between different areas of the city does
not only provides more opportunities, but also gave the feeling of freedom and decisive-
ness. In addition, it enables for the elderly better access to services both commercial,
cultural and health. There are easier contacts with friends and family living in other parts
of the city. Convenient transportation is also frequently factor which determine possibility
of gainful employment or education taken by older people.

Public transport is often the only available form of communication, due to financial
reasons. Because of these, it is extremely important to make it also available for physically
disabled people.

Getting around by public transport should be cheap, safe and comfortable. In the
districts in which live mostly seniors, the network of bus stops should be more extensive,
so that older people have easy access to bus stops and the possibility of safe and
comfortable waiting for a bus or tram. Also information on timetables and direction
of buses should be simple and clear.

Housing for the elderly

Most older people, despite the health or social problems, wants as long as possible
remain in their homes. Most will never move to residential facilities adapted to the needs
of the elderly. Therefore, the environment as an integral whole should be planned and
designed thinking of older people living alone needs, and should help them to function
in this space mobilizing activity and social contacts.

In Poland, the elderly who can no longer live independently in their own home, do not
have too many choices of housing options with care. In fact, the only alternative is to live
in a nursing home, often in one room with one or more roommates. For many people this
is unwanted and unpleasant solution. In addition, often the situation of placing the elderly
in the care facility is associated with sense of guilt and trauma for the families of these
people. Therefore, most elderly people requiring care live with their children or other
relatives, which is also not an ideal situation. Therefore, we should take care of develop-
ment and access to various forms of housing designed for older people. Above all, we
should support all kind of actions which contribute to increase the level of independence
of senior citizens living alone, and to provide the access to many kinds of assistance and
care services, in order to make elderly feel secure in their place of residence.

Equally important is the issue of identification of senior citizens with their place
of residence and with familiar known for many years neighbors. Attachment to place and
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relationship with neighborhood is frequently the main reason for aversion to moving into
a new apartment, which, though it is better adapted to the rising needs of older people,
but is also away from the known area of town. Therefore, we should pay special attention
to services and various forms of care, which should have been scattered and located in the
immediate neighborhood of housing areas dominated by older people.

In the future, we should avoid creating large areas inhabited only by older people (eg,
age restricted communities), but rather develop multifunctional spaces and integrate
different generations, so as to avoid creating districts of old age.

While the newly constructed housing facilities for the elderly should be affordable and
fully accessible for persons with disabilities ,and should be designed to favor establishing
contacts and activity of seniors in the community.

The need for safety and security

“Feeling secure in one’s living environment strongly affects people’s willingness to move
about in the local community, which in turn affects their independence, physical health,
social integration and emotional well-being.… concerns about security are expressed nearly
everywhere, including matters such as street lighting, violence, crime, drugs and
homelessness in public places. Going out at night is especially fearful for many older
people.” [WHO, Global Age-friendly …, 2007]. 

Feeling safe is an essential factor which determine free use of the urban space.
Especially the elderly are exposed to acts of aggression.

To provide the highest safety and security level for all users of public spaces we need
to improve visibility, communication and clarity of given space. In addition to use proper
lighting, monitoring systems  or fencing, we should already at the design stage remember
to avoid the use of large concentrations of green, narrow, blind streets and alleys which
may be easier for criminal activity. In places, potentially dangerous, we should locate the
corner shops or even windows on the ground floors, which can effectively discourage
criminals to take any action. Moreover, among older people often encounter people with
poor eyesight. It is estimated that after the age of 25 we need 1% more light each year.
So person which is 50-year-old needs about ¼ more light than a young person to recognize
and move smoothly in space. For this reason, we should be aware of proper lighting,
especially in high-risk urban areas, and avoid excessive contrasts and reflections, which can
temporarily blind a person with impaired vision. Also, the elimination of physical barriers
located on sidewalks can improve safety of use of space [Czarnecki and Sieminski, 2004].

Conclusion

Environment in which older people function has a huge impact on their quality of life.
A properly designed residential environment can increase the level of independence
of older people, raise their dignity and self-esteem, improve health, mobilize to activity and
bring joy to everyday life. While the environment which is too chaotic, full of barriers,
poorly planned can lead to isolation, loneliness, and consequently to a deterioration
of health.

The city in which lives the elderly, should meet some basic, universal criteria:

• Public space and the facilities existing in it, should enable the elderly to move around
this space in an easy and safe way.

• Land use and spatial/functional arrangement of facilities should encourage activity
and promote establishing social contacts.
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• Spatial management plans should take into account the presence of the elderly in the
community and take into consideration the needs of this social group.

• It is desirable to provide squares or small parks in the immediate vicinity of the sen-
iors housing areas and in city centers.

• Public transport should allow reaching desired location (at least within the larger frag-
ment of the city).

• Getting around by public transport should be cheap, safe and convenient

• Network of bus stops should be more extensive in districts dominated by older people.

• Available forms of housing should be adapted to the changing needs of the elderly,
in order to encourage and allow independent living of seniors as long as possible.

• Available forms of housing should be more diverse, so that they can meet the needs
of the elderly with different requirements and varying degrees of psychophysical ef-
ficiency, and should be affordable.

• Seniors must be involved in decision making about their affairs which should allow
us to better understand their needs.

• Local communities should accept the presence of seniors in their environment and
foster integration between generation.

• Seniors should be able to maintain and develop social relationships in their neigh-
borhood and have the possibility to take action by using their skills and experience.

• Public and commercial services, as well as all kinds of information, should be easily
accessible, clearly designed and adjusted to the needs of the elderly.

• Older people should be informed about the opportunities for development, partici-
pation in various programs, membership clubs, associations, organizations, and be
aware of the availability of different services – all this can improve their health and
social contacts in community.

• Older people should have easy access to social and health services.

Stresz cze nie 

Idea zrów no wa żo ne go roz wo ju opie ra się na za sa dzie za spo ko je nia pod sta wo wych po trze by wszyst kich lu -

dzi, ze szcze gól ną tro ską o bar dziej po trze bu ją ce gru py spo łecz ne, czy li lu dzi bied nych cho rych i star szych, oraz

na ochro nie i przy wró ce niu zdro we go, spój ne go eko sys te mu ca łej pla ne ty, co ma do pro wa dzić do za spo ko je -

nia na szych po trzeb, oraz po trzeb przy szłych ge ne ra cji. 

Ze wzglę du na ro lę mia sta w kształ to wa niu roz wo ju cy wi li za cji oraz si ły je go od dzia ły wań na są sia du ją ce

te re ny, to wła śnie ska la mia sta jest naj od po wied niej sza do re ali za cji za ło żeń roz wo ju zrów no wa żo ne go. Tu taj

ta kże naj le piej wi docz ne są kon flik ty, za rów no spo łecz ne jak i prze strzen ne, wy ni ka ją ce z szyb kie go po stę pu

i rów nie szyb kich czę sto nie prze my śla nych de cy zji pla ni stycz nych.

Ce lem ni niej sze go opra co wa nia jest przed sta wie nie aspek tów roz wo ju zrów no wa żo ne go w od nie sie niu

do mia sta ja ko miej sca ży cia osób star szych. Bio rąc pod uwa gę iż ostat nie dzie się cio le cia to okres cha rak te -
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ry zu ją cy się zna czą cym wzro stem po pu la cji osób star szych, spo wo do wa nym głów nie spad kiem przy ro stu na -

tu ral ne go oraz po stę pem w me dy cy nie, ma my do czy nie nia z ro sną cym pro ble mem za chwia nia rów no wa gi

spo łecz nej. Sy tu acja ta do ty czy ca łe go świa ta, dla te go też mó wi się obec nie o glo ba li za cji sta rze nia się. 

W ni niej szym opra co wa niu omó wio ne zo sta ły ta kie aspek ty jak: prze strze nie pu blicz ne, do stęp ność bu dyn -

ków, trans port, miesz kal nic two, kon tak ty spo łecz ne, in for ma ty za cja prze strze ni, czy też po moc i opie ka

nad oso ba mi star szy mi.
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Alina PANCEWICZ

NATURAL SYSTEMS IN URBAN AREAS STRUCTURE

1. Introduction

The essence of a relationship between the built and natural environments is to seek
balance in the relationship between a man and nature. Subsequent stages in the develop-
ment of civilization reveal the significance of the natural environment transformation and
subordination to man. Starting from the use of topography to shape urban structures
through introduction of greenery to interior of structures being designed, ending up at
formation of natural systems that provide mutual penetration of built environment and
open areas. Transformation of societies and means at their disposal to meet the societies’
needs, violence of changes within the urban system, increasing exploitation of mineral
resources, manufacturing products and different kinds of goods and also energy and
matter processing caused disturbance of this balance. It has been reflected both in
residents’ living conditions, spatial structure of urban areas, functioning of greenery
systems as well as in quality of its individual elements.

2. Evolution of natural systems

Until the first half of the 19th century “spot” areas of arranged greenery dominated the
urban tissue. Along with development of cities, systems linking individual fragments into
complex greenery systems, commenced to be created. Initially they consisted of natural
elements such as: avenues, boulevards, parks, gardens, lawns, squares or protection
green belts located within municipal boundaries, closely related with its structure and
spatial composition. As time went on, the following suburban green areas began to play
increasing role: forests, meadows, fields, rivers and bodies of water connected by green
communication routes for pedestrians, vehicles and bicycles. The functions of outskirts,
often of high natural, cultural and economic value, were recreational and raised residents
standards of living. On the one hand linked to suburban greenery and on the other to
extending into the city belts and wedges of greenery, in numerous cases created an organic
entirety. Initially served to maintain the system compactness and with the time their role
expanded. Suburban open areas commenced to help prevent uncontrolled development of
cities thus becoming a buffer zone between the neighbouring urban areas. It became
particularly important in the case of highly industrialized areas consisting of many urban
centres together forming the industrial districts. When mono- and polycentric agglome-
rations came into being, the spatial and functional structure was complicated and greenery
systems lost their original, unequivocal readability, greenery became an element providing
readability of borders between individual structural units. The coming into existence
of natural structures system penetrated the built areas, created a network of links between
green islands and connected them to off-urban system. Individual natural systems
resulting from natural features of the area, level of surface transformation or layout of an
urban structure. Strictly connected with the urban composition of the city, they were
responsible for diversified spatial layouts. 
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The following systems of urban greenery emerged from the urban structures
[Czarnecki, 1968]:

• ring system – characteristic for historical cities, with green areas in the shape of clo-
sing rings, created formed on the model of the 17th century Parisian boulevards; it
advanced in the half of the 19th century in majority of European cities when in the
place of pulled down medieval town walls  and buried moats boulevard rings or green
walking belts were laid out;

• radial/wedge system where suburban greenery surrounding the city penetrates in
wedge form the interior; characteristic for cities built along the radiantly-arranged
communication routes and for cities where physiographic conditions imposed such
planning (i.e. riparian cities); the system using physiological conditions is often clas-
sified as a separate system called the natural one;

• combined system joining the features of the ring and radial system, where green
suburban area wedges penetrating into the city, crosses the existing green ring belts;

• band-shaped (band-cross) system – used in bigger towns of geometrical layouts with
regular street network, where bends take up the width of a building, boulevard or
walking avenue; 

• spot system – based on green areas quite occasionally and chaotically scattered in
the urban plan, resembling a system of green spots; these spots are most often for-
mer residential, place, monastery park and the 19th-century squares or undeveloped
fragments of sites for construction purposes.

In 19th century, a search for well-functioning spatial-functional systems of cities was
associated with deteriorating living conditions in cities and isolation of humans from
nature. The development of industry, increasing urbanization and environmental hazards
caused that the created systems have become part of corrective actions for urbanized
areas. They had to consider inevitability of further spatial development of cities or
agglomerations, necessity of natural environment protection and a need to preserve
optimum proportions between the built and natural environment. Finding correct city
spatial structure and its appropriate regional links have become vital, all for the purpose
of making up coordinate rules for human ideal place of living [Kowalewski, 2005]. The
search could be seen in many urban initiatives and concepts. One of them was the 1829
John C. Loudon’s idea to implement green concentric rings to separate London built-up
areas. The effect was visible in conscious shaping of green areas considered as a control
factor over the urbanized areas scattering. The parkways concept appeared in the second
half of the 19th century; parkways were roads set out within the public green belt area of
recreational functions and connecting urban green areas with open suburban zone areas.
Parisian boulevards were a prototype. Parkways involved integration of communication
routes and open areas which was a specific integration of technology and nature
[Zachariasz, 2006]. The concept showing a requirement to consolidate the existing
resources, gave rise to a tradition of metropolitan linear parks. Initiated in Buffalo city by
F.L. Olmsted, where starting from 1898 he created a system consisting of six urban parks
interconnected by the parkways network. According to the author, they were meant as a
skeleton for the urban structure to be developed. Following this idea, F.L. Olmsted and
Ch. Eliot in the years 1880–1887 executed in Boston a chain of parks called Emerald
Necklace. The Necklace comprised the greenery system located along the Charles, Stony
Brook and Muddy Rivers, connected with the city by the parkways chain of 8 km total
length. To this day it a place of city dwellers recreation and habitat of different bird and
animal species. Similar park systems were created in Minneapolis, Chicago, Quincy,
Rochester, Omaha and Washington.

Natural protective systems became noteworthy for the 20th century. being at the same
time a reply to violent and uncontrolled cities development. One of the major urban
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achievements of the second half of the 20th century which highlighted the role of natural
environment in shaping the urban environment was the greenbelts idea. The greenbelts
system around London of 1944 or in Clydeside conurbation in Scotland of 1946, proposed
by Patrick Abercromby on the one hand was a determinant of highly urbanized areas,
prevented uncontrolled development scattering and protected the individuality of specific
structural units, and on the other hand was a particular way of open areas (i.e. forests,
meadows, agricultural areas) located in the suburbs protection. Protection against
investments did not mostly result from exceptional environmental values but from the
necessity to restrict big and medium-sized cities tendency to expand. Another reason was
a necessity to provide residents with access to areas deemed valuable in terms of
recreation and relaxation functions and located no far from places of residence. Green
belts set visual border between the city and the village thus shaping the relation between
the city and landscape. The essence of the greenbelts idea implementation was the need
to create connections between built-up and open areas. Location of such belts however,
carried numerous problems. It was associated with the ability to conduct and implement
spatial policy in a longer time perspective, in some measure forced local authorities to pay
compensations and indemnities to owners of land for which restrictions were imposed on
and required to provide satisfactory land reserves to residential and industrial investments
within the cities. 

