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Robert AST

DELIMITACJE WYBRZEŻA MORSKIEGO
URZĄDZENIA I TECHNIKI POMIARÓW I OBSERWACJI

1. Delimitacja terrestryczna, trójkąt ortodromiczny

Kompas, rysunek.

Rys. 1. Widok Zatoki Navarino z odległości 4 Mm w namiarze kompasowym 46 stopni. Po prawej 
widoczny masyw St. Nicolo o wysokości 1542 m npm.

Rys. 2. Wycinek mapy morskiej Zatoki Navarino z oznaczonym punktem (View B) wykonania widoku 
na potrzeby locji

Rys.  3.  Widok z odległości 1 Mm latarni morskiej  i  zabudowań na wyspie Sapientza w namiarze  
kompasowym 197 stopni
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Rys.4. Wycinek mapy morskiej wybrzeża greckiego Kalamaty z wyspami Sapientza i Skhiza. Jako 
„View A” oznaczono punkt wykonania rysunku panoramicznego

Ryc. 5. Trójkąt nawigacyjny służy do określania kątów terrestrycznych lub ortodromicznych na mapie 
Merkatora. Z bocznej skali mapy Merkatora odkłada się odległości (wzdłuż równoleżników), które są 
zmienne wraz ze zmianą szerokości geograficznej obiektu na morzu
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Rys. 6. Róża wiatrów organizuje przestrzeń mapy morskiej. Stanowi układ odniesienia dla wszystkich 
elementów zawartych na obszarach wodnych oraz lądowych

Rys. 7. Ostrzeżenie zawarte na mapie morskiej wskakujące na zmienność konfiguracji elementów 
wybrzeża, dna morskiego, pław i staw nawigacyjnych

Rys.  8. Opis mapy morskiej wznawianej  wielokrotnie od 1867 roku.  Większe korekty wykonano  
w 1930 i 1948 roku

Rys. 9. Opis mapy morskiej 
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2. Delimitacja satelitarna, trójkąt sferyczny, weryfikacja terrestryczna  

Urządzenia użyteczne: kompas, aparat fotograficzny, geotagowanie, GPS. 
Przyrządy historyczne: Laska Jakuba, astrolabium, sekstant, zegar.
Astronawigacja

Od czasów starożytnych aż do współczesności układ gwiazd na sferze niebieskiej stanowił 
układ  odniesienia  dla  żeglarzy.  Na  bezkresie  oceanów  i  mórz  w  ciemnościach  nocnych 
jedynie gwiazdy stanowiły stabilne punkty przestrzeni. Oznaczenie szerokości geograficznej 
nie  nastręczało problemów ponieważ przybliżoną wartość można było ustalić  mierząc kąt 
między  horyzontem  a  Gwiazdą  Polarną  lub  wysokość  górowania  dowolnego  ciała 
niebieskiego o znanej deklinacji.

Natomiast długość geograficzna,  która jest różnicą czasu lokalnego od czasu południka 
odniesienia stanowiła problem z powodu braku dokładnych zegarów. Dopiero w XVIII wieku 
problem ten został rozwiązany dzięki chronometrowi Harrisona.

W XIX wieku kapitan Thomas Sumner zauważył, że Słońce może być widoczne w danej 
chwili  ze  wszystkich punktów na kuli  ziemskiej  leżących na kole małym zwanym kołem 
pozycyjnym  posiadającym  środek  w  punkcie  podsłonecznym.  Gwiazdy  nawigacyjne  w 
liczbie pięćdziesięciu siedmiu znajdujące się w rocznikach astronomicznych stanowią do dziś 
podstawę do pomiarów pozycji statku na morzu. Dzięki znajomości deklinacji wybranej do 
pomiaru  gwiazdy  można  określić  koło  pozycyjne,  na  którym  znajduje  się  obserwator. 
Dokonując pomiaru drugiej gwiazdy lub tej samej, ale w pozycji hipotezowanej określa się 
drugie koło pozycyjne. Te koła przecinają się w dwóch punktach oddalonych znacznie od 
siebie. Wybór właściwego przecięcia kół stanowi pozycję statku na morzu.
„Metoda  Sumnera  w  modyfikacji  St.  Hilaire'a  stosowana  jest  w  astronawigacji  do  dziś  
(główne uproszczenie polegało na tym, że zamiast całego koła pozycyjnego rysuje się w tej  
metodzie  jedynie  jego  niewielki  fragment  (w  bezpośrednim  sąsiedztwie  położenia  
obserwatora), który można przybliżyć odcinkiem linii prostej (nazywanej linią pozycyjną).”
Odkrycie Sumnera polega na określeniu metody  uzyskiwania koła pozycyjnego od każdego 
ciała niebieskiego dowolnie położonego na kuli ziemskiej w dowolnym momencie. Fragment 
tego koła pozycyjnego jest linią pozycyjną Sumnera.

Ryc. 10. Wyspa Erikoussa widziana w namiarze kompasowym 150 stopni,  po prawej zarys wyspy 
Mathrakion  w  namiarze  160  stopni.  Pomiędzy  nimi  widoczny  kontur  wyspy  Kerkira  (Corfu)  
w odległości ok. 8 Mm. Fot. RA 2013

http://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_pozycyjna


9

Ryc.  11.  Widok  z  odległości  ok.  7  Mm wyspy  Othonoi  w  namiarze  kompasowym  200  stopni. 
Fotografię wykonano z pozycji 39.06,94 N, 019.31,460 E o godzinie 12.30 czasu letniego w Polsce, 
Albanii, Montenegro, Chorwacji, 13.30 czasu letniego w Grecji, 11.30 UTC. RA 2013

Ryc.  12.  Widok wybrzeża  Albanii  z  odległości  ok.  12  Mm w namiarze  kompasowym 30 stopni. 
Widoczny najwyższy szczyt Maja e Cikes o wysokości 2045 m npm. Godzina wykonania fotografii  
13.43. RA 2013
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Ryc. 13. Szczyt Maja e Cikes widziany „ze słońcem” o godzinie 18.00 w namiarze kompasowym  
ok. 130 stopni w odległości ok. 20 Mm. RA 2013

Ryc.  14.  Przenośny  GPS  firmy  Garmin.  Urządzenie  które  zrewolucjonizował  pojęcie  „pustej 
przestrzeni” ponieważ umożliwia lokalizację na morzu z niezwykłą dokładnością. Długość i szerokość 
geograficzną określają satelity, które są aktualnie w zasięgu (widoczne na ekranie urządzenia). RA 
2013
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Ryc. 15. Wejście do Zatoki Gjiri i Vlores w Albanii. Po lewej widoczna wyspa Ishulli i Sazanit. Po  
prawej półwysep Kepi i Gjuhezes. Fotografię wykonano o godzinie 18.00 z namiaru ok. 40 stopni  
z odległości ok. 18 Mm. RA 2013

Ryc. 16. Kompas nadal jest potrzebny do lokalizacji w przestrzeniach morskich. Wraz z systemem 
satelit tworzą układ odniesienia potrzebny do lokalizacji w przestrzeni morskiej „ograniczonej” wokół 
umowną linią horyzontu. RA 2013
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Ryc. 17. Mapa morska z naniesionymi pozycjami 
pokazuje  przemieszczanie  się  statku  na  morzu. 
Urządzenie  GPS  umożliwia  precyzyjną 
lokalizację. Trzeba ją jedynie nanieść na mapę i 
skonfrontować  z  widokiem wybrzeża  (jeśli  jest 
widoczne). RA 2013

Ryc.  18.  Widok  na  wybrzeże  Montenegro 
wykonany  z  odległości  Mm  o  godzinie  18.43. 
Najwyższy  szczyt,  a  pod  nim  ledwo  widoczna 
(dzięki białym zabudowaniom) Budwa. Nad nią na 
przełęczy Cetinje. RA 2013

  „System GPS jest  amerykańskim, wojskowym systemem nawigacyjnym udostępnionym 
częściowo do celów publicznych. Skrót GPS (Global Positioning System) oznacza Globalny 
System Pozycyjny i służy do szybkiego, i dokładnego wyznaczania współrzędnych.˙
  Sygnały  mogą  być  odbierane  przez  powszechnie  dostępne  odbiorniki,  w  dowolnym 
momencie,  bez  względu  na  warunki  pogodowe.  Odbiorniki  korzystają  zazwyczaj  z 
miniaturowych anten płaskich, umożliwiają jednoczesny odbiór sygnałów z całego obszaru 
sfery niebieskiej. Jednakże przeszkody terenowe - drzewa, wysokie budynki znajdują się na 
drodze  sygnału  uniemożliwiają  mu  dotarcie  do  odbiornika  w  drodze  prostej,  co  jest 
warunkiem  dokładnego  wyznaczenia  pozycji.  Wykonując  pomiar  trzeba  zapewnić 
odbiornikowi  dostateczną  widoczność  sfery  niebieskiej.  Jest  to  jedyne  ograniczenie 
możliwości korzystania z tego systemu. Satelity GPS wysyłają kodowane sygnały radiowe, 
które odebrane przez antenę naziemną przetwarzane są na pozycję, prędkość i czas.”

    „Sieć GPS składa się z 24 satelitów umieszczonych na orbitach o wysokości nad Ziemi 
20200 km. Czas jednego obiegu wynosi dokładnie 12 godzin gwiazdowych przez co orbity 
nie zmieniają swojego przestrzennego położenia – rzut toru satelity na powierzchnię Ziemi 
wypada  ciągle  niemal  w  tym  samym  miejscu  dla  dowolnego  okrążenia.  Satelity 
rozmieszczone są w sześciu równo odległych (co +-60'), płaszczyznach. Nachylenie każdej 
orbity  do  równika  wynosi  55±.   Na  każdej  orbicie  znajdują  się  co  najmniej  4  obiekty 
satelitarne (gdy jeden zachodzi, inny wschodzi ponad lokalny horyzont). Orbity są tego typu, 
że  konstelacja  satelitarna  zabezpiecza  użytkownikowi  systemu  widoczność  od  pięciu  do 
ośmiu satelitów z każdego miejsca na Ziemi.”
Zwykle na orbitach znajduje się więcej satelitów niż 24, gdyż włączane są nowe, które ˙mają 
zastąpić  stare.  Każdy  z  satelitów  wyposażony  jest  w  zegar  atomowy,  generujący 
częstotliwości lokalnej skali czasu.

     System kontrolowany jest  przez  sieć  stacji  naziemnych  rozmieszczonych  na  całym 
świecie. Macierzysta stacja kontrolna znajduje się w bazie wojskowej Schriever Air Force 
koło  Colorado  Springs.  Stacje  kontrolne  odbierają  sygnały  od  satelitów,  wyznaczają  ich 
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pozycję orbitalną i poprawki do zegarów znajdujących się na każdym z satelitów.

3. Nawigacja elektroniczna

Programy nawigacyjne, mapy wektorowe, system automatycznej identyfikacji – AIS

Od 1983 roku udostępniono dla  nawigacji  cywilnej  system GPS, w którym trzydzieści 
jeden  sztucznych  satelitów  ziemi  zastąpiło  niejako  gwiazdy  i  umożliwiło  niezwykle 
precyzyjną nawigację w przestrzeni kuli ziemskiej. Stworzono sztuczny układ odniesienia w 
postaci globalnego systemu pozycyjnego, z którego ludzkość może oglądać samą siebie „z 
zewnątrz” za pomocą sprzętu radiowo fotograficznego z wysokości jedenastu tysięcy mil.
Nawigacja odbywa się na ekranie komputera w kabinie nawigacyjnej statku. Przypomina grę 
komputerową, jednak weryfikacja optyczna jest nadal niezbędna.

Stworzono programy nawigacyjne w których w czasie rzeczywistym nawigator widzi to co 
dzieje się wokół płynącego statku. Wszystkie parametry niezbędne do nawigacji widoczne są 
na ekranie komputera. Można planować ruch statku według metod optymalizacyjnych.

AIS – Automatyczny System Identyfikacji

Podstawą nawigacji elektronicznej jest system automatycznej identyfikacji AIS (Automatic 
Identification  System).  Na  jednostce  pływającej  znajduje  się  transponder  pełniący  rolę 
nadajnika  i  odbiornika.  Odbiera  on  automatycznie  informacje  o  pozycji  statku  dzięki 
sygnałom GPS.  Natomiast  dane  o  ruchu  statku  pobiera  z  logu,  żyrokompasu,  wskaźnika 
prędkości  kątowej.  Dane o ruchu jednostki  są  połączone w transponderze z  informacjami 
identyfikującymi  – nazwą statku,  numerem MMSI,  sygnałem wywoławczym,  wymiarami, 
nazwą  portu  docelowego,  zanurzeniem,  liczbą  osób  na  pokładzie.  Taka  zakodowana 
informacja jest automatycznie wysyłana do innych statków i stacji brzegowych AIS. Dane te 
sa przesyłane z różną częstotliwością  od dwóch sekund do trzech minut  w zależności  od 
prędkości,  wykonywanych manewrów, unieruchomienia.  Np. podczas zmiany kursu statku 
lub prędkości większej niż 23 węzły, co 2 sekundy a podczas postoju lub prędkości poniżej 3 
węzły, co 3 minuty.

Na podstawie  danych  dotyczących  pozycji  i  ruchu innych statków na  danym akwenie 
system AIS automatycznie wyznacza parametry ruchu takie jak najmniejsza odległość mijania 
lub  odległość  najmniejszego  zbliżenia  (CPA)  oraz  czas,  w  którym  to  nastąpi  (TCPA). 
Informuje nawigatora również o odległości od obiektu (RNG) i zmianach kąta namiaru na 
inne jednostki. Wyróżnia też niebezpieczne obiekty znajdujące się w pobliżu.

Wszystkie  te  dane  ukazują  się  na  mapach  morskich  na  monitorach  urządzeń 
nawigacyjnych znajdujących się na statkach w ruchu oraz na stacjach brzegowych AIS. Dane 
wysyłane są widoczne przez wszystkie statki znajdujące się dookoła, zapisywane są też w 
rejestratorze VDR (czarna skrzynka używana w lotnictwie).
System AIS używany jest  też  przy oznakowaniu  nawigacyjnym brzegowym i  przesyłaniu 
prognoz pogodowych. Dane odbierane przez stacje brzegowe AIS są często publikowane w 
Internecie  i  można  śledzić  z  domowego  komputera  pozycje  i  ruch  statków  na  różnych 
akwenach na całym świecie.
Od 2010 roku AIS - SART jest standardem powiadamiania o niebezpieczeństwie na morzu.

Obecnie  lokalizacja  statku  w przestrzeni  morskiej  jest  natychmiastowa i  jednoznaczna. 
Punkt  w  którym  znajduje  się  obserwator  pochodzi  z  kilku  -  od  pięciu  do  ośmiu  satelit 
znajdujących się w momencie obserwacji dowolnego na kuli ziemskiej urządzenia GPS w 
jego zasięgu.



14

Do  prowadzenia  nawigacji  elektronicznej  stosuje  się  różne  programy.  Do 
najpopularniejszych należą MaxSea TimeZero, SeaClear, NavSim SailCruiser i inne, możliwe 
jest obecnie posługiwanie się Iphonem do celów nawigacyjnych na ekranie LCD.

Ryc. 19. Pylos widoczne na ekranie komputera z odległości 8 mil morskich

Ryc. 20. Pylos z wysepki Ryc. 21. Widok na Zatokę Navarino z portu w 
Pylos
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Ryc. 22. Pozycja geograficzna jest poprawna, ale wysokość punktu widzenia obserwatora znajduje się  
1960 metrów pod wodą. Nawigator określił właściwą pozycję ale nie uwzględnił punktu widzenia z 
pokładu statku znajdującego się kilka metrów nad powierzchnią morza.

Ryc. 23. Rion bridge z poz. 24. 38,17,23,34N  21 45,08,38 E, wysokość obserwatora 2 m npm.

Ryc. 24. Rion bridge bliżej
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Ryc. 25. Widok na most Rion z pokładu jachtu żaglowego. Fot RA 2013

Ryc. 26. Żegluga pod mostem umożliwia precyzyjne określenie pozycji jednostki. Fot. RA 
2013

Zakończenie

Rozwój w tworzeniu modeli myślowych wyobrażających zależności zachodzące pomiędzy 
obserwatorem  a  obiektami  umożliwiającymi  lokalizację  opierał  się  na  dochodzeniu  do 
kolejnych praw geometrii. Pomiary kątów poziomych i pionowych, rozwiązywanie trójkątów 
ortodromicznych i  sferycznych,  projekcje  kartograficzne służyły do coraz dokładniejszego 
wyznaczania linii  i  kół pozycyjnych na podstawie których określano lokalizację statku na 
morzu.

Przemieszczanie się na kuli  ziemskiej było łatwiejsze wzdłuż równoleżników ponieważ 
identyfikacja  Gwiazdy  Polarnej  jako  kierunku  północy  zapewniała  znajomość  szerokości 
geograficznej na półkuli północnej. Stąd trasa kupiecka z Chin do Europy, żegluga po morzu 
Śródziemnym, żegluga do Ameryki nie sprawiała większych trudności. 

Aż  do  początku  XIX  wieku  problemem było  określenia  długości  geograficznej,  która 
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związana  jest  z  dokładnym  czasem  obserwacji.  Wiek  XVII  to  zbudowanie  dokładnego 
chronometru Harrisona. Odkrycie Sumnera w 1837 roku i późniejsze modyfikacje umożliwiły 
określenie koła pozycyjnego z pomiaru wysokości gwiazd na nieboskłonie. Stosunkowo od 
niedawna bo od 1983 roku udostępniono amerykański system satelitarny GPS na potrzeby 
cywilne i nastąpił ogromny rozwój zastosowań praktycznych w celach określania pozycji w 
przestrzeni. Wiedza nawigacyjna dotychczas dostępna dla nawigatorów stała się dostępna w 
zastosowaniach komputerowych.

Modele nawigacyjne ewoluowały przez setki lat, w różnych szkołach morskich uczono o 
tym  w  kursach  astronawigacji,  locjach  i  portolanach.  Współcześnie  dzięki  globalizacji 
przestrzennej  możemy  syntezować  te  żmudnie  zdobywane  przez  pokolenia  osiągnięcia 
cywilizacyjne w jeden model przestrzenny utworzony w środowisku wirtualnym, w którym 
posługujemy  się  zadanymi  parametrami  obiektywnymi.  Natomiast  w  naturze  zjawiska 
przyrodnicze  podlegają  prawom  fenomenologii,  która  jest  trudna  do  jednoznacznego 
określenia. W dalszym ciągu intuicja i doświadczenie nawigatora decydują o bezpiecznym 
prowadzeniu statku po morzach.
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Robert AST

WIELKI ŁĘG OBRZAŃSKI. FENOMEN RZEKI OBRY 

Jan Długosz w kronice "Roczniki, czyli kroniki słynnego Królestwa Polskiego" pisał,  że 
król  polski  Kazimierz  Jagiellończyk grzmiał  na  Sejmie,  iż  jedna  trzecia  Rzeczypospolitej 
znajduje się pod wodą.  W skład dzieła Długosza wchodzi „Chorographia Regni Poloniae”, 
która stanowi dokument ówczesnych czasów przedstawiający dokładniejszy obraz ziemi, a 
zwłaszcza  hydrografię  ziem  polskich. Gospodarka  wodna  była  niewątpliwie  poważnym 
wyzwaniem dla średniowiecznych państw europejskich. Holandia wytworzyła na gospodarce 
wodnej swoje bogactwo, a inne jak Anglia, Niemcy, Francja opierały transport na spławie 
towarów  rzekami  i  kanałami.  Osuszanie  bagien  przysparzało  nowych  gruntów  rolnych  i 
łąkowych  oraz  uprawnych,  które  w  zależności  od  poziomu  kultury  rolnej  danego  kraju 
przyczyniało się do wzrostu gospodarczego. 
Na ziemiach  polskich  za  morze  wewnętrzne  uchodziło  Gopło,  które  w dawnych czasach 
posiadało powierzchnię lustra jeziora o ponad trzy metry wyżej niż obecnie. Potężna kotlina 
była  wypełniona  wodą  i  tworzyła  jezioro  o  długości  trzech  mil  (ok.21  kilometrów)  i 
szerokości pół mili (3,5 km). Stanowiło to powierzchnię ponad 63 kilometrów kwadratowych. 
Dla  porównania  obecnie  jezioro  Śniardwy  uznane  za  największe  w  Polsce  posiada 
powierzchnię około 100 kilometrów kwadratowych. W południowo-zachodniej Wielkopolsce 
obszary pomiędzy Wartą, a Odrą zwaną wielkim łęgiem obrzańskim miały jeszcze większą 
powierzchnię  pokrytą  wodą.  Obecne największe  jeziora  wielkopolskie:  Zbąszyńskie  (7,42 
km²),  Sławskie  (8,28  km²),  Dominickie  (3,44  km²),  zespół  jezior  przemęckich  są 
pozostałością obszarów zalewowo-bagiennych, które na przełomie XVIII i XIX wieku zostały 
osuszone. Osuszone tak mocno, że Dezydery Chłapowski już w drugiej połowie XIX wieku 
pisał o stepowieniu wielkopolski.