Creating green zones was another method to system-connect the urban greenery
enclaves with open areas. The links allowing for the transition from city to regional scale
have become ecological and other corridors, nodal areas, biocentres and buffer zones.
Except a natural function, the belts acquired recreation, relaxation, cognitive and
landscape functions of great importance to urbanized areas residents. Due to limited
opportunities of acquiring new green areas within the built areas, the linear natural
structures has often been limited to “green” pedestrian and bicycle lanes (i.e. greenways),
on-water routes (i.e. blueways) or over-ground routes (i.e. skyways) [Turner, 1995a].
Referring them to the user needs, one may attach to them the so called pleasureways
defined by Kevin Lynch as high roads connecting open areas in cities, making up a loop
system, easily accessible to residents (i.e. pedestrian and cyclists) of restricted access for
vehicle traffic [Lynch, 1995].

Since the second half of the 20th century, the so called greenways were created in the
parkways place, which shaped the vehicle, pedestrian and bicycle traffic system included
in the places of landscape attraction. Greenways are corridors important from the
ecological point of view, creating a network of open public spaces and recreation paths,
located both along natural belt areas and areas created by man. Some of them were based
on abandoned railway lines, public city roads or historical trade routes, others on natural
corridors spreading along rivers, streams and hills. They could be conducted both within
crowded city agglomerations and connected into regional network making up a linear
system of open areas. Their task was on the one hand the environment quality
improvement (i.e. protection and formation of ecological corridors indispensable for animal
migration or species exchange) and on the other providing residents with access to
recreation areas (i.e. development of ecotourism, pedestrian, bicycle, water or equestrian
networks, promotion of healthy lifestyle). Vast greenway systems or networks connected
to landscape, scenic and historical routes system, enabled the cities and regions natural
and cultural heritage cognizance [Little, 1990]. Incorporating tourism infrastructure
elements, also had economic dimension. Their assumption was to support and activate
local communities: entrepreneurship development, creating new workplaces as well as
confines for initiatives or projects related to nature and landscape protection, cultural
heritage preservation and tourism [2, 3]. The first realisations of greenways were created
in 1974 in Denver. Their example illustrated versatility of natural linear systems.

The linear system of open spaces was often developed as a result of connecting green
stripes formed along rivers. The bluways  that are currently built along wharfs, are used
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for communication and recreation purposes, simultaneously being an element of riparian
area revitalisation activities. Within the scope of urban landscape renewal, in many cities
(i.e. Valencia, London, Berlin, Wrocław, Krakow), programmes using and highlighting
compositional, aesthetic and natural values of rivers were implemented. In Krakow, the
hydrographic city system became the basis of new public greenery linkages. In „River
Parks”,1 concept, the field reserves within the city borders and located along the Vistula
and its tributaries were used. The possibility of connecting the proposed seven areas of
riverside parks (Vistula, Dłubnia, Prądnik, Rudawa, Wilga, Potok Kościelnicki, Drwinka
and Serafa with Malinówka) with the system of legally protected landscape areas that
surround the city was projected. The formed system objective is riparian areas economic
activation, using a river transport function and combining recreation functions with flood
control investments. Application of water network as the system axis enables its
combination with the structure of individual spatial city units, provides access to riverside
greenery and activates areas of increased cultural and natural values that adjoin the
rivers. Brownfields revitalised in natural direction complement the system. According to
the authors, the essential condition to ensure “Riverside parks” concept sustainability is
giving them statutory forms of nature and cultural landscape (nature and landscape
complexes, cultural parks) protection or more strict relation to the existing landscape
parks (i.e. expanding their territory). London is another example of using the riparian
areas in shaping the ecosystem. There, within the project of linking green pieces with
ecological corridors, along the eastern section of the Thames, the Riverside Parks system
(London Riverside Parklands) is being created. It represents an example of combining
methods to protect and manage natural resources. The designed parks are being
developed before projected building developments owing to long-term investment policy
based on public and private partnership. 

3. Contemporary tendencies in natural systems development

Contemporarily, towns make up complex spatial structures which have been deprived
of primary, explicit clarity of arrangement, reflecting in natural systems of historical city
arrangements. With the rapid urban development and pursuit to maintain their
sustainable development, it has become crucial to highlight the green areas role, clarity
and consistency of natural systems and the need to spread the network of green paths
and park layouts. At the same time it has been deemed crucial to maintain the built
environment compactness and versatility and moreover to ensure adequate living
conditions of modern cities inhabitants. Cities vary between each other in respect of size,
pollution levels, natural environment elements degradation, housing and population
density, land development, as well as of the individual zones mixing degree (i.e. proximity
to natural ecosystems and degraded areas). Although it is possible to bring into existence
model nature systems and general rules for natural environment development and
preservation level, adaptation of a given system to individual city conditions always seems
essential. The main objective to link the key urban green areas is to provide correct natural
functions in urban areas, biological, climatic and hydrological conditions improvement while
ensuring relevant living conditions for contemporary cities’ dwellers. 

Currently, formation of new greenery systems is not anticipated in urban areas spatial
planning – only complementing or expanding of the existing ones. The natural structures
development is based on the following rules: 
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• equal access (geometric models of green areas arrangement); 
• consolidation of the existing resources (the emerald necklace model); 
• equal surface shares (the hierarchic park system model); 
• defragmentation of natural environment (the pieces and corridors model); 
• compensation (the compact city model) [Drapella-Hermansdorfer, 2008].

The increase of green areas and linking them with the surroundings by formation of
nature systems in the case of big cities and agglomerations, results among other things
from the requirement to loosen up their spatial structure. This is due to progressive urban
planning processes, development of wheel communication or changing residents’ needs.
Paris Agglomeration is a noteworthy example where 75% surface is occupied by open
areas, mainly agricultural and forest ones. In the 80s of the 20th century a reconstruction
plan of almost uninterrupted “green belt” around Paris in 20–30 km radius from the centre,
comprising forests, parks, agricultural areas was proposed. The 90 thousand hectare
entirety was to be used for urban community relaxation. In 2008, in working out the Grand
Paris 2030 vision, achieving 50% surface of biologically active areas was assumed. The
concepts majority underlined the necessity of concentric development of ring-open areas
spreading around the metropolis. Jean Nouvel assumed in his vision that areas used for
agricultural purposes should form an oxygenating green ring around the urbanised areas
(front de terre). Yves Lion of Descartes group proposed establishing six protected
agricultural parks around Paris, playing a function of production areas. Some visions also
assumed a necessity to integrate urban areas with nature through a network of
metropolitan green areas. Richard Rogers suggested surrounding Paris with a green ring
composed of open areas and forming a system of urban greenery areas linked with
boulevards and parks. Moreover, he designed a new, green axis of Paris in a form of seven-
kilometre, multifunction linear park to connect the city public spaces, the infrastructure
with energy centres nodes and also the centre with the suburbs. Among 10 proposals
presented by the world leading architects, only one opposed to concentric visions of Paris
metropolis development. Its author was Antoine Grumbach who suggested creating “Seine
Metropolis” linear-spreading along the river valley from Paris through Rouen to Havre (at
350 km distance). The concept assumed that riparian areas were to become a “green
corridor” or “great street” with adjoining pedestrian and bicycle paths, recreation areas and
also production plants and residential building complexes separated by agricultural areas,
making up a coordinated entirety.

In urban agglomerations or multi-centre metropolitan areas, a crucial problem is to
plan a coherent system of open areas and urban greenery mutual penetration which is
inscribed in the built environment. One method to solve the problem is to demarcate and
protect open areas which separate the individual urbanized areas and preventing from
suburban development expansion (”Green heart” in Randstad area in the Netherlands or
the wedge greenery arrangement – the so called finger plan in Copenhagen). Regional
parks which in many European urban areas make the basis to create natural systems and
to protect and develop cultural and natural resources can exemplify effective actions 
(i.e. Emscher Landscape Park, Regional Park Rhein-Main, Regional Parks around Berlin,
Saar Regional Park and Greenbelt of Leipzig, Hanover or Munich). The regional parks
development strategies developed into a tool to shape the urban landscape and the
ecological, social and cultural, as well as economic renewal of urban areas. Experience
gained in shaping the open area systems contributed to highlighting the role of natural
factor in big cities and agglomerations spatial development. Assumed to be multifunction,
the regional parks concentrate on defining or showing the identity and shaping the cultural
landscape of cities and regions being a quintessence of open and urbanized areas
overlapping. They are used as a tool to promote territorial awareness and competitiveness
towards other regions. The regional parks main asset is their flexibility and ability to adapt
to changing conditions [Rautenstrauch, 2006].
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In Poland, the necessity to adapt green areas arrangement to the existing natural
conditions and to preserve continuity of the system linking urban areas with the suburbs,
was discerned only in the interwar period and after the Second World War. Then green
areas planning in Polish cities developed. The opinion concerning the necessity of aware
green area system development appeared; the system was to provide the residents with
access to nature and relaxation areas [Tołwiński, 1963]. The first plans of nature
preservation in the regional scale were defined; the plans involved the preservation
philosophy based on defining the management methods in harmony with nature. The
philosophy was also reflected in urban physiography dealing with research, analysis and
complex evaluation of natural conditions, used in urban planning. Such an approach may
be found in studies on Functional Warsaw concept of the 30s in the 20th century. With the
time, the economic aspect in urban natural systems development was gradually
supplemented with biological issues. Scientists have wondered how to consider the natural
environment, taking into account urban conditions and how to develop cities having in
mind natural conditions. The discussion concluded in the Ecological System of Protected
Areas (ESOCH) idea worked out in the middle 70s of the 20th century. The concept of
“Natural model of spatial urban structure” developed in 1986 by Zofia Stala was its
continuation. The author assumed that in each city natural elements and anthropogenic
elements (i.e. open and built-up areas) can be distinguished and there should be balance
between them which is fundamental in the city spatial development. This concept was
associated with the method of determination of natural capacities areas to create the open
area systems constituting the city natural structure essence. The method was applied in
studies on the City Natural System (CNS). Barbara Szulczewska and Jacek Kaftan
developed the CNS concept in 1996. It presents a complex approach to rules of urban
natural environment development. The system comprises the areas of primary natural
functions (i.e. climatic, hydrological and biological). The off-natural functions (i.e.
recreational and relaxation as well as residential and aesthetic) were defined as secondary
ones. Such separation of functions aroused from a necessity to diversify planning and
design activities related to individual structures landscape development. The CNS is
composed of nod areas and nodes as well as corridors and green fingers connected with
each other and also with the regional natural system and processes of material-energy
exchange [Szulczewska B., Kaftan J. (ed.), 1996]. The objective of numerous subsequent
planning concepts that defined rules of urban ecosystems functioning was selection in the
spatial city structure of related areas, playing primarily the environment-creating function,
ensuring efficient functioning of urban nature elements and improvement of residents’
living conditions.

4. The role of brownfields in natural systems

Given the difficulties in natural systems formation in modern cities and conurbations,
a chance for many of them is the re-use of devastated and depreciated brownfields. Along
with the change of industry economic structure and new technologies development, the
following elements characteristic for postindustrial landscape have been perceived anew:
dumping grounds, pits, artificial bodies of water. Some appeared valuable in terms of
geology (i.e. pits, monadnocks, landslides, bayous) and nature (i.e. floristically rich plant
communities, new species combinations). There are a few unique in the region (closed
quarries in Blachówka and Czeladź, warpies in Tarnowskie Góry vicinity). Others are unique
in the country or Europe scale (sodium heap in Jaworzno, dumping grounds in Manchester
region) [Tokarska-Guzik 2002]. The most valuable forms of the preserved natural
environment covered by legal protection along with elements left to natural succession,
form a kind of “green islands” being a counterweight to strongly urbanised city and
agglomeration areas. In recent years, besides green spaces coming into being as a result
of natural succession, the green areas created due to recultivation processes performed
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and renaturalization or revitalisation of degraded postindustrial, post-railway or post-
communication areas commence to have more and more influence on the increase of green
areas surface in cities and postindustrial agglomerations.

One of the first green areas developed on brownfield areas of much importance in the
urban scale, was the Buttes-Chaumont public park in Paris (1864–1867) founded on lime
rocks excavated during exploitation in the period of Paris rebuilding done by G.E. Haussmann,
designed by A. Alphand, D. Barillet-Deschamps and E. Andre. In Poland, the location
attractiveness and potential connected with an opportunity to develop postindustrial areas
in natural direction was already discerned in the years 1870–1900 in Bytom, where 43 ha
of post-mining wasteland left by “Teresa” Coal Mine was recultivated and developed for
recreation and park purposes, thus forming the Franciszek Kachel City Park. Franciszka
Kachla. In Podgórze, one of Krakow districts in 1886 a closed “Twardowski’s School”
limestone quarry was adapted into the City Park, later called “Bednarski Park”. Both in the
area of the quarry and post-mining wasteland, walking and recreation area came into
being. Decades later, one of the best implementations of the new natural management of
brownfields, known both in Poland and Europe, was the Silesian Culture and Recreation
Park (SCRP) built in 1951 in the centre of the Upper Silesia Agglomeration. The Park was
established on 600 ha of devastated area covered with mining and metallurgical dumps,
landfills, hollows filled with water and “poverty coal pits”. With time, the Upper Silesia
Agglomeration has become the field of experiments searching for methods of shaping the
development of natural systems that use possibilities to reuse brownfields in the regional
scale. In the 60s of the 20th century, the concept of Forest Protection Zone (FPZ) was
implemented. It aimed at formation of the region external buffer zone which consisted
of a stripe of forests surrounding the agglomeration in 30 km radius from its main cities.
It was to isolate the remaining areas from industrial nuisance and at the same time allow
for relaxation in the direct vicinity of residential territories. An intensive reconstruction of
flora in vast forest complexes and their adjustment to recreation and relaxation
requirements followed. The concept was targeted at recreational development of closed
sand excavations and brownfields located within the zone. Within the FPZ tens of relaxation
centres were build in the agglomeration outskirts, which fulfilled basic service and
recreation functions of the linked tourist trails. Further ideas concerning environmental
conditions improvement through using postindustrial areas emerged with time in the
agglomeration. The most important was the “Concept and Programme of Katowce
Agglomeration Protected Areas System Formation” developed in 1991 which was targeted
to consider issues leading to environmental renewal and natural abilities of the nature
system support. The environment protection and development policy as well as the
agglomeration renewal and making its values and natural and cultural functions more
attractive became vital. The necessity to improve the residents’ living standard,
attractiveness of residential areas, accessibility to recreation areas as well as abolition of
climate and health nuisance and improvement of the agglomeration cities aesthetics was
raised. The Upper Silesia Industrial District was intended to be cut through by ecological
corridors to ensure contact with areas at the province borders and restrict the level of its
investment. The construction was made up of biologically active open areas including
ecological belts most often covering riverside valleys and forest complexes in the
agglomeration outskirts. The supplementary element that links the whole were the
degraded and extensively invested areas (of highly decreased biological potential) which
required complex restoration of natural environment and defining the future method
of use [5]. Both this concept and the majority of others have not been implemented. 