Ryc.  1.  Lokalizacja  Łegu Obrzańskiego.  Źródło: 
Geograficzny Atlas Świata,W-wa, 1991.

"W  obrzańskiej  części  pradoliny  (warszawsko-berlińskiej)  starsze  podłoże  położone  jest  
miejscami poniżej poziomu morza. Przykryte ono jest do wysokości 100 m n.p.m. utworami  
dyluwialnymi,  zdenudowanymi  i  porzeźbionemi  przez  bifurkacje  wielkiej  masy  wód  
warciańskich. Rezultatem ich niszczycielskiej działalności są również zalegające pradolinę  
obrzańską zwały piasków ściągnięte przez nie ze wschodu ku zachodowi." 
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Fizjografia
Teren cechuje się różnorodną rzeźbą. Obfituje w liczne, niewysokie pagórki polodowcowe, 

środek  stanowi  obniżenie  obrzańskie,  które  jest  włączone  w ciąg  pradoliny  warszawsko-
berlińskiej. Obszar położony jest na granicy dwóch epok glacjalnych – starszą część stanowi 
równina wschowska, młodszą jest równina leszczyńska, pagórki lgińskie i obszar obniżenia 
obrzańskiego. 

Ciekawym reliktem pozostałym po ostatnim zlodowaceniu są ostańce erozyjne na południe 
od pradoliny warszwsko-berlińskiej.

Układ  ten  powstał  prawdopodobnie  przez  naniesienie  miałkiej  warstwy  skał  przez 
nasuwający się lodowiec, która później, w wyniku gwałtownego spływu wód z roztapiającego 
się lodowca została silnie zerodowana, a charakterystyczny układ wzgórz powstał w wyniku 
oderwania się bryły lodu, która chroniła wzgórze przed wymyciem i  stwarzała  osłonę,  za 
którą osadzały się niesione z wodą drobiny piasków i glin.

Okoliczne jeziora powstały w wyniku wytopienia się pozostawionych przez lądolód brył 
lodu  oraz  wypełnienia  rynien  rzek,  które  płynęły  tędy  podczas  jego  wycofywania.  Stąd 
niewielka głębokość jezior. Najgłębsze w okolicy są jez. Dominickie (17,3 m) i jez. Lgińskie 
(16,9m). One też należą do najczystszych. 

Otaczające  pradolinę  pagórki  powstały  w  wyniku  nasunięcia  warstwy  glin  przez 
spychający  materiał  skalny  przed  sobą  lodowiec,  oraz  z  nagromadzonych  przez  wody 
roztopowe piasków i glin. Z powodu małej zwartości gruntu podlegają one bardzo szybkiej 
erozji. Stąd liczne doliny rzeczne. 

Stosunki wodne

Część  z  cieków  pełni  rolę  kanałów  zbierających  ścieki  –  są  one  bez  oczyszczenia 
spuszczane powodując jej przeżyźnienie i intensywne namnarzanie się fitoplanktonu. Jest to 
główny powód braku przejrzystości wody i jej brunatnej barwy.

Zły stan wód w ciekach odbija się na jakości wód w zbiornikach, w których wiele ma 
wody  pozaklasowe.  Zanieczyszczenia  zbierają  się  na  dnie  i  ulegają  procesom  gnilnym 
wytwarzając  toksyczne  gazy,  jak  np.  siarkowodór  trując  żywe  organizmy  tlenowe. 
Zanieczyszczone wody powierzchniowe oddziaływają negatywnie na wody podziemne. Na 
większości terenu stan wód podziemnych jest bardzo wysoki i występuje intensywna rotacja 
między wodami powierzchniowymi i podziemnymi. Wprowadzane zanieczyszczenia do wód 
podziemnych  odbijają  się  negatywnie  ma  możliwościwykorzystania  ich  gospodarczo  do 
użytku domowego bez oczyszczenia. 

W okolicach ujęć wodnych i wyrobisk (żwirownie, cegielnie) występują leje depresyjne. 
Powszechne są przerzuty czystej wody na znaczne odległości.

Jeziora  Przemęckie  zasilane  są  głównie  z  wód  podziemnych  źródeł  i  z  rowów 
irygacyjnych.  Wody  podziemne  to  zbiorniki  związane  z  warstwami  iłów  plioceńskich, 
formacjami węgla brunatnego i podłożem kredowo – jurajskim. Tylko lata najwilgotniejsze 
przynoszą znaczne podniesienie stanu wód powierzchniowych. 

Przypuszcza  się,  że  w czasach  najdawniejszych  na  Obrze  i  jej  odpływach  z  przyczyn 
naturalnych  porobiły  się  zapory,  które  spiętrzyły  wodę  w  dolinie.  Utworzyło  to  wielkie 
rozlewiska i  trzęsawiska.  Prawdopodobnie wcześniej,  czyli  w wiekach XVI i  XVII wody 
ulegały  sztucznemu  obniżaniu.  Przeobrażenia  wodne,  dokonane  przez  człowieka,  na 
omawianym obszarze zaczęły się już w XVIII wieku. Prace trwały przez większość wieku 
XIX. Ich efektem było meliorowanie doliny rzeki Obry i uzyskanie znacznych obszarów łąk. 
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W tej chwili teren jest osuszany systemem kanałów i rowów sterowanych systemem jazów i 
zastawek. Większość nich pochodzi z XIX i XX wieku. Część obszarów została zdrenowana. 
Ważniejsze cieki są obwarowane groblami, mimo to wody często wylewają na pobliskie łąki. 
Stan urządzeń hydrotechnicznych jest zdewastowany i zdecydowanie zbyt wolno następuje 
postęp w tej dziedzinie.

Ryc. 2. Obszary w dolinach rzecznych pokryte gruntami organicznymi jako pozostałościami 
pojeziornymi

Ryc. 3. Obszar wód podziemnych na głębokości jednego metra poniżej terenu. Nałożenie danych 
hydrograficznych wód powierzchniowych i podziemnych.
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Układ jezior w Krainie Przemęckiej w okresie XIII do XIX wieku według S. Malepszaka

"Poziom jezior  był  wówczas  wyższy  niż  obecnie,  a  co  za tym idzie  jeziora  były  znacznie  
większe. O pojezierzu Krainy Przemęckiej pisze Długosz: "Dominice, jezioro niezmierne w  
Wielkopolsce,  rozpoczyna  się  od  miasteczka  Brenno  (Miastko)  a  kończy  przy  klasztorze  
cysterskim w Przemęcie."
Z mapy Freudenhamera z 1645 roku mimo niedokładności i zniekształceń widać jeden wielki  
akwen na południe od Przemętu. Za to znacznie dokładniej pokazał rozległy zalew na Obrze  
rozciągający  się  od  Przemętu  aż  po  Wilkowo  Polskie.  W  sprawie  zalewu  obrzańskiego  
wypowiadał się też Sejm nakazując w 1773 r. rozebrać młyny i groble na Obrze ponieważ  
"dwadzieścia mil  kraju jest zatopionego".  Nawet nie tak stara mapa Fabriciusa z 1861 r.  
pokazuje, że jezioro Zapowiednik było dwa razy większe niż dzisiaj." 

Dwa największe zalewy zatorowe: Przemęcki i Ziemiński powstały prawdopodobnie we 
wczesnym średniowieczu. Przemęcki około X wieku, a Ziemiński w XIII wieku. Dopiero 
prace  Cystersów i  właścicieli  ziemskich  z  Przybysławem Gryżyńskim z Brenna na czele, 
doprowadziły w XV wieku do obniżenia dna w zatorze IV o 60 cm. Spowodowało to podział 
zbiornika A na mniejsze akweny i umożliwiło połączenie lądowe pomiędzy Brennem a nowo 
założonym Miastkiem.

W  XVIII  wieku  uchwała  sejmowa  nakazała  rozebranie  młynów  wodnych  i  grobli 
tamujących bieg wody w Obrze. Uchwała zapewniała, że właściciele rozebranych młynów 
dostaną  od  króla  odszkodowanie  za  poniesione  straty  w  pełnej  wysokości.  Natomiast  ci 
właściciele gruntów, którzy na skutek obniżenia wód osiągną z łąk większe dochody, będą 
proporcjonalnie obciążeni.

Cały XIX wiek następowało osuszanie doliny Obry, co przyczyniło się do wykształcenia 
się mniejszych jezior w zarysie odpowiadających obecnemu stanowi.
Mapa pokazuje obszary zalane wodą w okresie średniowiecza oraz proces osuszania poprzez 
likwidację zatorów. 

Zalew Ziemiński rozciągał się pomiędzy Wielichowem, Wilkowem Polskim, a Zieminem. 
Obecnie nie istnieje chociaż stanowi korzystne miejsce dla utworzenia sztucznego zbiornika 
retencyjnego.
Zalew Przemęcki był największy, o wymiarach około dziesięć na dwanaście kilometrów co 
stanowiło powierzchnię około sto dwadzieścia kilometrów kwadratowych. Obecnie stanowi 
unikalną  enklawę  łąk  poprzecinanych  kanałami  Obry.  Pomiędzy  Przemętem,  a  Błotami 
istnieje  grobla  ponad  dziesięciokilometrowej  długości  umożliwiająca  penetrację  tego 
niezwykłego uroczyska.

Zalew  pomiędzy  Wieleniem,  Lginiem,  Wierzchujami,  Przemętem umożliwiał  transport 
wodny na  dużym obszarze  Krainy Przemęckiej,  w kierunku płn.-płd.  miał  długość  około 
dwudziestu kilometrów i łączył się z Zalewem Przemęckim.  Obecnie stanowi zespół jezior 
Boszkowsko-Przemęckich połączonych kanałami w szlak konwaliowy.

Rzeka Obra. Stan istniejący z końca XVIII wieku według W. Surowieckiego

Pierwszy opis w języku polskim dokonań hydrotechnicznych z przełomu wieków na badanym 
obszarze wykonał W. Suchorzewski w charakterystyce rzek polskich z początku XIX wieku. 

"Odra około Cylichowa leży wyżej od Warty przed Poznaniem, doliny które przedzielają te  
dwie rzeki, i które zalewa Obra, tak mało mają spadku na jedną i na drugą stronę, że za  
miernem zatamowaniem, pierwsza  (Odra,  przyp. autora) łatwo się może wcisnąć w koryto  
Obry i przedrzeć nim do samej Warty.
O podobieństwie tego przypadku wiedzieli już dawniej Polacy, albowiem Długosz opisując  
rzeki i  jeziora krajowe, dodaje uwagę, że Odra płynie niekiedy w górę Obry.  I  ta to jest  
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przyczyna dziwnego biegu ostatniej tej rzeki (Obry, przyp. autora). Podczas gdy inne w swym 
biegu  mają  zwyczajnie  jeden  pewny,  ona  w  trzech  osobnych  miejscach,  ma  trzy  osobne  
spadki, za którymi rozlewa swoje wody na różne strony.
Jedna odnoga głównych błot  Obry zaczyna sie pod Śremem, druga pod Mosiną. Od tych  
punktów, krążąc rozmaicie, schodzą się obie pod Kościanem, skąd połączone ciągną się dalej  
przez Wielichów, Przemęt,  Kębłów,  około klasztoru Oberskiego do Kopanicy.  Między temi  
ostatniemi miejscami leżą ogromne te strugi i błota, które zowią Obrą. Od Kościana z prawej  
strony błot ukazują się dopiero ślady rzeki, lecz koryto jej aż do Kopanicy, tak jest nikczemne,  
i w wielu miejscach tak zatarte, że się go tylko domyślać potrzeba.
Pod Piotrowem koło Kościana jest pierwszy punkt, od którego spadek Obry waży się na dwie  
strony: jeden słabszy przez Mosinę do Warty, a drugi mocniejszy do Wielichowa i dalej. Pod  
Kopanicą  jest  inny  podobny  punkt  przeważenia,  z  którego  jedna  część  wód  leje  się  ku  
Zbąszyniu, a druga podmakając niezmiernie smugi dolin, do Kargowy. Z tych tu błot i od  
folusza Kargowskiego poczyna się właściwie ta odnoga, która się nazywa zgniłą Obrą, i która  
leniwym  bardzo  biegiem,  wylewa  się  niedaleko  Cylichowa  do  Odry.  Poziom  wód  przy  
wspomnianym foluszu jest prawie ten sam, co pod Kopanicą; zatem spływ łatwo może być  
obrócony w tę, albo w ową stronę.
Od Kopanicy koryto Obry, zasilone mnogimi wodami tak licznych jezior, jako też rozległych  
strug i bagien ciągnących się od Kargowy i Przemętu, jest już porządniejsze i dosyć znaczne.  
Zalewając  gdzieniegdzie  tylko  wąskie  niziny  przyległych  brzegów,  idzie  przez  jezioro  
Zbąszyńskie na Trzciel, Międzyrzecz, Bledzew do Warty pod Skwierzynę, i płynie z tą do Odry.  
W całej tej przestrzeni wynoszącej mil 14, dostatek wody, jej głębokość i spadek od 5 cali na  
100 prętach, czyni tę rzekę sposobną tak do spławu, jako też do żeglugi.
Pomimo powtarzanych nalegań, i szczerych życzeń wielu obywatelów województwa niegdyś  
Poznańskiego, osuszenie niezmiernych strug i błot Obry, nigdy do skutku przywiedzionym być  
nie mogło. Niezliczone szkody, jakie stąd kraj cały ponosił, i wszelka łatwość uwolnienia się  
od nich, nie powinny jednak były, jak tylko przyspieszyć zbawienny ten zamiar. Ale te są skutki  
zwyczajnej słabości rządu, że w ten czas, gdy chodzi o ocalenie praw ogółu, jednego trudno  
mu  jest  przymusić  do  posłuszeństwa.  Gdy  większa  część  chętnie  dla  dobra  pospolitego  
ofiarowała  składki  i  pracę,  mniejsza  wyłamując  się  ze  wszystkiego,  oporem  i  zabiegami  
niszczyła najchwalebniejsze ich układy."

Starania Komisji Skarbowej o osuszenie bagien

"Komisja  Skarbowa,  dopełniając  włożonych  na  siebie  obowiązków,  starała  się  usilnie  w  
ostatnich czasach, ażeby do niezmiernych psot, jakie w tym miejscu wyrządzała natura, ludzie  
nie przyczyniali jeszcze swoich. Tym końcem, po przejrzeniu całego położenia, postanowiła,  
ażeby wszelkie groble, jazy i młyny, tamujące spadek wód Obry, zniesione zostały. Środek ten,  
choć nie mógł jeszcze być dostatnim, byłby jednak z wielu względów użytecznym, ułatwiając  
znacznie  dalsze  zamiary.  Większa  część  właścicieli  nadbrzeżnych,  posłuszna  rozkazom,  
uprzątnęła na swych dziedzinach wszelkie zawady, reszta stała uporczywie przy obronie tych,  
które im ze szkodą powszechną przynosiły zyski. Między innymi młyn Zbąszyński był jedną z  
najgłówniejszych przyczyn zatopów równin wyżej leżących; albowiem podniósłszy wody do 6.  
stóp nad poziom zwyczajny koryta, hamował cały ich spadek na 9000 sążni w górę. Komisja  
czyniła,  co należało,  ażeby szkodliwa ta zawała uprzątniętą była porówno z innymi;  lecz  
dziedzicy znajdowali zawsze dosyć silne środki na zasłonienie się przeciw ich wyrokom."

Realizacja projektu przez władze pruskie

"W takim stanie rząd pruski znalazł rzeczy przy zajęciu tej Prowincji, a nie chcąc patrzyć,  
ażeby  kraj  i  przylegli  obywatele  dla  prywatnego  interesu  dłużej  cierpieli,  chwycił  się  
silniejszych środków do uprzątnienia złego. Te od samego zaraz początku tak się udawały  
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szczęśliwie,  że  każdy  z  ochotą  chciał  się  przykładać  do  ich  popierania,  i  każdy  pragnął  
widzieć jak najrychlej cały skutek zamiaru.
Po  zważeniu  i  dokładnem  przemierzeniu  tak  samego  koryta  Obry,  jako  też  przyległych  
smugów dolin,  postanowiono rozlanym na nich wodom nadać od trzech różnych punktów  
spadku,  trzy  osobne  odpływy:  jeden  od  Kopanicy  zwyczajnym  łożem  przez  Zbąszyń,  
Międzyrzecz, do Warty pod Skwierzyną, drugi przez Kargowę, nową Marchię do Odry pod  
Cichercig, a trzeci od Sepienka blisko Kościana przez Mosinę do Warty.
Po zniesieniu młyna Zbąszyńskiego, obwarowanie i wyprawienie koryta od Kopanicy aż do  
Skwierzyny, a gdzie wypadało, porobienie przekopów, zastrzałów i rowów pobocznych, miało  
w tę stronę przeważyć główny spadek wody: wykopany zaś kanał, jeden z południowej strony,  
od Kargowy do Kościana, drugi z północnej od Kopanicy do przez Sepienko do Mosiny, miał  
ułatwić osuszenie błot bliżej i dalej leżących. Za pomocą pobocznych rowów, można się było  
spodziewać, że smutne te pustynie wkrótce zamienione zostaną w najweselsze pastwiska, łąki  
i pola.
Przy wykonaniu dzieła Inżynierowie mieli rozkaz tak urządzać kanały, ażeby te w przyszłości  
mogły być usposobione do żeglugi od Odry przez zgniłą Obrę, na Kargowę, Kościan, Mosinę  
aż do Warty. Projekt ten połączenia w tem miejscu dwóch głównych rzek krajów wówczas  
pruskich, wydawał się rządowi z wielu względów bardzo użytecznym; lecz po dokładniejszym  
zważeniu rzeczy, okazał się niebezpiecznym."
Wspomniało  się  już,  że  spadek  wód  Odry  chyli  się  mocno  na  koryto  zgniłej  Obry,  i  że  
przypadkowe zaparcie mogłoby je łatwo zwrócić w tę stronę. Zatem nowa Marchia straciłaby  
na zawsze tę rzekę, która zamiast pod Krossen i Frankfort, płynęłaby potem na Kargowę,  
Kopanicę, Międzyrzecz i Skwierzynę do Warty, a stamtąd dopiero do dawnego koryta pod  
Kistrn. Ten przypadek tem łatwiej mógłby się wydarzyć, że Odra tocząc niezmierne zawały  
piasków, przy najmniejszym wyboczeniu,  w momencie by zasypała opuszczone koryto,  a z  
tego, któreby sobie łatwo wydarła na mulistym gruncie Obry, nigdyby się już wydrzeć nie  
dała.

Bilanse

"okazało się, że wyprawienie koryta Obry od Kopanicy do Skwierzyny, na 14 milach miało  
kosztować 4400 tal. Urządzenie zgniłej Obry, od Odry przez nową Marchyą do Kargowy, do  
7000. Wykopanie trzech głównych kanałów, dwóch z obu stron zalanych równin, a jednego od  
Sepienka do Mosiny, od 60. do 70. tysięcy talarów. Ogółem, rachując hojnie bonifikacje za  
najmniejsze kawałki  gruntu,  którego mórg ceniono na 50.  tal:  dalej  koszta  główniejszych  
rowów  pobocznych,  mostów,  grobel,  dróg,  narzędzi,  opłat  oficjalistów  i  inżynierów,  toż  
nadzwyczajne  wydatki,  cała  suma potrzebna  na osuszenie  błot  i  urządzenie  Obry  ledwie  
przewyższyła 120,000 talerów.
     Za wyłożeniem tej sumy miało się osuszyć, w samej tylko bliskości brzegów Obry 120,788  
morgów najżyźniejszych gruntów. Prócz tego na pobocznych smugach błot, które stykając się  
z  Oberskimi,  ciągną  się  za  Wschowę,  Gostyń,  Krzywiń  i  t.d.  miało  się  jeszcze  ułatwić  
osuszenie od 20 do 30 tysięcy morgów dalej zalanych nizin. Jeden przekop od Krzywinia,  
prócz  wyżej  rachowanych,  sam  miał  osuszyć  7,858,  inny  z  dóbr  Rakoniewickich  8048  
morgów. Można przeto przypuścić, że urządzenie Obry, i utrzymywanie jej w dobrej porze,  
przyczyni Obywatelom i krajowi najmniej 140,000 morgów (83790 hektarów, przyp. autora) 
najużyteczniejszej  ziemi.  Choćby zatem właściciele  na  wyprowadzenie  rowów pobocznych  
dołożyli jeszcze od 20 do 50 tysięcy talerów, koszta na osuszenie jednego morgu pewnieby nie  
przenosiły talara."
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Efekty

W czerwcu  1806  roku  główne  prace  były  ukończone.  Koszty  nie  przekroczyły  sumy 
80 tysięcy talarów wobec zaplanowanych 120 tysięcy.  Były one ponoszone przez  rząd  w 
jednej trzeciej a przez właścicieli zalanych ziem w dwóch trzecich całej sumy. Osuszono 140 
tysięcy mórg co stanowi 83 tysiące hektarów ziemi leżącej dotychczas beż użytku na potrzeby 
gospodarki rolnej. Np. na ziemi przemęckiej osuszono  15524 mórg (ok.9291 hektarów), na 
dobrach  wolsztyńskich  5159  mórg,  na  Błocku  4715  mórg,  Wronczynie  2554  morgi, 
Jarogniewicach 1522 morgi, Siekowie i Siekówku 7174 morgi itd.  
 Utrzymywanie w dobrym stanie tego systemu wodnego powierzono dozorcom i strażnikom 
opłacanym  z  podatków.  Ich  obowiązkiem  było  pobieranie  opłat  od  mostów  i  grobli, 
utrzymywanie  skarp  i  wałów  nadwodnych,  zapewnianie  właściwego  spadku  wody, 
odnawianie pobocznych rowów.