The model examples of regional approach to urban and ecological structure of cities and
regions rebuilding, based on postindustrial areas transformation in the natural direction are
activities undertaken in Germany (Ruhr, Lower Lusatia, Aachen-Maastricht-Liege), England
(Black Country) or France (Nord-Pas de Calais). All urban operations undertaken indicate
the necessity to create and supplement the regional green area systems thanks to
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degraded areas utilization, formation of new postindustrial landscape and combining the
natural environment quality with economic, social and spatial benefits. The effect is seen
both in enrichment of the existing natural systems and development of new, sustainable
urban space the natural environment of which is an indelible part. 

5. Summary

Currently, the principles of natural systems development result from the need to
reconcile the environmental protection requirements with human needs and the principles
which govern the urban areas. In postindustrial cities and agglomerations, degraded areas
transformed in the natural direction may form new city urban greenery, co-form corridors,
ecological routes and nods as well as connect natural system both on the local and regional
scale. Relevantly developed and managed, they may facilitate the residents’ access to
various forms of relaxation and recreation and provide contact with nature. Inclusion of
recultivated or properly protected and preserved postindustrial areas into natural systems
is indispensable for ecological persistence and mitigation or improvement of climatic and
health city conditions; it is also crucial for balancing its functional and spatial layout as well
as shaping new landscape quality.

Stresz cze nie

Hi sto ria kul tu ry i cy wi li za cji czło wie ka to hi sto ria roz wo ju miast. W ko lej nych eta pach ewo lu cji cy wi li za cyj -

nej, w po stę pie na uki i tech ni ki, w roz prze strze nia niu się prze my słu oraz w zmia nie świa do mo ści i po trzeb

spo łecz no ści miej skich, mo żna szu kać przy czyn ró żnych spo so bów wy ko rzy sta nia śro do wi ska przy rod ni cze go

dla kształ to wa nia ob sza rów zur ba ni zo wa nych. Na stęp stwem tych pro ce sów jest na ra sta ją cy kon flikt po mię dzy

go spo dar czą dzia łal no ścią czło wie ka a nie ustan nie „ujarz mia ną” na tu rą. Efek tem jest ta kże zró żni co wa nie prze -

strzen ne sta nu za go spo da ro wa nia ob sza rów zur ba ni zo wa nych oraz od mien ność sys te mów zie le ni miej skiej.

Przed mio tem ar ty ku łu jest pró ba uka za nia ro li śro do wi ska przy rod ni cze go w struk tu rze ob sza rów zur ba -

ni zo wa nych. Ce lem zaś zwró ce nie uwa gi na zna cze nie po szcze gól nych je go ele men tów w two rze niu sys te mów

przy rod ni czych oraz w kształ to wa niu kra jo bra zu.

Współ cze śnie w pla no wa niu prze strzen nym ob sza rów zur ba ni zo wa nych nie prze wi du je się two rze nia no wych

sys te mów zie le ni, lecz uzu peł nia nie bądź po sze rza nie już ist nie ją cych. W wie lu przy pad kach mo żli wość wzbo ga -

ce nia, do peł nie nia i za pew nie nia cią gło ści sys te mów przy rod ni czych miast i aglo me ra cji, da je po now ne

wy ko rzy sta nie nie użyt ków urba ni stycz nych, ob sza rów po prze my sło wych, znisz czo nych i zde ka pi ta li zo wa nych.

Prze kształ co ne w kie run ku przy rod ni czym, mo gą two rzyć no we te re ny zie le ni miej skiej, współ two rzyć ko ry ta rze,

cią gi i wę zły eko lo gicz ne, łą czyć sys te my przy rod ni cze w ska li lo kal nej i re gio nal nej. Od po wied nio za go spo da ro -

wa ne, mo gą uła twić miesz kań com do stęp do ró żnych form wy po czyn ku i re kre acji, a ta kże za pew nić kon takt

z przy ro dą. Włą cze nie te re nów zde gra do wa nych w sys te my przy rod ni cze jest ko niecz ne dla eko lo gicz nej trwa -

ło ści oraz ła go dze nia lub po pra wy wa run ków kli ma tycz nych i zdro wot nych mia sta, jest ta kże istot ne dla

rów no wa że nia je go ukła du funk cjo nal no -prze strzen ne go oraz kształ to wa nia no wej ja ko ści kra jo bra zo wej.
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Zbi gniew PIE PIO RA
Pa weł PIE PIO RA

MANAGING THE FREE TIME OF THE CHILDREN 
AND THE YOUTH BY THE KARATE TRAININGS 

ON THE EXAMPLE OF FUNCTIONING 
THE FUNAKOSHI SHOTOKAN KARATE CLUB IN KOWARY

Introduction

Nowadays, everyone can train karate. It can be done by the children, as well as by the
adults, men and women, thin and fat people, short and tall persons. This martial art
is willingly studied by the people in the each age. Karateka’s feel everyday the influence
of the trainings – they gain the new very attractive ideal and the purpose of their own
activities, the desirable, positive standards of the behaviour. The karate effects on the
physical and psychical sphere of the people who are training. The oriental origin of this
martial gives the opportunity to make the polish recipient interested by the attributes of
karate such as the extraordinarity, the inner harmony and sensitiveness. The karategi’s
signify the act of the mean well of person who is training and that this person is obligated
to have the pure intentions. The karateka trains to learn the self-defence and use it only
at the time of the threat of the own safety. On the basis of the universal values which has
the karate martial art, the upbringing purposes can be achieved among the youths.
Besides, karate works for the common good of the all people who are training.

It is possible because of functioning of the sport associations, such as the Funakoshi
Shotokan Karate Sport Club (KS FSK) in Kowary. The aim of it’s existence is promoting the
physical culture among the children, the youths and the adults by upbringing the children
and the youths by training the martial arts, especially karate shotokan, as well as by
conducting the training activity. Beside of the standard training activity, the KS FSK annually
organizes the sport’s events such as the sport camps, the training seminars and the
tournaments with a rank from local to international.

The intention of this article is to present managing the free time of the children and the
youths by the karate trainings. The authors present its realization on the example of the
functioning of the Funakoshi Shotokan Karate Sport Club. For this purpose there is descri-
bed the general characteristic of the Kowary town and the sport’s associations which
function in its area. Next there are presented the upbringing aspects of training of one of
the karate variations – shotokan and the forms of managing the time of children and youth
within the confines of the current activity of the KS FSK and cyclic sport events organized
by this club. 

1. The main characteristic of the Kowary municipality and managing 
the free time of the children and the youths in its area by the local associations

Kowary municipality is situated in the south part of the Lower Silesian Voivodship.
Kowary belongs to the Jelenia Góra county and borders with districts: Podgórzyn (from
west), Mysłakowice (from north), Kamienna Góra i Lubawka (from east) oraz Republiką
Czeską (from south). Kowary municipality is located in the Jedlica valley 430–1046 m
above the sea level, between mountains Karkonosze and Rudawy Janowickie. The distance
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from Kowary to the order pass with the Czech Republic at the Okraj Pass emerges 14 km,
and to the border with the Federal Republic of Germany in Zgorzelec – 82 km.
The territory of Kowary is 3739 ha, that is 37 km2. The area of Kowary is only 0,2% of the
total area of the voivodship. There was 11 860 people reported inhabitants in Kowary
on the 31.12.2010 but the real number of the inhabitants was only 11545. The population
density per 1 km2 is 312 persons[6, p. 7].

Beside of the Funakoshi Shotokan Karate Sport Club, which promotes the physical
culture and sport, in the area of Kowary function 31 associations[10]. Some of them
deal with managing the free time of the children and the youths, e.g.: The 7th Scout
Team “The Wolves Circle”, The Foundation “Light-Life” – Nonresident Center – Kowary,
The Karkonosze Paraglider Club in Kowary, The Catholic Association “Civitas Christiania” –
The Nonresident Center in Kowary, The State Defense League – The Circle Kowary,
The Municipal Sport Club “Olimpia” Kowary, The Voluntary Fire Brigade in Kowary,
The Association “Eurojedynka” in Kowary, The Association of the People of Good Will
“Jedlica”, The Association of Sport Fans Kowary, The Sport-Social-Cultural Association
“Pro Kowary”, The Association of the Romani in Kowary, The Association of the Tennis
“Return” in Kowary, The Fishing Association “Alternatywa” in Kowary, The Society of the
Horn Sleigh Fans, The Children Friends Society – The Circle Helping the Children with
Special Needs in Kowary[2].

The 7th Scout Team “The Wolves Circle” functions within the confines of the Polish
Scouting Association. Its mission is upbringing the young man that is support him in the
comprehensive development and shaping  the character by putting the challenges. The
Polish Scouting Association brings up the young men for law-abiding, active and
responsible citizens in the spirit of the values contained in the Scout Law.

The Foundation “Light-Life” was created in the year 1989. The aim of its existence
is bringing up the man who is free from all social harmful addictions – alcoholism,
narcomania, nicotine; the man who is opened for the needs of other people; providing the
assistance to the persons whose need it, disabled, women without the conditions for
upbringing the children.

The Karkonosze Paraglider Club in Kowary associates all active paragliders from Kowary
and the neighbourhood and many outstanding pilots from Poland. The club has three sport
sections: typically contestant – Pro-Paragliding Team and two amateurish, engaged in the
cruising rivalry – Karkonosze Team and K2.

The Catholic Association “Civitas Christiania” is the organization which shapes the polish
reality and prepares the catholic laymens for servicing  the Church and the Nation. The
association fulfills its mission in the scope of the culture and the education, the family, the
work and the self-governing.

The State Defense League functions according to the patriotic-defensive values of Poland
which come from the statutory establishments of the organization. The Circle in Kowary
teaches the sport-recreation shooting. It has own instructor and referee team. It participates
in the shooting competitions which are organized on the state, regional and local level.

The aim of functioning of the Municipal Sport Club “Olimpia” Kowary is promoting,
organizing and developing of sport and creating its own members the adequate conditions
to cultivate the physical culture and the tourism. The association organizes the sport’s
sections in various sport disciplines. Conducts and organizes the sport’s trainings.
Propagates the sport and tourism among the youths and the society of Kowary. Provides
corresponding conditions for cultivating the physical education, sport and tourism.

The purpose of existing of the Voluntary Fire Brigade’s activity is to prevent the fires.
The Voluntary Fire Brigade cooperates in this area with the State Fire Service. Besides,
it organizes the shows of fire-fighting for the youths and the children.

The Association “Eurojedynka” supports the Primary School No. 1 in Kowary in
preparing the pupils for the participation in the Europe’s life. The Association “Eurojedynka”
also promotes the Primary School No. 1 in Kowary.
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The Association of the People of Good Will “Jedlica” provides the disinterested,
charitable assistance for the inhabitants of Kowary. If it is needed, it also provides the aid
for the inhabitants of the other places in the state and in the foreign countries. The
association helps the educational, cultural, sports and medical institutions. It promotes
and supports the work of the volunteers.

The Association of Sport Fans Kowary creates the possibilities to comprehensive
and harmonious development of the physical fitness of the persons of all ages. It also
enables developing the sphere of personality of the children, the youths and the adults.

The Sport-Social-Cultural Association “Pro Kowary” conducts and supports the activity
for developing Kowary municipality and its local community. It promotes the tourist
attractions and the history of Kowary. It propagates the sustainable development,  the
protection of the nature and the climate and the healthy lifestyle.

The Association of the Romani creates the conditions for the fuller participation
of the Gypsies, especially the children and the youths, in the social and cultural life of
Kowary. The association cultivates the tradition and the culture of Romani.

The Association of the Tennis “Return” promotes, organizes and develops the tennis
in Kowary. It also provides training of the tennis for the children and the youths.

The aim of existing of the Fishing Association “Alternatywa” is the hobby activity –
fishing. The members of the association are the people of all ages.

The purpose of functioning of the Society of the Horn Sleigh Fans is restoring,
cultivating and promoting the tradition of the horn sleigh downhill rides in the Giant
Mountains (Karkonosze). The society gathers the historic and contemporary materials
which enable to know the importance of the destination and the method of making of the
horn sleighs. It organizes the Horn Sleigh League and the International Horn Sleigh
Downhill Ride on the winter of each year.

The Children Friends Society helps the handicapped and ill persons. It organizes them
the free time. It also provides the assistance for the families of these people.

Among the mentioned associations, beside of the Funakoshi Shotokan Karate Sport
Club, now only the Society of the Horn Sleigh Fans and the Sport-Social-Cultural
Association “Pro Kowary” organize the annual sport’s events with the over-local range
which make the free time of the children and the youths more attractive. The first is named
‘The International Horn Sleigh Downhill Ride’ and the second – “The Bicycle Uphill Ride
Kowary – the Okraj Pass.” The tournaments organized by the Municipal Sport Club
“Olimpia” Kowary have lost its importance and nowadays these matches have the local
meaning like the events generated by other associations.