Obliczono, że gospodarowanie na jednym morgu osuszonej ziemi przynosi od sześciu do 
dwunastu złotych, a niekiedy nawet dwa razy więcej czystego dochodu lub czynszu rocznie. 
Do obliczeń przyjęto mniejszą sumę bo cztery złote na rok. W ten sposób otrzymano sumę 
560 tysięcy dochodu właścicieli osuszonych ziem oraz 11 milionów dwieście tysięcy kapitału 
krajowego  z  podwyższonej  wartości  osuszonych  dóbr.  Jak  konkluduje  autor:  "Zatem 
wyłożona suma na osuszenie Obry,  nie  tylko się  wraca w jednym roku, ale  nadto,  za jej  
pomocą nowo odkryty kapitał od kilkunastu milionów wartości, zabezpiecza się na wieczne  
czasy."

Zjawiska odwrotnego biegu spływu wód w dolinie Obry

Józef Krasoń opisuje zjawisko odwrotnego biegu rzeki Obrzycy jaki wydarzył się jeszcze 
w 1854 roku:

"Wody toczące się ze wschodu pradoliną Obry zbaczają na najdalej wysuniętym przełomie w  
okolicach Kopanicy w kierunku północnym i wydłużoną doliną Obry dalej przechodzą przez  
Zbąszyń,  Trzciel,  Skwierzynę  do  Warty.  Część  jednak  mas  wodnych  odchodzi  ze  
wspomnianego przełomu dalej na zachód i przedostaje się do Obrzycki, której nurtem zmierza  
wprost do Odry. W tym właśnie rejonie występuje charakterystyczne zjawisko bifurkacji rzeki.  
Wiedział już o niem Długosz w XV wieku, kiedy pisał, że Odra płynie niekiedy w górę Obry.  
Przy wysokim stanie wody w Odrze, nawet w nowszych czasach, w 1854, zdarzył się wypadek  
powrotnego biegu rzeki Obrzycki. Wody mianowicie przeszły z Odry przez Obrzyckę do Obry i  
stąd dopiero poszły dolną Obrą przez Zbąszyń do Warty. Zjawisko to powstać mogło dlatego,  
że  spadek  dolnej  Obry  jest  większy,  niż  Odry  na  tej  samej  szerokości  geograficznej,  jak  
również i Obrzycki, której nachylenie spadku jest minimalne."

Z  ostatnich  lat  znane  jest  zjawisko  cofki  wód  spowodowane  zamknięciem  śluz  w 
Kościanie i Mosinie. Nastąpiło to zimą 2010 roku w celu przeciwdziałania zalaniu tych miast 
falą powodziową. Wysoka woda została skierowana na jeziora przemęckie oraz dominickie, 
które  wypełniły  się  pozaklasową  wodą  rzeczną.  Zalane  zostały  tereny  nadbrzeżne  i 
zniszczeniu uległy pomosty rekreacyjne.

Aspekt Turystyczny

W  dwudziestoleciu  międzywojennym  tereny  Wielkiego  Łęgu  Obrzańskiego  stanowiły 
strefę  nadgraniczną.  Wraz  z  rozwojem turystyki  masowej  jeziora  były pożytkowane  jako 
zagłębie  sportów wodnych.  Np.  nad  jeziorem Dominickim,  w  Boszkowie,  istniał  uznany 
ośrodek sportów wodnych - Centralny Ośrodek Żeglarski szkolący żeglarzy z całego kraju. 
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Towarzystwo  sportowe  Sokół  szkoliło  młodzież  w  zajęciach  wioślarskich  i  pływackich. 
Natomiast  po  stronie  niemieckiej  nad  jeziorem sławskim istniały  ośrodki  treningowe  dla 
sportów żeglarskich i motorowodnych. 

Po  scaleniu  tych  ziem  po  drugiej  wojnie  światowej,  od  lat  sześćdziesiątych  nastąpił 
dynamiczny  rozwój  turystyki  w  oparciu  o  budowę  nadjeziornych  ośrodków.  Państwowe 
zakłady pracy z wielkopolski oraz z Dolnego Śląska zlokalizowały kilkadziesiąt ośrodków 
nadbrzeżnych. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych nastąpiła częściowa prywatyzacja miejsc 
wczasów pracowniczych  oraz  dodatkowo,  rozpoczęta  już  w latach  siedemdziesiątych XX 
wieku zabudowa wybrzeży indywidualnymi domkami weekendowymi. 

Nadmierne  użytkowanie  turystyczne  oraz  niewłaściwe  nawożenie  nadjeziornych  pól 
przyczynił się do eutrofizacji jezior i kanałów. Niektóre z nich drastycznie utraciły walory 
rekreacyjne. 

Ryc. 4. Jakość wód w ciekach i jeziorach Wielkiego Łęgu Obrzańskiego

W latach siedemdziesiątych pojawiły się projekty spiętrzenia wód kanałów Obry o około 
jeden metr. W Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Lesznie powstawały plany 
przestrzenne przekształcenia terenów w aspekcie spiętrzenia wód i utworzenia dodatkowych 
zbiorników retencyjno-rekreacyjnych. Na tych planach opiera się wybudowany w 2012 roku 
na rzece Kłodzie zbiornik w Rydzynie. Niestety bezpośrednio na rzece Obrze plany spiętrzeń 
nie zostały jeszcze rozpoczęte.

Powstają  różne  rozwiązania  projektowe,  m.in.  studenckie  prace  dyplomowe,  które 
mogłyby  zachęcić  władze  lokalne  i  regionalne  do  utworzenia  sprawnego  systemu 
hydrologicznego dorzecza Obry. 
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Ryc. 5. Włoszakowice. Koncepcja przekształcenia torfowisk w jeziora, wykorzystanie potencjału 
turystycznego, inwestycje edukacyjne i tp.. 

Ryc. 6. Obecny widok na łąki stanowiące pozostałość po Zalewie Przemęckim (fot.RA,2011)
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Uwagi

Dla porównań przyjęto: 

długość mili polskiej geograficznej jako 7146 metrów,

powierzchnię polskiej morgi dawnej jako 0.5985 hektara, która obowiązywała do 1819 roku i 
została zastąpiona w Królestwie Polskim przez morgę nowopolską.
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Robert AST

POZNAŃ - MIASTO NA PIĘCIU WYSPACH

Artykuł jest opisem projektu konkursowego

1. Historyczny kontekst znaczenia Warty dla dotychczasowego rozwoju miasta, a także 
jego dalszego rozwoju

W sensie przestrzennym:
Podstawowy temat „Warta Poznania warta” podkreśla idee powrotu miasta Poznania do 

swej rzeki Warty jako czynnik integrujący przestrzeń, jako artefakt historycznego i bardzo 
atrakcyjnego  makroprzestrzennego  elementu  kompozycji  miasta.  Podkreśla  się  wartość 
symboliczną rzeki oraz wartość przestrzeni utraconych w wyniku zmiennych losów miasta. 
Decyzje przestrzenne wpływające na przeobrażenia Doliny Warty i Cybiny opierały się na 
założeniu ujarzmiania przyrody. Człowiek udowodnił, że potrafi nawet zmieniać bieg rzeki. 
Dotychczasowe  ingerencje  nie  wytworzyły  lepszych  i  wartościowszych  przestrzeni  pod 
względem  estetycznym  i  artystycznym.  A  90  metrowe  zestawy  barek,  dla  których 
wyprostowano Koryto Warty już po niej nie pływają. Więc, po co była ta gigantyczna praca w 
1968 roku?

Obecnie,  prawie czterdzieści lat później chcielibyśmy zaprojektować dzielnice Poznania 
jako zwarte struktury urbanistyczne rozlokowane na pięciu wyspach rozlokowanych naokoło 
Wyspy  Ostrów  Tumski i  podporządkowanych  przestrzennie  Katedrze  i  zabudowie 
przykatedralnej.  Odtwarzamy  Wyspę  Chwaliszewo  z  zabudową  mieszkaniowo-usługową, 
tworzymy małą  Wyspę Środkową ze Świątynką Zadumy,  przez wprowadzenie wody do 
Drugiego  Kanału  Ulgi  odtwarzamy  Wyspę Artystów z Galeriami Sztuki  i  Teatrami w 
przebudowanej Elektrociepłowni, Śródkę traktujemy jako półwysep i uzupełniamy zabudowę, 
północną  część  Ostrowa  Tumskiego  przeznaczamy  pod  nową  dzielnicę  mieszkaniową  – 
Nowy Ostrów, na  Wyspie Parkowej tworzymy  Park Krajobrazowy z Kopcem Piastów 
jako dominantą.

Dla wszystkich wysp staramy się utworzyć frontony urbanistyczne tzw. Waterfronty z linią 
zabudowy tzw. skyline nieprzewyższającą wież Katedry Poznańskiej.

W sensie symbolicznym:
Podstawowym  tematem  dla  całego  przebiegu  Warty,  w  granicach  opracowania 
konkursowego,  jest  temat  Wielkiej  Osi Symbolicznej,  która metaforycznie  przedstawiana 
jest trzema punktami największego znaczenia. Są to:
1. Sanktuarium Kultur im. Jana Pawła II  i  Ołtarz na otwartym powietrzu  na  miejscu 
pielgrzymki w 1983 roku – na Dolnej Wildzie na Błoniach.
2. Katedra na Ostrowie Tumskim, najważniejszy punkt historyczny w rozwoju Poznania.
3. Kopiec Piastów – nowy punkt symboliczny przy moście Lecha w otwartej krajobrazowej 
przestrzeni o wielkiej wartości krajobrazu naturalnego.
Te trzy punkty największego znaczenia tworzą warunki do kształtowania ich bezpośredniego, 
a nawet i szerszego otoczenia, bo mogą być (Ostrów Tumski już jest) dominantami układu 
przestrzennego.
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Układ komunikacyjny:
Tranzyt:

Odtwarzamy Szlak Tysiąclecia łączący Zamek Przemysła II, Stary Rynek, Most Wielki, 
Chwaliszewo, Ostrów Tumski, Śródkę, Kościół Św.Jana. W tym celu dotychczasową ulicę 
Solną - Estkowskiego - St.Wyszyńskiego przekształcamy w Promenadę Tysiąclecia. W tym 
celu  ruch  tranzytowy  przenosi  się  omijając  rondo  Śródka  od  ul.Warszawskiej  w  ulicę 
Małachowskiego, Wincentego do ulicy Armii Poznań w szew infrastruktury wzdłuż torów 
kolejowych. Natomiast  Promenada Tysiąclecia posiada  Aleję Dębową, linię tramwajową, 
pasma  spacerowo-handlowe,  spowolniony  ruch  samochodowy  (jeden  pas  jezdny  w  obu 
kierunkach)  na  zewnątrz  promenady.  Rondo  Śródka  ulega  przekształceniu,  a  ulica 
St.Wyszyńskiego przywraca się węższe linie zabudowy, nawiązującej do istniejącej struktury 
urbanistycznej.
Drogi główne:

Planuje się drogi główne obwodowe na terenie Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej połączone 
przejazdem przez Cybinę z ulicą Prymasa A.Hlonda. Na Wildzie planujemy drogę główną po 
trakcie obecnej ulicy Droga Dębińska.Natomiast Dolna Wilda powinna posiadać charakter 
lokalny.
Drogi lokalne:
Na terenie Śródki,Ostrowa Tumskiego,Chwaliszewa planuje się drogi lokalne.

2. Wykorzystanie  Doliny  rzeki  Warty  i  terenów  przyległych  na  funkcje  sportowe  
i  rekreacyjne  o  znaczeniu  ogólnomiejskim,  ogólne  dostępne,  będące  alternatywą  
dla Malty

W projektowanej dolinie rzeki Warty rozróżnia się  łożysko rzeki od koryta rzecznego. 
Przekształcenia  koryt  i  kanałów  ulgi  na  przestrzeni  wieków  dotyczyły  jedynie  zmian 
powierzchniowych  widocznych  na  powierzchni.  Natomiast  wody  podziemne  nadal 
przepływają łożyskiem rzeki. Zasypanie Zgniłej Warty, Starej Warty, przesunięcie głównego 
koryta  z  obszarów  Wildy  w  obecne,  zlikwidowanie  Strugi  Karmelitańskiej,  Kamionki  i 
innych wód powierzchniowych nie zlikwidowało przepływu wód podziemnych, które nadal 
żłobią  łożysko.  Ma  to  wpływ  na  koszty  inwestowania  na  tych  terenach  oraz  strukturę 
planowanej zabudowy.

W  projekcie  planujemy  dwa  duże  zespoły  parkowo-ogrodowo-krajobrazowe  jako 
alternatywa  wypoczynku  i  spędzania  wolnego czasu  dla  poznaniaków.  Jednym są  Błonia 
Wildeckie  zaprojektowane  wokół  Sanktuarium  Kultur.  Drugim  Śródrzeczny  Zespół 
Krajobrazowy na półwyspie pomiędzy rzekami Cybiną, Wartą, Główną a zaprojektowany 
wokół Kopca Piastów.

3. Zagospodarowanie  terenów  o  szczególnym  znaczeniu  dla  przestrzeni  miasta, 
wskazanych na załączniku graficznym nr 2 symbolami 1-8

Obszar nr 1 zlokalizowany jest pomiędzy wodami Cybiny i Głównej. Przepływają przez 
ten teren stare rozlewiska Cybiny. Obecnie postępuje tam proces zasypywania tych rozlewisk. 
Szczególnie silnie występuje to zjawisko wzdłuż ulicy Prymasa A.Hlonda. Na tym terenie 
silny  drzewostan  oraz  łęgi  od  strony  leniwie  płynącej  Cybiny.  Teren  kształtuje  wał 
przeciwpowodziowy biegnący od Mostu Lecha na północy do torów kolejowych na południu 
oraz taras osiedla Główna. Istnieje tendencja zasypywania wód istniejących jeszcze pomiędzy 
tymi  wyniesieniami.  Teren  dzieli  się  wyraźnie  na  część  nadającą  się  pod  inwestycje 
budowlane  wzdłuż  ulicy  Prymasa  A.  Hlonda  oraz  tereny  krajobrazowe,  na  których  ze 
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względu na trudności z posadowieniem budynków zaplanowano zespół pejzażowo – wodny 
zmierzający ku dominancie, jaką stanowiłby Kopiec Piastów. Park nawiązuje funkcjonalnie 
do  założeń  krajobrazowych  np.  Parku  Werlitz.  Stanowiłby  alternatywę  dla  poznaniaków 
spędzania wolnego czasu. Kompozycja opiera się Kopcu Piastów jako zamknięcia Wielkiej 
Osi Symbolicznej łączącej  Sanktuarium Kultur im. Jana Pawła II, Katedrę Poznańską 
oraz Kopiec Piastów. Do niej nawiązują osie mniejsze kompozycji promieniście rozchodzące 
się  na zakole  Cybiny wpadającej  w tym miejscu  do Warty.  Te sztywne osie  kompozycji  
zmiękczone  zostały  renaturalizowanymi  ciekami  wodnymi  oraz  drogami  i  ścieżkami 
spacerowymi i rowerowymi. W wybranych miejscach zaplanowano obiekty kubaturowe takie 
jak restauracje, kawiarenki, kluby, obiekty sportowe rozlokowane w zieleni. Ten teren nadaje 
się  znakomicie  do  uprawiania  spacerów,  biegów,  jazdy  na  rowerze.  Cieki  wodne  mogą 
stanowić  tereny  na  pływanie  łodziami  i  kajakami  a  nawet  windsurfing.  Zimą  należy 
propagować bezpieczne łyżwiarstwo, ponieważ kanały wewnętrzne zaplanowano jako płytkie 
ok.80  cm.  Na  tym  terenie  można  przywrócić  tradycje  biegów  masowych:  narciarskich  i 
łyżwiarskich.  Na  styku  leniwej  Cybiny  można  wyznaczyć  miejsca  kontemplacji  i 
wędkowania. Cyple pomiędzy łączącymi się wodami posiadają niezwykłe genius loci. 
Natomiast  Obszar  wzdłuż  ulicy  Prymasa  A.  Hlonda  podlega  współczesnym  procesom 
urbanizacyjnym.  Zaplanowano  tam  zabudowę  wielorodzinną  i  usługową  o  wysokości  do 
sześciu  kondygnacji.  Dachy  powinny  tarasowo  opadać  ku  Dolinie  Warty  i  Cybiny 
zapewniając  mieszkańcom  widok  na  park  krajobrazowy.  Na  skrzyżowaniu  ulic  Nowej 
Małachowskiego-Wincentego-Armii  Poznań  oraz  nowego  odcinka  Prymasa  A.  Hlonda 
zaplanowano centrum rekreacyjno-sportowy z basenami i  parkiem wodnym.  Powierzchnia 
biologicznie czynna powinna stanowić ok. 50%.

Teren nr 2 zaplanowano jako dzielnicę mieszkaniową – Nowy Ostrów zaprojektowaną z 
bloków  klasycznych  urbanistycznych  dostosowanym  do  krajobrazowego  przebiegu  rzeki 
Cybiny  i  Warty.  Wysokość  zabudowy  podporządkowano  dominancie  wież  Katedry 
Poznańskiej.  Przewiduje  się  wysokość  zabudowy  cztery  kondygnacji,  a  wokół  Nowego 
Rynku pięć. Powierzchnia zabudowy ok.25%.Powierzchnia biologicznie czynna 50%.Resztę 
powinny  stanowić  tereny  publiczne-place  i  ulice.  Komunikacja  poprowadzona  jest 
obwodowo.  Tramwaj  przjeżdża  przez  Ostrów  Tumski  (Sakrum) dowożąc  ludzi  pod 
Katedrę, przejeżdża przez Wrota Czasu pod torami kolejowymi i trasą tranzytową wjeżdża 
do Nowego Ostrowa (Profanum) przejeżdża przez Nowy Rynek i przebiega dalej do Kopca 
Piastów.  Następnie  wraca  ulicą  Prymasa  A.Hlonda  i  Promenadą  Tysiąclecia  do  Starego 
Miasta.

Obszar nr 4 leży w przestrzeni lewobrzeżnej od Dolnej Wildy do rzeki. Całość stanowi 
jedynie częściowo zorganizowaną część Poznania,  posiada wartości krajobrazowe, ale  jest 
mało  wykorzystana  przez  mieszkańców  miasta  (za  wyjątkiem  obszaru  działek).Oprócz 
proponowanej budowy Sanktuarium, proponuje się ażeby Górna i Dolna Wilda częściowo 
urbanizowanymi  klinami  zbliżyła  się  do  rzeki  Warty.  Planuje  się  budowę  obiektów 
użyteczności publicznej, pawilonowej, która zachęcałaby na większe kontakty mieszkańców z 
tą częścią terenów nadwarciańskich. Linia zabudowy ma być podporządkowana czytelnej i 
dominującej  pozycji  Sanktuarium i  od  niej  prowadzącej  drodze  w  kierunku  na  Ostrowie 
Tumskim. Obszar biologicznie czynny mógłby stanowić 35% powierzchni.

Obszar  nr  8 zawiera  teren  planowany  pod port  rzeczny  i  dynamiczną  zabudowę 
usługowo-mieszkaniową  wokół.  Na  tym  terenie  planuje  się  uzupełnienie  zabudowy  i 
wykreowanie frontu nadrzecznego.

Środkowa  część  Warty  posiada  największe  przestrzenne  walory  i  wartości  zabudowy. 
Ostrów, Śródka, Chwaliszewo stanowią dziedzictwo przeszłości. W tych częściach Poznania 
projekt przewiduje powrót ( w granicach realnych możliwości) do przestrzennych rozwiązań, 
które  opierają  się  o  najlepsze  kulturalno-historyczne  wzory  minionych  lat,  do  matrycy 
urbanistycznej albo jej logiki, która w sensie budowli preferuje język kulturalnych wzorów 
we współczesnej  interpretacji  i  która przyjmuje  logikę  z  życia  w swoim bogactwie  form. 
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Uważamy,  że  w  tej  fazie  rozważania  problemu  transformacji  tej  części  Poznania  naszą 
powinnością  jest  wskazać  na wszystko,  co mogłoby formować  ogólne  a  istotne  wartości. 
Zapis graficzny wyjaśnia główne przesłanki tej propozycji. 