2. The upbringing aspects resulting from training the karate shotokan

The Funakoshi Shotokan Karate Sport Club concerns on bringing up the children
and the youths by training the karate shotokan which is one of the martial arts [9]. The
upbringing can be defined as the influence which is deliberately organized and it
have conducting to the desirable changes in functioning of the individuals and the social
groups. Influence can be understood as any phenomena connected with the impact of the
social and natural environment on the human being. The person who wants to bring up has
to know first what is the upbringing direction. The direction can be defined by this person
– where does this person want or where should to bring up someone, then this person may
start to seek the methods which can be helpful in achieving the targeted objectives. The
purposes of the upbringing are the perfect ideas of the influence’s effect and the future
condition of the person who is being brought up. The educator should achieve these aims
by the planned, conscious, and rational action[8, p. 915–916]. 

The process of upbringing in karate proceeds by relaying to the students the Dojo Kun
etiquette (the principles of the training place) and the Niju Kun (twenty precepts) with the
combat techniques and the discipline. The etiquette prevailing in the dojo expresses caring
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the tradition, respecting the manner of practicing the karate. The method of training the
karate should be the same like the methods of the first masters and the generations whose
have brought this martial art to the addressee. Keeping the etiquette can support the
concentration during the practice, provide the safety of the students and give the guides
to the everyday life. Much of elements of the etiquette comes from the Japan culture and
can be a strange for the Europeans at the first moment, however the etiquette builds
in the dojo (the karate training place) the atmosphere of concentrating during the practice
and the respect for the sensei (the master – the teacher – the black belt’s owner) and for
the co-practicing students.

E.g. whenever one enters or leaves dojo, makes a bow in the standing position which
expresses the respect and obeying the etiquette’s principles. If someone comes late
to the training, he takes the position ‘seiza’ (sit kneeling) at the entry to the dojo and he
waits for the permission to joining the group.

Each training begins ceremonially. The student with the highest rank issues during
the ceremony the command ‘seirec’ (to convene). The practicing students set according
to the order of ranks from the right side in front of the sensei facing the front of the dojo.
The sensei issues the next commands[7, p. 81–85]:

– seiza! – the practicing students sit kneeling so as the line of the knees is equal,
– mokusoh! – the beginning of the silent meditation,
– mokusoh yame! – the end of the meditation,
– shomen ni rei! – the bow to the front of the dojo which shows the respect to the

training’s place and the karate institution,
– sensei ni rei! – the command issued by the oldest rank, the bow of the students in

the sensei’s side is the gratitude for the possibility of training under his supervision,
– otogai ni rei! – the bow to the front of the dojo relies on giving the respect to the

other practitioners – it is the gratitude for the possibility of training in the group,
– kiritsu! – the practicing students stand up in turn according to the hierarchy of the ranks.

After the ceremony which has the mute character and introduces to the practice, the
physical and psychical training begins. Independently where the training is, the students
always practice barefooted and in the karate-gi. The level of the executed activities by the
practicing students during the training depends on the skill’s level. The skills are reflected
by the belt’s colours – the darker colour means the more experience of the karateka. The
ranks are gained during the control exams. The sensei usually exams the students for the
lower ranks (kyu – the colour belt). The master who has the rank 7 dan and above exams
for the higher ranks (dan – the black belt). 

The end of practicing the karate is similar to the ceremony of the start of the training.
There is only one difference – the students recites the Dojo Kun principles at the end of
the training. The Dojo Kun was described in five principles by the master Gichin Funakoshi.
It constitutes the primary knowledge about the karate. The man who wants to follow the
path of the “empty hand”, first has to learn five Dojo Kun principles[1, p. 2–4]: 

– Seek Perpection of Charakter (Charakter).
– Be Faithful (Loyalty).
– Endeavor (Effort).
– Respect Others (Etiquette).
– Refrain From Violent Behavior (Control).

Each of the mentioned principles is unnumbered. It means that there isn’t any primary
dominant principle in the dojo’s etiquette. All principles are equally important and one
completes another. All mentioned principles have to simultaneously appear in the attitudes
and the personality of the karateka. During teaching of these principles own adepts, the
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sensei gives the proper interpretation of each of them and the manner of functioning all
principles together in the behaviour of each practicee. If these conditions are fulfilled, it
can be said about the progresses in the etiquette of the karate’s upbringing.

Further part of the karate’s etiquette is the Niju Kun. It is the twenty precepts of the
karate-do spirit which are the specific complement and development of the dojo kun
ideas[1, p. 2–4]:

1. Karate begins with courtesy and ends with courtesy.
2. There is no first attack in karate.
3. Karate is an aid to justice.
4. First control yourself before attempting to control others.
5. Spirit first, technique record.
6. Always be ready to release your mind.
7. Accidents arise from negligence.
8. Do not think that karate training is only in the dojo.
9. It will take your entire life to learn karate, there is no limit.
10. Put your everyday living into karate and you will find ”Myo” (subtle secrets).
11.Karate is like boiling water. If you do not heat it constantly, it will cool.
12.Do not think that you have to win, think rather that you do not have to lose.
13.Victory depends on your ability to distinguish vulnerable points from invulnerable

ones.
14. The battle according to how you move guarded and unguarded (move according to

your opponent).
15. Think of your hands and feet as swords.
16.When you leave home, think that you have numerous opponents waiting for you.

It is your behavior that invites trouble from them.
17.Beginners must master low stance and posture, natural body positions are for the

advanced.
18. Practicing a kata is one thing, engaging in a real fight in another.
19.Do not forget to correctly apply strength and weaknesses of power, stretching and

contraction of the body and slowness and speed of techniques.
20.Always think and devise ways to live the precepts every day.

The Niju Kun forms the karate-do’s spirit in the everyday life. The trained fighter is the
person with the unrestrained spirit to competing and the great strength. It would be unfair,
if he used his skills against the untrained person. The spirit of the karate is unbeaten so
the warrior must use his knowledge only respecting the justice. The person with the
character can avoid the fight because he controls the emotions and he is in the harmony
with himself. He does not have to test his skills on the street. He wins without the fight.
He will not grieve for the loss of the opportunity to fight. He will be enjoying that no one
has been hurt.

Avoiding the violent behaviour is difficult to explain for many young adepts of the
karate. It is necessary permanent reminding the students of the importance of the
etiquette by the sensei’s.

The training of the karate is subjected to the severe discipline. It results from the
historic prescript of forming this martial art in the strongly feudal times of the medieval
Japan and Okinawa. Someone who states that nowadays the discipline in the karate is no
longer needed, makes a horrible mistake because the high level of the discipline during
practicing of the karate is the training’s method. Constant remaining in the watchful
attention, the respect for the trainer and the partner (the fighting competitor), gives the
high level of the concentration and the mind’s engagement in the training’s process. The
senses of the karateka sharpen during this process. Bettering are: the brightness of the
assessment, the precision of the operations and the utterances, the faith in the rightness
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of the manifested own activities. Due to the high level of the trust to own decisions that
had been made, the karate learns how to lose with the honor and win with the pride, not
only during the practice but also in the private life.

3. Form of managing the time of the children and the youths 
by the karate trainings

The Funakoshi Shotokan Karate Sport Club has the licences; international of the
Funakoshi Shotokan Karate Association, national of the Polish Karate Federation in Warsaw,
regional of the Lower Silesian Karate Federation in Breslau. Over 100 persons is involved
in the club’s activity[5, p. 1–2].

The KS FSK functions in the extension of training the karate of the children, the youths
and the adults. The main training’s bases of the KS FSK are: the sport’s hall of the Primary
School No. 1 in Kowary and the gymnastic hall of the Complex of the Schools – the Primary
School and the High School in Mysłakowice. The goals in the KS FSK’s programme of the
training are: teaching of the karate shotokan; participating in the sport’s competition in the
national and international arena; increasing the skills by participating in the kyu and dan
exams; promoting the healthy lifestyle; managing the time of the children and the youths.
The training can be parted for the stages of preparing, starting, transiting. The preparing
stage consists of educating and improving the techniques, increasing the motor and mental
abilities, learning and perfecting the tactics of resolving the fights, implementing the
healthy diet. The starting stage is composed of participating in the contests and correcting
the faults and analyzing the starts. The last, transiting stage is made up of curing the the
injuries, relaxing physiologically the organism, restituting by the team sports games.

The KS FSK conducts in Kowary one hour trainings for two groups – the beginners
and the advanced. The practices for the first group are twice a week and for the second
group three times a week. The four persons from the training personnel have the licence
of the Polish Karate Federation and the eight – the master rank (black belt) and the
refereeing licence.

The Funakoshi Shotokan Karate Sport Club organizes the sport’s events in the area
of the Jelenia Góra county in three districts – Kowary, Karpacz and Mysłakowice. Due to
the KS FSK’s activity, the children and the youths which daily participate in practicing of
the karate take part in the widely understood physical culture and achieve the significant
sport’s results. The chosen events organized by the club in the years 2008–2010 for the
children and the youths from Kowary were:

• “The II Open Poland Championship of Shotokan Karate FSKA” [3, p. 1–2].
• “The XIII International Summer Shotokan Karate Seminar and the III Funakoshi Cup

Tournament In Memory of Leszek Drewniak” [4, p. 1–3].
• “The XXXI Summer Funakoshi Shotokan Karate Camp” [5, p. 2].

First of the mentioned events was “The II Open Poland Championship of Shotokan
Karate FSKA.” The goals of realizing the tournament were: promoting the karate among
the children, the youths and the adults; emerging the best competiting men and women
and the clubs; raising the training’s level of the competitors and gathering the experiences
in the sport’s competition; propagating the healthy and active lifestyle; promoting the
Lower Silesian region for “The XII World Karate Shotokan FSKA Tournament Kowary-
Karpacz” on the year 2010 among the visiting competitors, trainers and the invited guests,
the event’s participants; popularizing the far east martial arts; allowing the direct
participation of the inhabitants of Kowary and the Lower Silesian region in consuming
the sport show.

“The II Open Poland Championship of Shotokan Karate FSKA” was organized  in Kowary
in the term 26–28.02.2010. The competitors, trainers and referees from 33 clubs from
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the country took part in this event i.e. 380 participants. The main referee of the tourna-
ment was the president of the FSKA Poland Referee Commission Mirosław Adamowski –
6 dan. The fights during the event were played simultaneously on three mats (tatami). The
tournament lasted three days – there were the preparations to the champion- ship at the
sport’s hall on the first day. The clubs arranged the formalities connected with the start
in the tournament. There was also conducted the FSKA referee seminar.

The eliminations and the finals of the participants in the age of the 16 years and under
were on the second day. The eliminations and the finals of the older participants were on
the third day. Starting competitors were insured and if it was necessary, they would have
the medical care. The first three place of each competition were rewarded in the
tournament by the cups, medals, diplomas and the material prizes. The promotion of the
event and the region was started 3 months earlier. The relation from the tournament was
broadcasted in the term 27–28.02.2010 on the Internet.

The next event was “The XIII International Summer Shotokan Karate Seminar and the
III Funakoshi Cup Tournament In Memory of Leszek Drewniak”. The goals of executing the
tournament were: promoting the karate in the area of the Lower Silesian voivodship,
Poland and in the foreign countries; propagating the healthy and active lifestyle by training
of the karate; promoting of the Lower Silesian region and the tourist and cultural
attractions of the Lower Silesian voivodship for “The XII World Karate Shotokan FSKA
Tournament Kowary-Karpacz” on the year 2010 among the visiting competitors, trainers
and invited guests, event’s participants from the state and foreign countries; emerging
the best competiting men and women during “The III Funakoshi Cup Tournament In
Memory of Leszek Drewniak;” integrating the children and the youths from the European
Union and rest of the World whose train the karate by the common practices, the sport’s
competition in the tournament, the tourist trips and the integrating events.

“The XIII International Summer Shotokan Karate Seminar and the III Funakoshi
Cup Tournament In Memory of Leszek Drewniak” was organized in Kowary in the term
26–28.06.2009. The seminar was conducted by the outstanding expert – the president of
the international organization FSKA Shihan Kenneth Funakoshi 9 dan who was invited by the
KS FSK. The training workshops and the referee seminar in three intensity levels were
conducted in three days for over 200 persons whose practicing the martial arts from the
European Union’s countries, USA, Russia, Marocco and the states of the former Soviet Union.

The dan exam was conducted on the last day of the seminar. The trainers and
the competitors could improve their own qualifications in the martial art of the karate
skills. There was “The III Funakoshi Cup Tournament In Memory of Leszek Drewniak”
at the 2 p.m. in the divisions; male and female kata and female and male kumite.
The tournament was refered by the qualified FSKA referees.

The third event which was prepared by the KS FSK was “The XXXI Summer Funakoshi
Shotokan Karate Camp” in Sarbinowo in the term 20–31.08.2010. There were 18 partici-
pants of the camp. It was the continuation of the annual holiday groupings to improving
the skills in the karate by the karateka’s from Kowary and the neighbourhood. 

The main training’s goal was to prepare the KS FSK’s competitors for “The XII World
Karate Shotokan FSKA Tournament Kowary-Karpacz” on the year 2010. Beside of the
sport’s practices, the participants indulged in the widely understood recreation by
a number of the walking trips and the swimming and the sunbathing on the beaches at the
sea. The camp was ended by the kyu exam.

Conclusion

32 associations function in the area of Kowary. More than half of them deal with the
sport. One of them is the Funakoshi Shotokan Karate Sport Club which aim of the existence
is promoting the physical culture among the children, the youths and the adults by
upbringing the children and the youths by training the martial arts, especially karate
shotokan, as well as by conducting the training activity.
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The karate is the martial art which brings up in the physical sphere by ‘the culture of
own body’ as well as in the mental sphere by controlling own emotions. The modern karate
is adapter to the safe teaching of the comprehensive gymnastic which consists of all
aspects of sporting of the human’s organism, training of the mind and the easy self-
defence. Sporting of the organism includes all motor and mental features and gives the
equal, comprehensive development – bio-psycho-social.