W projektowaniu Śródki też przewiduje się nienaruszanie zastanych wartości. Dopełnienie 
zabudowy planuje się na terenach najmocniej podkreślających walory historyczne cennych 
budowli  i  tkanki  urbanistycznej.  Dlatego  planuje  się  dwa  mosty  jako  logiczne  i  lepsze 
powiązania z Ostrowem Tumskim.  W południowej  części  Śródki proponuje się zabudowę 
bloku urbanistycznego nad Wartą w stylu architektury rzeźbiarskiej jako nowej dominanty 
oraz  nadbudowę  dworca  autobusowego  o  funkcje  usługowe.  Nowa  dominanta  nie  jest 
konkurencją  dla  Katedry.  Pomiędzy tym  budynkiem a  ulicą  Jana  Pawła  II  proponuje  się 
program inwestowania  według  układu  regulacyjnego,  który  podkreśla  kierunki  zabudowy 
oraz osi pieszych ukierunkowanych ku Katedrze.
Obiekt Elektrociepłowni przebudowujemy na Galerię Sztuki i Teatrów.

Na środku kwartału znajduje się zespół obserwacyjno-gastronomiczny Komin Gazowni. 
Może on stanowić atrakcję ponadregionalną i symbol Poznania. Tradycyjna forma komina 
jest  opleciona  nowoczesną,  lekką  konstrukcją  strukturalną  z  metalu  i  szkła.  Wewnątrz 
znajdują  się  nowoczesne  windy do  przewozu  turystów  do  restauracji  na  kominie  lub  do 
punktu widokowego na wysokości ok.60 metrów.

Konkluzje:

Utworzenie  wzdłuż  rzeki  przestrzeni  publicznych  w postaci  placów,  portów,  nabrzeży 
cumowniczych  i  bulwarów.  Place  nadwodne już  wg.  Witruwiusza  stanowiły  najwyższą 
formę przestrzeni publicznych i od pokoleń przyciągały ludzi i zachęcały do obcowania z 
przyrodą i wodą.
Place  i  przestrzenie  publiczne  łączone  są  poprzez  rzekę  mostami  projektowanymi  wg 
projektów indywidualnych jako dzieła sztuki, a nie tylko inżynierii. Mosty miałyby spełniać 
funkcję  komunikacyjne,  ale  również  widokowe oraz  scen  w czasie  Teatrów Maltańskich. 
Akwatorium powstałe przy rozwidleniu Starego Koryta Warty i Kanału Ulgowego miałoby 
spełniać funkcje Teatru Wodnego miasta Poznania. Widownia znajdowałaby się na Rynku 
Wodnym,  Schodach  Monumentalnych,  Moście  Berdychowskim,  Moście  Pieszym 
Czartoria, Moście Ewangielickim przy Bulwarze oraz wałach nadrzecznych. 

Przy placu muzealnym zaplanowano Muzeum Rzeki Warty i Żeglugi Warciańskiej oraz 
Akwarium Miejskie z funkcjami promocji miasta i konferencyjnymi. 

4. Przebieg bulwarów nadrzecznych i mostów

Planuje  się  zapewnić  odpowiednich  ilość  mostów  dla  pieszych  i  rowerzystów.  Forma 
przestrzenna powinna być płaska, bez dominant konstrukcyjnych, aby nie przesłaniać frontów 
urbanistycznych wysp.  Elewacje wysp i bulwarów stanowiłyby oprawę kompozycyjną dla 
podłogi urbanistycznej, jaką jest lustro wodne i posadzki mostów. Te zabiegi mają na celu 
zabezpieczenie  bardzo  atrakcyjnych  warunków  przestrzennych  dla  mieszkańców  i 
przybyszów.  W ten  sposób  w Poznaniu  powstałoby  nowe  atrakcyjne  place-akwatoria  ku 
pożytkowi ogólnemu „pro publico bono”.
Bulwary  nadrzeczne powinny  stanowić  główny  czynnik  atrakcyjności  w  strukturze 
urbanistycznej  Poznania.  Planuje  się  bulwary  klasyczne  z  dwupoziomowym  przebiegiem 
ciągów  spacerowych  obsadzone  drzewami.  Bezpośredni  kontakt  z  wodą  zapewnia  dolny 
bulwar  połączony  w  wielu  miejscach  z  górnym  schodami  lub  pochylniami.  Bulwary 
wykonane  powinny być  z  bloków piaskowca o  jasnych  odcieniach.  Posadzka  brukowana 
regularnymi  kostkami  granitu.  Drzewa  sadzone  w  równych  odstępach  tworzące  miejsca 
zacienione i osłonę przed wiatrami dla spacerowiczów. W szczególnych miejscach bulwaru 
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należałoby ustawić zespoły ławek kamiennych. W wybranych miejscach np. w odkopanym 
korycie  Warty  dolny  bulwar  może  być  częściowo  trawiasty  z  wytyczonymi  ścieżkami 
spacerowymi.  Dolne  Bulwary  winny  stanowić  rodzaj  esplanad  i  piacetty  dla  pasantów. 
Atrakcyjność  wynikałaby też z nabrzeży cumowniczych  dla barek,  jachtów motorowych i 
łodzi. Naprzeciwko Placu Wodnego i Placu Skrzydła Orła należałoby ustawić tradycyjne 
barki przebudowane  na  funkcje  restauracyjne  lub  muzealne.  Zejścia  do  tych  obiektów 
zapewniłyby schody monumentalne – służące również jako miejsca spotkań i kontemplacji 
widoków nadrzecznych.
Planuje się bulwary dwupoziomowe w następujących miejscach:

1. Skrzydła  Orła jako  wnętrze  sprzężone  z  Placem  Katedralnym  jako  forum  na 
skrzyżowaniu  Szlaku  Tysiąclecia  oraz  bulwaru  biegnącego  naokoło  Ostrowa 
Tumskiego.Bulwar jako symboliczne „Skrzydła Orła” stanowi bardzo atrakcyjne zadanie 
rzeżbiarsko-krajobrazowe łączące podłogę urbanistyczną, rzeżbę terenu i lustra wodnego.

2. Bulwar Akademicki biegnący wzdłuż zabudowań Politechniki Poznańskiej  od Mostu 
Królowej Jadwigi do miejsca wpadania Cybiny do Kanału Ulgi.

3. Bulwar Chwaliszewski biegnący naokoło Wyspy Chwaliszewo, a po stronie północnej 
łączący się z promenadą Tysiąclecia.

4. Bulwar Portowy wzdłuż nabrzeży pozostałych po starym porcie rzecznym przechodząc 
dalej w Bulwar Szelągowski.

5. Bulwar  Szelągowski również  dwupoziomowy.  W  celu  przywrócenia  widoków  na 
Dolinę  Warty  należałoby  oczyścić  ten  bulwar  z  dzikiej  zieleni  i  w  jej  miejsce 
wprowadzić zieleń plantowaną.

6. Bulwar Staromiejski biegnący od Mostu  Św.Rocha poprzez  Rynek  Wodny,  wzdłuż 
Starego Miasta i łączący się z Promenadą Tysiąclecia.

7. Wyspa  Środkowa w  całości  jest  placem  umożliwiającym  oglądanie  panoramy  360 
stopni na rozdrożu Starego Koryta Warty, Głównego Koryta Warty i Pierwszego Kanału 
Ulgi

8. Wzduż Drugiego Kanału Ulgi planowane są bulwary – przedłużenie Skrzydeł Orła na 
Wyspie Ostrów Tumski oraz bulwar krajobrazowy na Wyspie Galerii Sztuki.

9. W  Nowej  Dzielnicy  Mieszkaniowej zlokalizowanej  na  północnej  części  Ostrowa 
Tumskiego planuje się  bulwary krajobrazowe malowniczo wkomponowane w skarpy 
nadrzeczne oraz biegnące wzdłuż brzegów Warty i Cybiny.

10. Bulwar  nad  Pierwszym  Kanałem  Ulgi zaplanowano  jako  krajobrazowy  z 
wykorzystaniem istniejących skarp.

11. Śródka jako półwysep otoczony powinien być  bulwarem krajobrazowym biegnącym 
wzdłuż Cybiny i Łączący się z Promenadą Tysiąclecia.

12. Wody  Cybiny  oraz  Głównej  tworzą  Śródrzeczny  Park  Krajobrazowy wiodący  do 
Kopca Pierwszych Piastów.

13. Na południe od Mostu Królowej Jadwigi planuje się oczyścić z dzikiej zieleni  Bulwar 
Ratajski,  aby  przywrócić  możliwość  penetracji  optycznej  na  lewy  brzeg  Warty  i 
panoramę Wildy.

14. Na lewym brzegu Warty planuje się bulwary krajobrazowe wzdłuż terenów zalewowych 
w  postaci  ścieżek  i  pomostów  drewnianych  nadwieszonych  nad  wodą.  Na  wale 
przeciwpowodziowym  również  zaplanowano  bulwar  spacerowy obsadzony  regularnie 
zwartymi drzewami.

15. Proponuje się renaturalizację brzegu rzeki poprzez likwidację betonowych opasek i w 
to miejsce wprowadzenie bloków kamiennych lub kamienia łamanego zblokowanego w 
koszach z siatki stalowej. Takie zespoły obiektów wzdłuż linii brzegowej mogą stanowić 
bulwary bezpośredniego styku wody i lądu.

16. W miejscu  zasypanej  Zgniłej  Warty  na  wodach  podziemnych  zasypanej  Kamionki  i 
Strugi  Karmelitańskiej  planuje  się  zespoły  wodne  podkreślające  założenie  centralne 
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Mauzoleum  Kultur  im.Jana  Pawła  II.  Całość  tego  założenia  parkowo-wodnego 
miałaby funkcjonować jako alternatywa wypoczynkowa dla Jeziora Maltańskiego.

5. Ukształtowanie klinów zieleni

Pojęcie  Klinów  zieleni  zostało  ukształtowane  na  początku  XX  wieku  po  likwidacji 
fortyfikacji miejskich. Po latach traktowania miasta jako zwartego i obronnego posiadającego 
pełną  kontrolę  nad  mieszkańcami  nastąpił  etap  otwierania  miasta  na  tereny  obrzeżne  i 
żywicielskie.  Następowała  demokratyzacja  przestrzeni  poprzez  wprowadzanie  zabudowy 
jednorodzinnej  opartej  na  matrycy  urbanistycznej.  Zaczęto  myśleć  nie  tylko  o  funkcji 
obronnej  miast,  ale  taż  higienicznej.  Powstało  pojęcie  higiena  miast.  Ponadto technologie 
uniemożliwiały zabudowę na gruntach nienośnych. 

Rzeki  obawiano  się  ze  względu  na  zagrożenie  powodzi.  Pozostawiano,  więc  rezerwy 
terenowe  jako  poldery  zalewowe.  Z  rozbieranych  fortyfikacji  kształtowano  wały 
przeciwpowodziowe. Przestrzenie pomiędzy wałem a tarasem miasta zasypywano gruntami 
nasypowymi, nienośnymi.
Współcześnie rozwijające się miasto nie zagospodarowało tych terenów pozostawiając je jako 
częściowo dzikie.