The KS FSK manager the free time of the children and the youths by training the karate
which includes the children, the youths and the adults. The Funakoshi Shotokan Karate
Sport Club also organizes the sport’s events such as: “The II Open Poland Championship
of Shotokan Karate FSKA,” “The XIII International Summer Shotokan Karate Seminar and
the III Funakoshi Cup Tournament In Memory of Leszek Drewniak,” “The XXXI Summer
Funakoshi Shotokan Karate Camp.” The goals of realizing these events are e.g.: promoting
the karate among the children, the youths and the adults; propagating the healthy and
active lifestyle by training the karate; emerging the best competiting men and women and
the clubs; raising the training’s level of the competitors and gathering the experiences in
the sport’s competition Among the mentioned associations, beside of the Funakoshi
Shotokan Karate Sport Club, now only two associations organize the annual sport’s events
with the over-local range which make in a similar way the free time of the children and the
youths more attractive.

Streszczenie

W artykule przedstawiono zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez zajęcia karate.

Autorzy prezentują jego realizację na przykładzie działalności Klubu Sportowego Funakoshi Shotokan Karate

(KS FSK). W tym celu przedstawiona zostaje ogólna charakterystyka miasta Kowary i stowarzyszeń sportowych

działających na jego obszarze. Następnie ukazane zostają wychowawcze aspekty uprawiania jednej z odmian

karate – shotokan oraz formy zagospodarowania czasu dzieci i młodzieży w ramach działalności bieżącej KS

FSK oraz cyklicznych imprez sportowych organizowanych przez ten klub. 

Reference:

[1] K. Fu na ko shi, FSKA VI World Cham pion ships. 17th An nu al Pro gram Bo oklet and Year bo ok, Wyd. FSKA,
Las Ve gas, NV 2004.

[2] Ko war skie sto wa rzy sze nia, http://www.ko wa ry.pl/pl/ko war skie -sto wa rzy sze nia, 15.07.2011.

[3] KS FSK, Spra woz da nie koń co we z wy ko na nia za da nia pu blicz ne go II Otwar te Mi strzo stwa Pol ski Ka ra te
Sho to kan FSKA w okre sie od 15.02 2010 do 05.03.2010 ro ku, Ko wa ry 31.03.2010.

[4] KS FSK, Spra woz da nie koń co we z wy ko na nia za da nia pu blicz ne go XIII Mię dzy na ro do we Let nie Se mi na -
rium Sho to kan Ka ra te i III Tur niej Fu na ko shi Cup im. Lesz ka Drew nia ka – Ko wa ry, 26-28 czer wiec 2009
w okre sie od 2606-2009 do 28-06-2009, Ko wa ry 28.07.2009.

[5] KS FSK, Spra woz da nie me ry to rycz ne z dzia łal no ści Klu bu Spor to we go Fu na ko shi Sho to kan Ka ra te w Ko -
wa rach za rok 2010, Ko wa ry 2011.

[6] Mia sto Ko wa ry, Stra te gia roz wo ju mia sta Ko wa ry na la la 2008-2015 Ak tu ali za cja, Za łącz nik do uchwa ły
Ra dy Miej skiej w Ko wa rach nr XXI/97/07 z dnia 28.12.2007 r.

[7] J. Mił kow ski, Ka ra te – wia do mo ści pod sta wo we, Wy daw nic two Mi ni ster stwa Obro ny Na ro do wej, War sza wa 1983.

[8] B. Pe tro zo lin -Skow roń ska (red.), No wa en cy klo pe dia po wszech na PWN, Wy daw nic two Na uko we PWN;
War sza wa 1997.

[9] P. i Z. Pie pio ra, Mi strzo stwa ka ra te ja ko przy kład im pre zy pro mu ją cej po wiat je le nio gór ski, (w:) Ze szy -
ty Na uko we Uni wer sy te tu Szcze ciń skie go, Szcze cin 2011.

[10] Z. Pie pio ra, Za rzą dza nie kry zy sem w sto wa rzy sze niu spor to wym, (w:) M. Żu ber (red.) Ka ta stro fy Na tu -
ral ne i Cy wi li za cyj ne. Ró żne Ob li cza Bez pie czeń stwa, Wy daw nic two WSOWL im. Gen. T. Ko ściusz ki,
Wro cław 2011.
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Maciej TURAŁA

IMPACT OF INCOME EQUALISATION MECHANISM 
ON FINANCIAL STANDING OF CITIES IN POLAND

MECHANIZM RÓWNOWAŻENIA DOCHODÓW 
A SYTUACJA FINANSOWA MIAST W POLSCE

Introduction – role of local governments in performing public tasks

Local governments on all levels, including communes, districts (also referred to as
counties) and regions, carry out many varying tasks which may be – in the most general
of terms – divided into own tasks supplemented with ordered and entrusted tasks
[Oulasvirta and Turała, 2005]. What is more, the importance of local governments in the
context of the number of performed tasks constantly increases. This trend is reflected and
confirmed both by data on the local government incomes as well as on local government
expenditures in relation to the Gross Domestic Product.

The overall incomes in the sector of public finance in 2009 amounted to 40.17% of the
GDP for that year and to 39.01% of the GDP for 2010 [Central Statistical Office, 2011].
Looking at data for 2010 it may be observed that nearly half of overall incomes generated
by the sector of public finance has been collected in the state budget (17.72% of the GDP),
while close to a third of these incomes has been collected in local government budgets –
11.52% of the GDP in total, out of which 8.93% of the GDP in budgets of communes and
urban districts, 1.59% of the GDP in budgets of districts and 1.00% in regional budgets.

The ratio of incomes generated by entities which belong to the sector of public finance
to GDP has increased significantly between 2000 and 2007. In 2000 this ratio was at a level
of 36.55%, while in 2007 it peaked at 41.20%. Since 2007 the ratio has decreased
somewhat due to the financial and economic crisis and general economic slowdown – in 2010
it amounted to 39.01%. The overall increase of 2.46 percentage points between 2000
and 2010 can be disaggregated into:

• a decreased share (by 0.51% of GDP) of state budget incomes;
• an increased share (by 1.77% of GDP) of local government budget incomes, including:

communal and urban district budgets (increase by 1.36% of GDP), district budgets
(decrease by 0.10% of GDP) and regional budgets (increase by 0.50% of GDP);

• an increased share (by 1.20% of GDP) of remaining incomes within the sector
of public finance.

Analysis of data on the level of public expenditures in relation to GDP shows the same
tendencies, however it is striking that the expenditures relative to GDP are greater than
incomes relative to GDP. This reflects the continuous deficit in the sector of public finance.
The ratio of public finance sector expenditures to GDP increased by 5.65 percentage points
between 2000 and 2010 (in 2000 it amounted to 39.36% of the GDP while in 2010 it was
already 45.00% of the GDP). This significant increase can be attributed to:

• an increased share (by 0.58% of GDP) of state budget expenditures;
• an increased share (2.40% of GDP) of local government budget expenditures, including:

communal and urban district budgets (increase by 1.85% of GDP), district budgets
(decrease by 0.01% of GDP) and regional budgets (increase by 0.57% of GDP);

• an increased share (by 2.67% of GDP) of remaining public finance sector expenditures.
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Table 1 presents in detail information on chosen indicators between 2002 and 2010.

Tab. 1. Sector of public finance incomes and expenditure in relation to GDP

Source: prepared by the author based on Central Statistical Office data

Data presented in Table 1. clearly shows that local governments on a communal level
are by far the most significant in terms of the scope and number of performed tasks.
Amongst them, cities stand out as the hubs of activity and engines of socio-economic
development. This chapter thus aims to highlight the financial situation of Polish cities in
the wake of the recent financial and economic crisis. In particular emphasis will be placed
on outlining spatial disparities in terms of wealth and indebtedness levels as well as the
impact of income equalization mechanism on cities’ financial autonomy and capacity for
territorially coherent development.

Financial standing of Polish cities

It is a well-known fact that cities are places where creativity, culture and capital are
accumulated. They are the engines of socio-economic development and hubs of human
activity. Polish cities are no different in that respect from cities elsewhere in the world. This
fact is reflected well also in data on local government finance.

As reported earlier in this chapter the aggregated incomes of all local government
budgets exceeded 11% of the GDP in 2006 and this share continues to grow. The Polish
system of local governance is based firmly on communes – their incomes are far greater
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

sector of public finance incomes
relative to GDP, including:

% 37.70 37.95 37.42 38.90 39.66 41.20 40.39 40.18 39.01

- state budget incomes relative
to GDP

% 17.75 18.04 16.90 18.28 18.64 20.09 19.88 20.41 17.72

- local government budget
incomes relative to GDP,
including:

% 9.90 9.39 9.90 10.47 11.04 11.16 11.18 11.52 11.52

• incomes of communes and
urban districts relative to GDP

% 7.86 7.53 7.79 8.35 8.75 8.83 8.76 8.57 8.93

• incomes of districts in relation
to GDP

% 1.52 1.32 1.35 1.40 1.40 1.37 1.42 1.49 1.59

• incomes of regions in relation
to GDP

% 0.52 0.54 0.75 0.72 0.89 0.96 0.99 1.45 1.00

sector of public finance
expenditures relative to GDP,
including:

% 43.42 43.32 41.95 41.91 41.75 41.06 42.01 43.91 45.00

- state budget expenditures
relative to GDP

% 22.62 22.43 21.38 21.17 21.01 21.44 21.79 22.18 20.87

- local government budget
expenditures relative to GDP,
including:

% 10.29 9.60 9.88 10.56 11.32 10.97 11.38 12.49 12.58

• expenditures of communes and
urban districts relative to GDP

% 8.19 7.68 7.90 8.37 8.91 8.66 8.94 9.39 9.82

• expenditures of districts in
relation to GDP

% 1.56 1.36 1.35 1.41 1.47 1.37 1.42 1.57 1.69

• expenditures of regions in
relation to GDP

% 0.54 0.56 0.63 0.77 0.95 0.94 1.02 1.52 1.08



than those of districts and regions. In 2008 they amounted to PLN 111.7 billion. However,
when considered closely the data reveals that, in fact, the Polish system of local
governance relies predominantly on cities – as much as PLN 64.1 billion of incomes in
2008 was collected in budgets of urban districts (the largest Polish cities) and urban
communes (medium-sized cities). In other words 57.4% of communal incomes rests with
large and medium cities. In 2009 the figures were: PLN 115.2 billion (total communal
incomes) and PLN 65.2 billion (incomes of large and medium cities). Again well over half
(56.6%) of all incomes on a communal level was collected in large and medium cities.

What is more, cities have the most favourable income structure. Table 2. shows infor-
mation on the average ratios of own income sources to total incomes for cities of different
sizes as well as other types of communes over the period from 2008 to 2010. Cities of all
sizes have a greater share of own income sources in total incomes than rural and urban-
rural communes which comprise of a rural area and a small city where local authorities are
based. Even though the reductions of this ratio for 2009 and 2010 were significant, they
applied almost equally to all types of communes, including cities. These changes may be
explained by reduced tax-based incomes due to the financial and economic crisis which
peaked in 2009.

Tab. 2. Average ratios of own income sources to total incomes for communes between
2008 and 2010

Source: Ministry of Finance [2011c]

The effects of the financial and economic crisis are visible not only in the decreasing
share of own income sources in total incomes. The crisis resulted in rapid growth of indeb-
tedness indices on national levels but also in local governments [Turała 2011a]. A com-
parison of indebtedness levels for various types of communes points to an altogether
different perspective on the financial standing of Polish cities than that which results from
analysis of income structure discussed above.

Table 3. presents data on levels of indebtedness ratios for various types of communes
over the period between 2008 and 2010. 
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Type of commune 2008 2009 2010

Metropolitan cities (12)

minimum value 59.6 52.9 47.1

arithmetical average 70.0 66.7 64.3

maximum value 86.1 83.6 79.6

Urban districts excluding
metropolitan cities (53)

minimum value 39.1 33.9 29.2

arithmetical average 58.3 54.6 53.1

maximum value 73.3 71.9 75.1

Urban communes (241)

minimum value 31.9 26.2 19.2

arithmetical average 62.1 58.9 56.1

maximum value 88.4 83.0 84.9

Urban-rural communes (597)

minimum value 16.3 14.7 12.0

arithmetical average 45.5 42.8 41.7

maximum value 90.1 96.3 86.7

Rural communes (1576)

minimum value 11.1 8.6 6.7

arithmetical average 35.7 33.3 32.9

maximum value 96.3 97.0 97.5



Tab. 3. Indebtedness ratios (total liabilities to total incomes) for communes between 2008
and 2010

Source: Ministry of Finance [2011c]

Indebtedness levels are highly differentiated within all analysed groups of communes.
However, looking first at the average indebtedness ratios it may be stated that cities,
especially large ones, are amongst the most indebted of territorial units. What is more, the
indebtedness ratios have increased significantly over the period of 2008 and 2010. This
is a consequence of several factors, two of which seem the most significant – first of all,
the financial and economic crisis which led to decreased incomes of local governments
and, second of all, EU structural funds which are used by Polish local governments, cities
in particular, to improve local infrastructure and which require that loans are taken in order
to provide the necessary co-financing.

Regardless of the reasons for quickly increasing levels of indebtedness ratios, the
consequences in terms of capacity for further development may be severe. Large
indebtedness will generally slow down the rate with which investment projects are carried
out thus potentially slowing down the rate of development. As mentioned above the
problem is most acute in cities, although increasing indebtedness of local governments is
a general trend. Figure 1. presents maps of indebtedness ratios on a communal level
between 2007 and 2010, which are helpful in outlining these general trends in terms
of communal indebtedness.
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Type of commune 2008 2009 2010

Metropolitan cities (12)

minimum value 14.6 18.4 22.2

arithmetical average 29.1 39.9 46.4

maximum value 54.9 66.9 60.7

Urban districts excluding
metropolitan cities (53)

minimum value 2.1 1.8 0.8

arithmetical average 22.8 30.1 34.7

maximum value 48.8 56.6 64.8

Urban communes (241)

minimum value 0.0 0.0 0.0

arithmetical average 19.5 25.8 32.4

maximum value 52.4 61.1 86.1

Urban-rural communes (597)

minimum value 0.0 0.0 0.0

arithmetical average 18.7 23.9 32.7

maximum value 62.1 78.5 83.1

Rural communes (1576)

minimum value 0.0 0.0 0.0

arithmetical average 13.8 17.2 26.9

maximum value 88.8 83.6 106.0



Fig. 1. Indebtedness ratios in communes between 2007 and 2010
Source: prepared by the author based on information from Polish Ministry of Finance [2011c]

It is plainly visible that the increases of indebtedness ratios on a communal level were
particularly high in 2009 and especially in 2010. It needs to be re-emphasised that growing
levels of indebtedness will most certainly affect the communes’ capacity to develop in
a territorially coherent way, which is to say harmoniously – in terms of economic, social
as well as environmental and infrastructural dimensions. After all such capacity for
territorially coherent development is greatly dependent on the capacity of financing invest-
ments. The local governments whose debt exceeds 50% of annual incomes are greatly
restricted in their investment activities and thus lose some of the potential for growth and
development.
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It has already been mentioned that Indebtedness ratios are highly differentiated within
every type of communes Further details concerning this differentiation in 2010 are
presented in Figure 2.

Fig. 2. Differentiation of indebtedness levels within different types of communes in 2010
Source: prepared by the author based on information from Polish Ministry of Finance [2011c]

The data presented in Figure 2. shows that the structure of indebtedness levels
is particularly worrying in metropolitan cities, half of which find themselves in a very tight
spot where their debts amount to over 50% of their annual incomes. The situation
is slightly less aggravated in urban districts and urban communes, however it is also far
from secure. Although only 8% of urban districts falls into the category of very high debt
levels (exceeding 50% of annual income), further 57% of them already has high levels
of debt (exceeding 30% of annual income). In terms of urban communes the figures are
12% and 45% respectively.

Information presented in this section serves as a backdrop for the ensuing part of this
chapter which attempts to analyse and assess the functioning of the income equalisation
mechanism and its impact on cities in Poland. 
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Income equalisation mechanism

Polish local governments on all levels are financed through a complex system of in-
comes which is composed of own sources of incomes (most notably: local taxes and fees
as well as incomes from property) and transfers from the state budget (such as general
grants and targeted grants). The system of financing local governments in Poland is based
on centralised regulations in terms of taxation (including local taxes) and transfers of gene-
ral grants [Owsiak, 2005].

Every system which relies strongly on local governments to perform a number of tasks
and satisfy numerous needs of the inhabitants needs to ensure that the incomes of local
governments are sufficient. Given that significant spatial differentiation of socio-economic
development levels, wealth and taxation bases exists, every such system needs to address
the issue of income equalisation. The Polish system of financing local governments includes
an equalisation mechanism within the system of general grants – in the equalising and
balancing part of the general grant, to be more precise. Both these parts of the general grant
system participate in the equalisation mechanism, albeit differently. The detailed regulations
on how to calculate the equalising and balancing parts of the general grant are included
in the Local Government Incomes Act of 2003 (Journal of Laws, no. 203/2003, item 1966).

The role of general grants in financing local governments in Poland is significant.
In 2010 the amounts of general grants transferred from the state budget to local
government budgets and their share in total local government incomes were, respectively
[Ministry of Finance, 2011a]:

• in communes, including urban districts: PLN 34.48 billion (27.9% of total incomes);
• in districts: PLN 9.75 billion (43.3% of total incomes);
• in regions: PLN 2.94 billion (20.9% of total incomes).

The amounts of general grant transfers planned for 2011 were as follows: PLN 35.08
billion to communes and urban districts, PLN 10.01 billion to districts and PLN 2.48 billion
to regions [Ministry of Finance, 2011b].

Further analysis performed in this chapter revolves around the income equalisation
mechanism for communes, emphasising its impact on cities which are of major significance
for local government finance and for public finance in general. After all, amongst 2,479
communes there are in excess of 300 cities in Poland, including 65 largest Polish cities
which are also known as urban districts. These cities are major hubs of development
activity, concentrating people, talent and creativity as well as financial resources which
are nowadays essential ingredients for development. The degree of this concentration is
best reflected by numbers. 2,414 rural communes and small cities generated the total
income of PLN 72.31 billion in their budgets in 2010. At the same time the aforementioned
65 urban districts generated a total income of PLN 53.89 billion. The concentration
of wealth is overwhelmingly clear.

For the reasons outlined above the following discussion in the chapter will concentrate
on assessing the strength with which the income equalisation mechanism affects the
largest of Polish cities which are of key importance for coherent development of Poland and
its territories in economic, social and spatial dimensions. Two questions are approached in
particular – firstly, what has been the impact of the incomes equalisation mechanism
of financial autonomy of Polish cities and, secondly, what has been the impact of this
mechanism on the cities’ capacity for territorially coherent development.

First let us look at how the mechanism works. The equalising part of the general grant
is designed primarily to protect the economically weaker territorial entities by providing
them with additional incomes which are meant to compensate for the fact that their per
capita incomes from chosen local taxes and fees as well as from shares in the personal and
corporate income taxes are relatively low (in practice this means that every commune/city
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whose incomes from sources mentioned above are less than 92% of the national average
receives this part of the general grant) [Strzelecki et al., 2008]. This part of the general
grant system is financed from the state budget.

The Local Government Incomes Act specifies that the equalising part of the general
grant is composed of two components. The first of the two, referred to as ‘basic’ or
‘primary’ is received by those communes (cities) where the per capita incomes from six
local taxes (property tax, rural tax, forest tax, tax on the means of transport, lump-sum
income tax, tax on civil law contracts), chosen fees as well as PIT and CIT are lesser than
92% of the national average. The equalising power of this component of the general grant
is relatively great and may reach up to 80% of the difference between the average incomes
from the mentioned sources and the actual incomes in a given commune or city. Figure 3.
shows how significant this component of the general grant is in flattening the disparities
in incomes from local taxes and fees between communes. It is enough to say that once
applied, this mechanism ensures that communes have at least 81.57% of average per
capita incomes from the said sources. 

Fig. 3. Income equalisation in communes through the equalising part of the general grant
Source: prepared by the author

On the other hand, the balancing part of the general grant serves the purpose of further
equalisation of income disparities between territorial units. What makes this part specific
is that it provides a framework within which resources are redistributed between territorial
units directly, i.e. territorial units which generate tax-based incomes which are significantly
above the national average are supposed to contribute towards a fund which is then shared
between the less wealthy territorial units. In other words – in order to increase the level
of incomes of some territorial units, it is first necessary to reduce incomes of others. Figure
4 shows the strength with which the income equalisation system affects the communes
generating the above-average tax-based incomes through the contributions towards the
balancing part of the general grant. 
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Fig 4. Income equalisation in communes through the balancing part of the general grant
Source: prepared by the author

Taking into account the described mechanism for income equalisation between
communes in Poland, it may be claimed that the overall figures concerning transfers of
general grants to Polish local governments (mentioned above) say relatively little about
how the equalising mechanism affects the financial autonomy and potential of individual
territorial units, especially since the major part of these transfers comes about as a result
of the educational part of the general grant which is neutral from the point of view income
equalization between local governments. Table 4. shows in more detail the relationships,
for various types of communes, between the overall incomes from general grants and
incomes from the equalising and balancing parts of the general grant which are key for the
income equalisation mechanism. 

Tab. 4. Communal incomes from general grants planned for 2011

Source: prepared by the author based on information from Polish Ministry of Finance [2011b]
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plan for 2011. 
(in millions of PLN)

overall
incomes from
general grants

including:

incomes from the
equalizing part of
the general grant

incomes from the
balancing part of
the general grant

contributions
towards the

balancing part of
the general grant

Communes and urban
districts, including:

35 081.1 6 002.6 962.6 1 603.8

- urban districts 
(large cities)

6 830.7 40.7 521.9 984.4

- urban communes
(small cities)

8 568.0 359.5 171.9 391.4

- rural communes and
urban-rural
communes

19 682.4 5 602.4 268.8 228.0



The overall picture is that communes and urban districts are to receive PLN 35.08 billion
in form of general grant transfers in 2011, including PLN 6.00 billion from the equalising part
and PLN 0.96 billion from the balancing part. The state budget also expects to receive
contributions towards the balancing part of the general grant in the amount of PLN 1.60 billion. 

The urban districts seem quite significant for the income equalisation mechanism.
These territorial units bear a major part of the equalisation burdens and receive relatively
little benefits – sixty five such cities are meant to receive the equalisation part of the
general grant in the amount of PLN 40 million (which comes to only 0.7% of all amounts
transferred to local governments under the equalising part of the general grant). On the
other hand, these cities are meant to receive PLN 0.52 billion in terms of the balancing part
of the general grant (some 54% of all such transfers to local governments), while being
obliged to contribute PLN 0.98 billion towards this part of the general grant (a figure
amounting to 61% of such contributions). It thus seems that the scale of redistribution
amongst these cities is relatively large. The remaining cities also do not benefit much from
the income equalisation mechanism. The planned incomes from the equalising part of the
general grant are at a level of PLN 0.36 billion, which is very little compared to a figure
of PLN 5.60 billion for other communes.

The data in Table 4. allows for some general conclusions to be drawn. First of all, the
greatest emphasis in terms of the income equalisation mechanism is put on the equalising
part of the general grant. Rural communes and urban-rural communes (i.e. rural
communes with a seat of authority in a small town) are the major beneficiaries of this part
of the equalisation mechanism, receiving well over 90% of resources within it. In terms of
the balancing part of the general grants it is far more difficult to identify a uniform group
of territorial units which carry the burden or enjoy the benefits of equalisation. In this case
a more detailed analysis of individual cases seems necessary. 

Financial autonomy and capacity for development of cities in Poland

The notion of financial autonomy of local governments relates directly to the notions
of state decentralisation (through decentralisation of administration and public finance).
Literature often highlights that far reaching decentralisation in terms of tasks which are
performed by public authorities as well as in terms of public incomes and public expendi-
tures may be beneficial as it raises the effectiveness with which public authorities allocate
available resources in order to meet both group as well as individual needs of the citizens
[Guziejewska, 2010].

Decentralisation may be measured, for example, by analysing the share of local
government expenditures in the Gross Domestic Product or by relating local government
expenditures to central government expenditures. However, such analysis does not provide
much insight into the real financial autonomy of these territorial units as it does not take
into account neither the structure of their incomes nor the structure of expenditures
themselves.

Analysing the structure of local government incomes is one of the simplest methods for
measuring the financial autonomy of local governments. This approach is widely used, also
by the OECD [OECD, 2001] which assumes that the tax incomes are a group of incomes
responsible for providing territorial units with real financial autonomy, even if the level of
provided financial autonomy differs from tax to tax. The general rule of thumb is that the
more control and decision-making capacity local authorities have over a certain source of
incomes (i.e. a tax), the greater the level of financial autonomy that it provides. Such an
approach means that any transfers from the state budget are of far less importance (in
terms of generating financial autonomy), although the OECD emphasises a significant
differentiation between the general-purpose grants and specific or targeted grants. The
former are not as discretional, are awarded based on measurable and relatively objective
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criteria and provide local authorities with greater freedom in terms of how they are spent,
while the latter are highly discretional and may even be perceived as one of the most
restrictive forms (in terms of financial autonomy, at least) of financing local governments.

Any comprehensive approach to assessing financial autonomy should incorporate two
dimensions – apart from the income aspect of financial autonomy described above there
also exists an equally significant expenditure aspect of local government functioning and
thus of local government financial autonomy. Analysis of the expenditure financial
autonomy is slightly more troublesome than that of the income financial autonomy.
In order to carry out such an analysis it is necessary to allocate all local government
expenditures to one of at least three classes, such as: (1) facultative tasks which may be
fully decided over by the local authorities, (2) obligatory tasks which are regulated by the
law, although only in terms of a framework for carrying them out, without any specific
and detailed regulations and (3) obligatory tasks which are regulated in detail (in terms
of both conditions and standard) by the law [Oulasvirta and Turała, 2009].

In order to best analyse and reflect the impact of income equalisation mechanism on
the level of financial autonomy two issues need to be considered. First of all, the contri-
butions paid by those local governments which generate tax-based incomes which are far
above the national average (over 150% of this average). Since the contributions are
covered from income sources which provide the greatest level of financial autonomy, they
may be perceived as directly reducing financial autonomy of those territorial units that
pay them. Secondly, the incomes which local governments get as a result of transfers of
both equalising and balancing parts of the general grant. These incomes increase some-
what both the income as well as the expenditure financial autonomy.

In practical terms, less than half of Polish large and medium-sized cities benefited from
the equalising part of the general grant. In 2008 there were 128 and in 2009 there were
139 such cities in the total number of 307 units. A slightly greater number of cities
benefited from the balancing part of the general grant: 187 and 190 in 2008 and 2009
respectively. At the sane time however, 15 cities in 2008 and 18 cities in 2009 had to pay
appropriate contributions based on their high tax-based incomes, meaning that the overall
impact of the income equalisation mechanism on their financial autonomy was negative.

In general terms the income equalisation mechanism increases the financial autonomy
of Polish communes. The aggregated Financial Autonomy Impact index for all Polish
communes amounted 19.75% in 2008 and to 23.90% in 2009 [Turała 2011b], meaning
that the income equalisation mechanism notably affects the level of financial autonomy
of communes. However, should this index be disaggregated it shows that this impact
is relatively insignificant insofar as the cities are concerned. Out of 23.90% for 2009 only
0.72% may be attributed to cities (metropolises, urban districts and urban communes),
further 5.77% may be attributed to urban-rural communes and the remaining 17.39%
to rural communes, even though that the population of cities is roughly the same as that
of urban-rural and rural commune put together. 

Considering the second dimension where the impacts of income equalisation
mechanism are felt, namely the communal capacity for development, a notion of territorial
cohesion needs to be brought forward. Territorial cohesion remains undefined to certain
degree and requires further insights. R. Camagni defines it as spatial or rather territorial
aspect of sustainable development [Camagni 2006], while the sixth progress report on
economic and social cohesion defines territorial cohesion as “the harmonious and sustain-
able development of all territories by building on their territorial characteristics and
resources” [European Commission 2009].

These characteristics mean that territorial cohesion is not easily measurable, there
exists no short list of quantitative indices which could be universally used for measuring
it. This is a result of the complex nature of territorial cohesion on the one hand, and the
far-reaching differences in terms of local conditions which exist between countries and/or
regions in Europe on the other hand. 
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In case of Poland, which remains relatively backward in terms of infrastructure, it may
be assumed that the capacity of local governments to carry out and finance investment
projects, including infrastructural investment projects, which create foundations for
development in all dimensions outlined by territorially coherent development (economic,
social, environmental and spatial) is a relatively precise indication of their capacity towards
territorially coherent development. This means that the income equalization mechanism
may influence the capacity for territorially coherent development of individual communes
by increasing or decreasing amounts that they may devote to financing investments.

The aggregated Development Capacity Impact index, which measures how strongly
the income equalisation mechanism affects the capacity of financing investments by
relating increases or decreases of available resources to total incomes, calculated for Polish
communes amounted to 5.95% in 2008 and 6.55% in 2009 [Turała 2011b], Similarly to
its impact on financial autonomy, the income equalisation mechanism’s impact on the
cities’ capacity towards territorially coherent development is minimal compared to rural
communes in particular. Further disaggregation of this index for 2009 shows that only
0.29% may be attributed to cities, while as much as 1.93% to urban-rural communes and
4.33% to rural communes. 

Conclusions

The need for income equalisation mechanism arises from existing spatial disparities in
terms of socio-economic development levels which lead to greatly varied capacity of
individual local government to collect incomes from the so-called own sources of incomes.
Since these differences do not always come about as result of differences in the quality and
effectiveness of management such mechanism serves as an instrument for providing the
less wealthy territorial units with resources necessary for appropriate service provision.

The income equalisation mechanism affects territorial units differently. This chapter
emphasised in particular the impact of the said mechanism on cities. This approach was
justified by at least two important reason. First of all, the cities are centres of social,
cultural and economic activity, they act as engines for development and more than half the
population of Poland resides in large or medium-sized cities. Secondly, the recent
international developments, namely the financial and economic crisis have created
a peculiar environment in which cities are nowadays functioning. These developments bring
about changes in the structure of cities’ incomes and rapidly growing indebtedness ratios.

The income equalisation mechanism which exists in Poland may be described as
relatively strong. It is aimed in particular at raising the income level of those territorial
units which are able to collect less than average incomes themselves. However, the
strength of this mechanism varies depending on type of a commune and its specific
situation. In general terms, it may be stated that this mechanism is, in essence, neutral
towards large and medium-sized cities. Considering the recent economic crisis, the effects
of which are felt to certain degree also by Polish local governments, this situation may be
perceived as threatening to the prolonged development of Polish cities and thus of Poland
as a whole.
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Streszczenie

Niniejszy rozdział podejmuje zagadnienie funkcjonującego w Polsce mechanizmu równoważenia dochodów

jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia wpływu, jaki mechanizm ten wywiera na sytuację

finansową polskich miast. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie autonomii finansowej dochodowej oraz

zdolności miast do spójnego terytorialnie rozwoju. 

W pierwszej kolejności przedstawiona została analiza sytuacji finansowej polskich gmin, ze szczególnym

uwzględnieniem miast. Zaprezentowano kwestie związane z poziomem dochodów, ich strukturą oraz poziomem

zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Tłem dla prowadzonych w tej części artykułu

rozważań jest ogólna sytuacja finansów publicznych w Polsce i w Europie.

W drugiej części rozdziału opisano funkcjonowanie mechanizmu równoważenia dochodów, który

funkcjonuje w systemie subwencji ogólnej. 

W trzeciej części rozdziału przywołane zostały zagadnienia autonomii finansowej oraz spójności

terytorialnej, a dalszej kolejności omówiono wpływ, jaki mechanizm równoważenia dochodów wywiera na

finanse miast z punktu widzenia kształtowania ich autonomii oraz potencjału rozwojowego. 
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Han ka ZA NIEW SKA 
Ma ria THIEL 

SPATIAL-ARCHITECTURAL AND SOCIAL ISSUES
IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF URBAN AREAS

Introduction

In reply to the effects of civilisation-related, technological/technical, demographic and
nature-related changes observed in the late 20th century, a sustained development of urban
areas (cities) is intended to provide, through maintained coherence of social, economic and
natural principles in the urbanisation process, an opportunity to satisfy the basic present
needs of citizens as well as of those of next generations. This purpose is to be served by
numerous declarations undertaken in the international forum, governmental strategies
and action programmes. Observance of the sustainable development idea in Poland is im-
posed by the Constitution of the Republic of Poland and the parliamentary acts with regard
to environmental protection, planning and developmental policies. Research and reports
on urbanisation issues search for urbanisation models among which the concept of ‘com-
pact city’ and ‘ecological city’ (or ‘eco-city’) are identifiable.

The idea of compact city is an attempt at responding to the way areas are used in the
housing schemes which, along with transportation system, are the largest consumer of
open-space areas, particularly in Western Europe and the U.S. It is expected that the idea
in question, once implemented, will bring answers to most of the problems (particularly,
ecological and social ones) created by continued, inevitable urbanisation.1

Popular in Scandinavian countries, the ‘ecological city’ concept refers mainly to efficient
consumption of energy, emphasising the importance of renewable resources and proper
management of resources in order to reduce and reuse waste.

The Swedish concept of ‘Symbio City’ promoting comprehensive sustained planning of
urban spaces is an example of such approach.2 The concept is aimed at achieving inte-
grated solutions with respect to:

– water/sewerage, power-engineering and waste-management systems;
– landscape, development and (energy-saving) transportation system;
– coordination of the energy-saving development planning and supplies of renewable

energy;
– coordination in the planning of residential areas, services and jobs.

The thus-understood sustainable city concept is an example of penetrating analysis of
spatial, environmental, and social functions of urban area/city.
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efficient and with economical use of energy, materials of a conference held by the Embassy of Sweden,

Centrum Nauki Kopernik/Copernicus Science Centre, Warsaw, May 5, 2011.



Sustainable development of city

The rule of sustained development of urban areas has become, including Poland,
the subject of a number of research works, scholarly publications and conferences on
related general and detailed aspects. An attempt has been made to formulate the criteria
and characteristics of sustainable development of cities; refering mainly to residential
estates and complexes, as the basic element of a town’s spatial structure.3

Based on the reference literature and the authors’ own research, four groups of criteria
have been proposed:

1.Spatial-architectural; 
2.Social-economic;
3.Environmental;
4.Technological/technical; next, specific attributes, characteristic to housing estates

have been assigned to these. The conditions indispensable for satisfying the sus-
tainable development criteria and responsible for meeting thereof have been
proposed; it being clear that concurrence of all the sustainable development features
is unattainable – these to be conditional to a significant degree of a housing estate
location in the city, its scale and pertinent social-economic factors. 

Table 1. Criteria and characteristics of sustainable development of housing estates
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Criteria Attributes

Conditions to be met for
housing estates:

Responsibility
for meeting the

conditionsexisting emerging

Spatial-
architectural

Spatial distribution
of housing areas

Functional scheme

Architectural/town-
planning solution

– Location enabling
use of services,
public spaces; re-
duced commuting

– Ensured acess to
services

– Use of sports/leisure
facilities friendly to
various grous

– Dweller integration

– Architectural diver-
sity providing safety
to inhabitants

– Supplemented
through upgrade/
improvement and
regeneration

– Coordination 
of spatial develop-
ment plans

– Observance of ar-
chitectural/town-pl
anning safe resi-
dence principles

– Communal author-
ities,
town-planners, ar-
chitects, investors,
public-private proj-
ect partners

Social-economic

Integration 
of dwellers

Availability 
of apartments

Safety of
settlement/residence

– Co-residence 
of population
groups diversified
by income, social
status, religious
confession, etc.

– Option for residential
units (apartments)
to be leased and
maintained by di-
verse-income
groups

– State and commu-
nal support to
maintenance of
apartments by
users of modest
means

– State and commu-
nal support to
construction of
apartments for
users of modest
means and to
maintenance
thereof

–State/commune
authorities, non-
profit
organisations, pub-
lic-private project
partners



[Based on the Authors’ own research]

The following considerations of sustainable development of cities have been focused on
the housing environment and social problems.

Housing/residential environment in sustainable development of cities: Under
market-economy conditions, construction of housing estates and complexes calls for special
attention to be paid to social-economic as well as environmental issues. This is also
pertinent to regeneration projects initiated in downtown and brown-field, as former
military, industrial or railroad areas.
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Environmental

Energy saving

Environment-friendly
construction
technologies

Access to objects of
nature

– Unconventional
sources of energy,
energy-saving
technical appli-
ances, thermo-
modernisation

– Use of alternative
technologies and
natural materials

– Opportunity to
make use of pub-
lic/housing-estate
greenery areas

Technological/
technical

Technical
infrastructure
standard

Quality of residential
resources

Residential unit
(apartment)
standard

– Complete water-
supply/sewerage
facilities provided,
sewage-treatment
facility in place,
rainwater used for
household/house-
keeping purposes

– SEnergy-saving
transportation 
systems

– Sound technical
condition of hous-
ing resources
(buildings, residen-
tial units),
particularly council
housing units

– Residential unit
size is dependent
on household
structure and
meant to ensure
equitable housing
conditions to indi-
gent families, 
the elderly and 
the handicapped

– Upgrade/improve-
ment of existing
facilities, plus new
facilities to com-
plement the
existing ones

– Upgrade/improve-
ment of existing
resources, adjust-
ment to needs of
various social
groups

– Upgrade/improve-
ment, redevelop-
ment, extension,
regeneration

– Use of modern en-
vironment-friendly
facilities & techno-
logical/technical
solutions

– Construction 
of diverse-sized
apartments, suit-
ing the needs of
various social
groups

Commune,
investors, owners/
proprietors



Balancing of social, economic, natural and cultural factors in the development process
is also about integrating the dwellers and about safe and healthy residential environment.4

A balance of social and economic factors is related to availability of residential units
(apartments) and possibility of maintaining the same, which is informed by the level
of income; as for town-planning/architectural solutions, the need for social integration
of various groups of inhabitants in a specified space is taken into account, by making sports
and recreation facilities and interest group meeting venues part of it.

The natural environment (urban and housing-estate greenery) is regarded as an
important element of the dwellers’ life, whilst reduced consumption of conventional-source
energy (through the launch of e.g. wind power stations and/or solar collectors) and
municipal waste recycling are put on priority position.

Dweller integration: The housing estate’s programme and forms and location
of residential developments come to the fore in this context. Diverse forms of ownership
(private, communal, cooperative, social housing association) and status (leased, own)
within a housing estate implies that a single area is inhabited by households of varied
levels of income. What it also does is preventing emergence of enclaves of socially uniform
groups, which in effect contribute to fading bonds with the other social strata.

Given the diversified structure of dwellers, cultural diversity, including provision
of objects and facilities corresponding with the specificity of tradition and religious cult,
is to be taken into consideration as well. Concurrent residence of various social groups
offers a counterbalance to ‘ghettos of the poor’, prevents social exclusion and contributes
to a restriction of pathological behaviours.

Conditional upon the size of housing estate and its situation within the city’s structure,
the venues where inhabitants would tend to integrate may include schools, kindergartens,
day-nurseries, community centres, services facilities as well as public spaces in the city
or social spaces within the housing estate. Supporting activities of local authorities
or housing-estate councils (e.g. ‘neighbour days’) may also exert a positive impact.

Integration of dwellers encounters numerous barriers in practice, such as inter-group
conflicts of interest, fear of appearing different, pathological behaviours of groups (be it small)
of inhabitants.

Safe residential environment: Guarded housing-estate areas, fenced and monitored
(usually using a CCTV system), where technical appliances protect against burglary and
penetration by undesirable individuals, are normally regarded to be safe. Yet, solutions
of this sort contribute to a fragmentation of the city’s spatial structure, increasing social
division and emergence of ‘ghettos for the well-off’.

Isolated residential estates favour divisions into social groups and trigger aggressive
behaviours of groups regarding themselves excluded, for whom such areas are inacces-
sible. Hence, other forms of ‘safe residential estate’ are sought, aligned as they are meant
to be with the sustainable development idea. It is believed that a safe environment of
residence may (apart from ensured social integration) be created in line with spatial-archi-
tectural and social-economic as well as technical/technological criteria. A safe environment
is expressed through:

– diversified types and sorts of development (single-/multifamily; low/tall; leased/own);
– scale of housing estate (larger estates render dweller identification tougher) and,

possibly, number of residential units within a building;
– clear housing-estate structure (public space separated from private space; access

by various means of transport);
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– architectural form and transparency of buildings, such as to restrict burglary ling op-
portunities and access of undesirable individuals;

– good visibility and good lighting of shared-use venues.
Open housing estates generally trigger aversion which is caused by adverse experiences

based on the functioning of large residential estates and tower-block estates/apartment-
building complexes. On the other hand, many a user of enclosed estates tend to accept
such solutions as an expression of their achieved success and prestige, combined with
a sense of safety and security.

Healthy residential environment: The notion of ‘healthy residential environment,
often comprehended as a ‘hygienic’ environment, is approached as encompassing a set of
elements forming the quality of residential environment from a spatial-architectural, social-
economic and nature-related standpoint. The research conducted by G. Schneider-Skalska
[1] has shown that the shaping of a healthy residential environment “ought to be based
upon understanding of dynamic interdependencies between the physical and social
environment and the individual’s personal needs; it takes into account the relevant
biogenetic, psychical, behavioural, environmental, geographic, architectural, technological,
and socio-cultural dependencies.”

Conceived in such terms, a healthy residential environment should provide, among
other things, a sense of safety, convenient access to areas and facilities favouring a healthy
lifestyle, contact with elements of nature, opportunity to make social contacts real. The
most important elements making up a residential environment (option to make a choice,
structure, contact with nature, social space) contribute to attainment of a social order,
health, and mood of the dwellers.

The shaping a healthy residential environment has been made measurement of the
sustainable development of housing estates, thus contributing to improved quality of life
of their dwellers.

Town-planning/architectural aspects 
of shaping sustainable residential environment

The striving for implementation of the idea of sustainable development of cities,
forming a natural and obvious direction of action for local authorities, clashes in Poland
against the issue of availability of residential opportunities for people of modest means.
Scarcity of residential units (mainly communal housing) has appeared in Poland resulting
from the social-economic transition and transferring the housing into the field of free
market-economy. In 1990s, ownership changes rose to become a priority task; it then led
to limiting public (communal) ownership of residential resources to the benefit of private
property , which had a bearing on economically weaker groups of people, enjoying worse
residential standards. The scale of related issues is considerable as the quality of residen-
tial environment, taking into account a variety of criteria (incl. social, economic, spatial/
architectural and technical/technological) indicates that some 13% urban-area dwellers
live in the worst housing conditions. It is moreover not indifferent where, within the city’s
structure, flats are situated of those having no sufficient means to improve or satisfy their
actual residential needs on their own.

A trend has become observable in cities for situating housing facilities for the poor
on the outskirts or peripheries, assigning for the purpose tower-block estates dating to
1960s/1970s, and adapting for residential purposes certain public utility facilities/buildings
proving unattractive in terms of location and technical condition.

The growing differences in income and lifestyle are reflected in diverse needs also in
respect to tohousing. The manner in which such satisfaction is brought about is at times
imposed by the income (or, no-income) situation. Spheres of poverty and enclaves
of shortage tend to appear, not infrequently isolated within the city’s space; what is more,
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council housing facilities, when singled-out as a sub-sector in municipal resources,
stigmatises them, generating districts of poverty and slums.

Housing ‘problem areas’

Resources inhabited by economically and socially worse-off groups of people tend with
increasing frequency to become areas of ‘residential poverty’, specific ghettos contrasting
with luxury, spatially enclosed residential estates of the rich, or even with estates for the
quite-well-off (erected according to the social housing association – SHA - formula). They
actually form ‘problem areas’ within the urban space where adverse social-economic and
spatial-architectural phenomena tend to increment and accumulate. Among the negative
social-economic phenomena ensuing from behaviours of local communities there appear
alcoholism, crime, demolishing of apartments and estate’s surroundings; the adverse
economic phenomenon is poverty of the inhabitants; and spatial-architectural terms, poor
technical condition of the resources and residential environment are to be mentioned (taking
account e.g. type of buildings and infrastructure/development of the surrounding area).

The scale of the issue in question in significant in Poland, and it is not indifferent (not
only from the standpoint of sustained development) where such spots are situated within
the city’s structure and what is the standard of apartments used by people having
insufficient means with which to improve or satisfy their residential needs on their own.

Presently, several types of resources in Polish cities may be deemed problem-bearing;
table 2 below shows their specification. Each of these types of resources is characterised
by: different architectural-spatial features, technical/technological standard and utilities
furnished, inhabitation by specified social groups, and scale of occurrence.

Table 2. Residential ‘problem areas’ typical to Polish cities

[Based on the Authors’ own research]
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Type of residential

resources 

in problem areas

Plausible scale of

the phenomenon

in 2007

Technical

standard, utilities

furnished

Situation within
city structure

Inhabitant social
milieu

Large-concrete-
panel tower-block
estates of 1960s/70s

Ca. 2.0 Mio.

Low technical
standard, completely
furnished/equipped,
small-sized
apartments,
‘dimmed’ kitchens

Entire
districts/quarters or
large housing
estates in city
peripheries

The
elderly/economically
weak tend to prevail
(possibly Incl.
blockers)

Presently available
municipal resources
built before 1944

Ca. 500,000
Low standard, often
not completely
furnished/equipped

Often in downtown
areas

The
elderly/economically
weak tend to prevail

Bunkhouses/workers’
hostels, halls-of-
residence, schools
adapted into council
housing facilities

No data available

Fair technical
standard; shared
kitchens, bathrooms,
shared restrooms
provided

Various

Economically
weakest social
groups, evicted
persons

Temporary
facilities/structures,
barracks, containers

A few/dozen-or-so
per town

Poor technical
standard, very poor
furnishings/equipment

In spatially and
functionally isolated
areas

Economically weak-
est social groups,
evicted persons

Buildings or housing
estates with council
apartments, erected
after 1989

Ca. 10,000

Good technical
standard,
satisfactory
furnishings/equipment

Far from downtown
areas, no social
infrastructure
provided

Persons eligible for
council housing
facility

Resources with former
company apartments
(built before 1990)

Ca. 260,000
Medium-class
technical standard

Close to former
large-sized esta-
blishments/plants

Diverse, with
considerable share
of the elderly



In 2009–2010, our Institute carried out a questionnaire-based poll on occurrence
of housing ‘problem areas’ in Polish cities in excess of 10,000 in population.

The research encompassed:
– architectural forms and situation of residential developments within the urban space,

ownership of resources and their technical condition;
– social-economic problems shared by dwellers of such areas and attempts at coun-

teracting the adverse phenomena;
– communes’ planning regarding the ways in which to satisfy the residential needs

of indigent people and situate housing facilities for them within the city space.

The research material containing relevant information gathered from a total of 182
cities has shown that housing ‘problem areas’ are beyond a compare for individual cities,
as to scale and form of developments. The latter include single buildings, residential
complexes, housing estates, groups of a few buildings set along a street, tall or low built-
up areas, buildings adapted from their former non-residential functions, barracks.

These are mostly situated in city peripheral areas and, to a smaller extent, in downtown
zones (including city centres) and in housing districts.

Many a city has several such areas deployed concurrently in various places of such an
urban area – in the outskirts and central parts alike. For 60% of cities researched, problem
areas include single buildings (such proportion being maintained for all groups of cities)
whereas in 33% of these cities, housing complexes/estates form such areas, owned
primarily by communes (in less than 95% cases).

Housing developments consist mostly of multifamily low (70%) and tall (30%) develop-
ments. The next most frequently appearing development form (in almost 23% cities) that
tends to marginalise the local communities are buildings of former workers’ hostels
(bunkhouses), schools, offices, Polish Rail buildings and various former-industrial buildings,
which have been transformed  into residential function (offering council housing facilities).
This form of development is most frequent in cities whose population is up to 50,000.

Temporary buildings (barracks or containers) of which 69% rests with cities of up to
50,000 is another form of development approached as a remedy in terms of solving
residential problems of indigent population.

Among buildings forming problem areas those build before 1945 prevail (based on
replies from 79 cities). The other group are buildings constructed from 1945 to 1960, as
indicated by almost 36% cities with problem areas – the largest share among them
(66.6%) located in the cities of population over 200,000 inhabitatnts.

Developments dating to 1960–1980, constitutes the third most numerous group (ca.
31%), are characteristic to cities of up to 50,000 and 100,000–200,000 in population (50%
of the set of ‘problem-area’ cities). It is apparently legitimate to reckon that developments
dating to this period is housing estates erected with use of industrialised technologies
(grand block, large reinforced-concrete panel), forming tower-block estates/apartment-
building complexes (larger or smaller, depending on the city’s scale), whose investors were
in most cases housing cooperatives, workplaces and, as a rarer case, communities.5

Problem areas also appear with housing developments erected after 1980; albeit this
is true for a small number of cities of up to 50,000 (13.6%), it is much more discernible
in those of above 100,000 (33.3%).

A considerable share of developments from before 1945 and those dating to 1945–1960,
within the field of ‘problem-area’ cities under research, has a say in terms of technical
condition of residential resources. A poor or very poor technical condition is shared by
23% of commune-owned buildings; 26% are qualified for considerable renovation, whilst
less than 4% would go to demolition.
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City authorities undertake actions aimed at counteracting social exclusion of their
dwellers (true for 55% of the ‘problem-area’ cities). A large part of these actions, targeted
at alcohol-/drug-addicts ‘Azyl’ [Asylum] clubs, is aimed at supporting proper functioning
of affected families (therapeutic workshops), training and enhancement of professional
qualifications of the jobless, along with alleviation of effects of long-lasting malnourish-
ment, support for the handicapped (incl. mentally handicapped), those affected by family
violence, debt-clearing (incl. working-off rental arrears).

In order to satisfy the needs, cities could select from: construction of houses with
council residential units (incl. building of containers/barracks) or purchase thereof; adap-
tation of non-residential buildings into council residential facilities; and, transformation
of council housing consisting in singling council residential units (leased on a fixed-time
basis) out of the municipal resource (leased on an indefinite-time basis).

In most cases, the cities are wiling to increase their council housing resources by
construction of new housing and use of existing resource comes second. The last option
is intents to adapt non-residential or collective-dwelling buildings into houses offering
council residential units.

IRM studies have shown that the municipal housing resource featuring council
residential units, as planned by the cities, will mainly be situated (55% ‘yes’ answers
in the poll) at their peripheries or outskirts, including at times neighbouring villages
or localities. Situating council housing facilities within housing estates and city downtown
areas, if not in the very central area, is also planned – particularly as far as separation
of council housing within a commune’s residential resource is concerned6.

Seldom it is planned that council residential units are dispersed across the city area,
so as to avoid clustering of poverty and residential/social exclusion spots.

The result of the research is not optimistic, as regards plans for the future (table 3).
It heralds ‘squeezing out’ of housing ‘problem areas’ toward the peripheries, whether con-
struction of new apartments or adaptation of former-industrial buildings is concerned, whilst
these processes – as may be judged based on the research’s outcome – will be taking place
beyond the awareness of the services responsible for spatial development of their cities.

Table 3. Existing and planned situation of municipal resources offering council housing
facilities

a Some of the questionnaire replies offered information re. plans for the future, without quoting any data on existing hous-

ing ‘problem areas. Consequently, this table refers to all the cities to which the research extended. 
b Existing council housing facilities form problem areas, the planned ones being potential problem areas.
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Cities 
by

population
(thousand)

Number 
of cities
under

research

Situation:as-is (A); planned (B)b

Peripheries
City centre/downtown

area
Housing estates

A B A B A B

10-20 70 30 37 20 16 11 12

20-50 60 29 25 17 7 19 10

50-100 24 15 14 8 7 9 6

100-200 17 10 6 6 2 3 3

Above 200 11 5 5 4 3 5 7

Total 182 89 87 55 35 47 38

6 In downtown areas and at times in the very city centres there are tenement houses erected before 1945 or

buildings dated to 1945–1960, wholly or partly owned by communes.



Construction of new council housing facilities (residential units) is in most cases planned
for areas owned by communes and situated in the cities periphery. The scale of council-
housing developments will be enlarged through the intended adaptations of buildings that
are fairly often situated in city peripheries/outskirts – since they used to be related to
railway or other industry infrastructure, or to large housing districts (the latter being true
for school, services or administration buildings).

Summary

Theoretical considerations of the criteria for sustainable development of cities have
been evaluated regarding the Polish realities as perception of the idea in the spatial
management. 2007 saw questionnaire-based research [4] conducted in several cities
differing, as to population, housing resource ownership structure and function (region-
and countrywide).7 The study has shown that:

1. Perception of the sustainable development idea mainly refers to the obligation to
protect the environment through removal of various contaminations and/or pollu-
tions (in the air, soil and waters), keeping public-municipal greenery areas and
recreation areas/facilities (incl. cycling lanes) fit for use, clean and tidy.

2. Meeting of residential needs of inhabitants of modest means is done through con-
struction of council housing facilities, situated mostly in the urban space’s
peripheral areas.

3. Significant renewal actions are carried out contributing to an area’s economic mo-
bilisation, not infrequently through the launch of a tourist function; yet, the outcome
does not in each case favour proper  social criteria. Fairly poor dwellers, once re-
settled to council residential units, do not go back to their dwellings in regenerated
areas and the residential functions in redevelop areas are replaced by other, busi-
ness-oriented ones.

4. The actions taken to enable social integration consist in integration of the city cen-
ters, and, to a lesser extent scale-wise, e.g. council cooperatives that mobilise the
unemployed.

Analysis of the outcome of the 2007 research incited us to deepen these results and
render them more detailed by inclusion of social issues related to the shaping of residential
environment. The research undertaken in 2009 confirms the earlier-detected disturbing
tendencies which pose a threat to the idea of sustainable development of cities, i.e.:

– Housing ‘problem areas’, diversified as to forms of development, its age and spatial
structure (building, complex of buildings, section of a street, part of a housing es-
tate, complete housing estate), appear in 80% of cities researched.

– The owner of resources forming problem areas is, in the most cases, the commune.
These communes have limited (to 10% countrywide) their own resources through sale
of apartments to their existing lessees, leaving with themselves buildings of the worst
technical condition and standard wherein council residential units are singled-out;

– Communes look for opportunities to meet the needs of the most indigent group
through construction of new houses, adaptation of non-residential buildings, tech-
nical upgrade of old resources, purchase of house/residential unit and, at times,
building containers, if not barracks.

– Construction of houses featuring council residential units gives rise to protests of the
neighbouring inhabitants. It is not only due to such council facilities being situated
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7 Questionnaire-based research and site inspections were carried out in Łódź, Wroclaw, Poznań, Radom, Toruń,

Gorzów-Wielkopolski, Legionowo and Jarocin.



in their adjacent area but also owing to the privilege to use new flats granted to ten-
ants with eviction notice, not infrequently imposed on them due to their  not paid
rental obligation.

– New council housing developments offering completely furnished technical infra-
structure facilities often is vandalised by new tenants. Situated in city peripheral
areas and attracting tenants displaying adverse characteristics, it soon turns into yet
another problem area inhabited by people socially excluded from the city’s space.

– In their attempt to counteract the negative phenomena, communes take up and
implement a number of programmes or schemes (co-funded by EU) to support job
mobilisation and social integration whilst being directly or indirectly related to hous-
ing industry. In most cases, these are regeneration actions carried out as part of
local regeneration schemes. That such projects are undertaken is caused by a low
technical condition of the present resources, the need to set the old town-planning
tissue in an order, the strife for improving the inhabitants’ living conditions and for
increasing the city’s prestige through improvement of aesthetic conditions and re-
moval of social pathologies. Once a regeneration project is completed, it is not
expected that all the former dwellers would return. Increased standard results to
higher operation fees which not dwellers can afford. This situation generates reluc-
tance of some inhabitants toward renewal projects, with respect to the area and
the resources they inhabit.

– A clear tendency in the communal plans has become evident to ‘squeeze out’ resi-
dential developments for the poor toward the city’s outskirts/peripheries, where
situation of council housing facilities is envisioned.

As it clearly ensues from the research, the problem areas are not only established
through the location, form and type of development; also social-economic characteristics
of dwellers contribute to the picture. It calls for a coherent multi-aspect actions as part of
sustainable development of cities.
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