W projekcie  planujemy stworzenie  matrycy  urbanistycznej  na całym obszarze  objętym 
konkursem.  Matryca  urbanistyczna  utworzona  jest  z  przestrzeni  publicznych 
ogólnodostępnych w postaci ulic, placów, bulwarów, promenad, kanałów, koryt rzecznych. 
Pomiędzy  którymi  znajdują  się  tereny  otwarte,  tereny  zabudowane,  ogólnodostępne, 
zamknięte.

W dotychczasowej formie kliny zieleni nie spełniają funkcji przyjaznej dla mieszkańców. 
Spełniają  natomiast  funkcje  ekologiczne  i  klimatyczne  dla  istniejącej  zabudowy.  Należy 
dokonać wyboru, co jest ważniejsze?
Zdaniem projektantów kliny  zieleni  należy  zorganizować  poprzez  wprowadzenie  matrycy 
urbanistycznej. Obszar nr 1,który jest nieprzystosowanym na pobyt ludzi należy udostępnić 
poprzez zaprojektowanie Parku Krajobrazowego. Obszar nr 2 stanowi kontynuację Ostrowa 
Tumskiego  odciętego  torami  kolejowymi.  Ten  teren  był  systematycznie  nadsypywany  i 
obecnie jego poziom podniósł się o ok.8 m ponad lustro wody. Planujemy utworzenie tam 
Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej w bezpośrednim kontakcie z Cybiną, Wartą i Kanałem Ulgi 
nr 2. Na terenie nr 4 planujemy Mauzoleum Kultur im.Jana Pawła II, ku pamięci pamiętnej 
wizyty Ojca Świętego w Poznaniu bezpośrednio po stanie wojennym w Polsce. Planujemy też 
zabudowę mieszkaniowo-usługową z  liną  zabudowy ustanowioną  przez  oś  kompozycyjną 
biegnącą  od  Mauzoleum  ku  Katedrze.  Taka  zabudowa  nawiązywałaby  do  Ringu 
Poznańskiego i miękko łączyłaby się z zabudową Wildy na wysokości ulicy Jerzego. Odrębną 
sprawą są wysokie koszty takiej zabudowy wynikającej z trudności z posadowieniem. Teren 
nr 6 stanowi tereny otwarte Parku Wildeckiego bez możliwości zabudowy mieszkaniowej a 
jedynie pawilonów parkowych. W przyszłości należałoby rozważyć możliwość utworzenia 
parku nadrzecznego z kompozycjami ogrodowymi na terenach nr 7 i 5.
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Rys. 1. Rysunek koncepcyjny zagospodarowania terenu nad Wartą w Poznaniu. RA 2007

Rys. 2. Rysunek podstawowy projektu urbanistycznego.

Rys. 3. Wizualizacja zagospodarowania terenu.
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Zagadnienia hydrotechniczne:

Planuje się szereg budowli hydrotechnicznych pozwalających na właściwe funkcjonowanie 
rzeki Warty w Poznaniu.

1. Planuje  się  utworzenie  progu wodnego w celu  utrzymywania  poziomu  rzeki  Warty  na 
stałym poziomie a przynajmniej ograniczenia wahań poziomu wód.

2. Na wysokości mostu Lecha planuje się zespół śluz umożliwiający spław barek i jachtów.
3. Według projektantów łożysko rzeki winno być chronione przed niepotrzebną zabudową. 

Chodzi  o  koryto  rzeki  oraz  tereny  zalewowe  podczas  wysokiej  wody.  W  przyszłości 
powinno  dążyć  się  do  spiętrzenia  rzeki  Warty  na  terenie  Poznania  zaporą  w  okolicy 
Szeląga.  Zdecydowanie  uatrakcyjniłoby  to  przestrzennie  i  widokowo  śródmieście 
Poznania.  Przyczyniłoby się do podniesienia  komfortu  klimatycznego – przewietrzanie, 
wilgotność,  wahania  temperatur.  Nawiązano  by w ten  sposób do miast  europejskich  o 
podobnej  wielkości,  które  świadomie  gospodarują  zasobami  wód  rzecznych  w swoich 
miastach. 
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poznaniu. Poznań 2006.
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Robert AST

ZAMEK KRÓLEWSKI W POZNANIU. UKŁAD KALENICOWY 
LUB SZCZYTOWY WIĘŹBY DACHOWEJ

Hipoteza badawcza

Dyskusja nad detalami dotyczącymi Zamku Królewskiego w Poznaniu odbywa się dzięki 
niezwykle pożytecznej inicjatywie senatora RP Włodzimierza Łęckiego i grupy wizjonerów 
zrzeszonych  w  Komitecie  Odbudowy  Zamku  Królewskiego  w  Poznaniu.  W  przeciągu 
niewielu lat zrealizowano właściwy obiekt we właściwym miejscu według projektu znanego 
architekta Witolda Milewskiego i  wywołano dyskusję – niezwykle pożyteczną w aspekcie 
kontinuum historycznego rozwoju Poznania.

Z  fragmentów  przekazów  historycznych  odtwarza  się  tradycje  wspaniałej  przeszłości 
miasta królewskiego. Miasta z którego wywodziła się między innymi Ryksa Piastówna [1] 
nazywana przez czechów Rejczką albo Eliszką Rejczką, córka króla Polski Przemysła II,[3] 
„która tytułowała się „bis regina” - dwukrotna królowa, poślubiła bowiem dwóch kolejnych 
władców  Czech,  Wacława  II  Przemyślidę,  korowanego  w  roku  1300  również  na  króla 
Polskiego, i Rudolfa Habsburga. Była królową nie tylko Czech, ale i Polski.”(3) W Czechach 
stała się też symbolem niezależności kobiecej, gdyż przez wiele lat po śmierci mężów żyła 
bez ślubu z Henrykiem z Lipy, jednym z najbogatszych panów feudalnych.

Poniższy cytat dotyczy przestrzeni zamkowej wieży, w której prawdopodobnie znajdowały 
się pomieszczenia mieszkalne, w których wychowała się mała Ryksa: „...trudno odtworzyć 
całość  zabudowy na Górze  Przemysła.  Wieża,  o  której  mowa,  nie  była  jednak wyłącznie 
wieżą obronną, lecz mieszkalną.  Jej  mury na dole były grube,  trzymetrowe, wyżej jednak 
prawdopodobnie cieńsze, może jednometrowe.[2] Wymiary zewnętrzne kwadratowej wieży 
wynosiły  11x11  m,  a  zatem powierzchnia  komnaty  mieszkalnej  wynosiłaby  kilkadziesiąt 
metrów kwadratowych, może nawet sto. Pomieszczeń takich mogło być – w zależności od 
ilości  kondygnacji,  czego nie  sposób uściślić  –  kilka,  a  to z  pewnością  wystarczałoby na 
potrzeby księcia i jego otoczenia.”(3)

W  zamkach  z  epoki  występowały  klasyczne  funkcje  takie  jak  apartamenty  pana 
feudalnego,  sala  wielka,  izby  straży,  spiżarnie,  kaplica,  stajnie,  kuchnia,  warsztaty 
rzemieślnicze itp. W Poznaniu zapewne było podobnie. 

Sień Wielka

Sala Wielka w zamku średniowiecznym stanowiła reprezentacyjną przestrzeń pożytkowaną 
na  potrzeby pana  feudalnego na  zamku.  Sala  taka  mogła  być  ukształtowana pod dachem 
wywiązywanym  z  elementów  drewnianych  umożliwiających  większe  możliwości 
przestrzenne niż mury z kamienia lub cegły.

Dach kalenicowy

Bryła  zamku  feudalnego  wynikała  z  potrzeb  obronnych  oraz  reprezentacyjnych. 
Charakteryzowała się raczej zwartą formą o charakterze obronnym zwieńczoną dachem. W 
warunkach  polskich  dach  chronił  przed  opadami  deszczu  a  zwłaszcza  przed  zaleganiem 
śniegu. Strome połacie umożliwiały zsuwanie się lodu i śniegu na ziemię. Dach chronił latem 
przed nadmiernym nagrzewaniem się budynku. W świadomości mieszkańców był jak czapka 
na głowie.
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Wydaje  się  logiczne,  że  zamek  Przemysła  posiadał  dach  przykrywający  cały  obrys 
budowli.  W takim przypadku kalenica biegła  wzdłuż dłuższych boków budowli.  Podobna 
sytuacja występuje na zamku piastowskim w Legnicy.

Taki dach przedstawił w swoim projekcie architekt Zieliński (ryc.1.). Szczyty z oknami 
wychodzące na elewacje frontową były potrzebne aby doświetlić wnętrze poddasza a ponadto 
nadać charakter reprezentacyjny całemu obiektowi.

Ryc.  1.  Zamek  Królewski  w  Poznaniu  posiada  kalenicę  główną  spod  której  wychodzą  szczyty  
umożliwiające doświetlenie poddasza. Elewacja wschodnia według Zbigniewa Zielińskiego.

Ryc. 2. Zamek Królewski w Poznaniu. Elewacja zachodnia. Bryła składa się z trzech form poziomych i  
pionowej wieży.  Dachy kalenicowe przykrywają bryły budynków. Szczyty umożliwiają doświetlenie  
poddasza, są elementem służebnym w formie i konstrukcji dachu. Proj. Z. Zieliński



39

Trójkąt szlachecki czy szczyt kamienicy mieszczańskiej ?
Układ kalenicowy czy szczytowy ?

W  budownictwie  dworu  szlacheckiego  taki  szczyt  zwany  tympanonem,  wystawką, 
kafarkiem był sygnałem, że zamieszkuje w nim osoba wysoko urodzona za jaką uchodził 
szlachcic.  Szlachta  zaściankowa,  która  pracowała  w  polu  jak  chłopi  i  zamieszkiwała  w,  która  pracowała  w  polu  jak  chłopi  i  zamieszkiwała  w  
chałupach wyróżniała się tym, że nad wejściem posiadała tympanon wyróżniający budynekchałupach wyróżniała się tym, że nad wejściem posiadała tympanon wyróżniający budynek  
wśród chat wiejskich. W przypadku dworu lub zamku takich wystawek mogło być więcej.wśród chat wiejskich. W przypadku dworu lub zamku takich wystawek mogło być więcej.   
Liczby  heraldyczne,  np.  sześć  lub  dziewięć  ustanawiały  hierarchię  pomiędzy  rodamiLiczby  heraldyczne,  np.  sześć  lub  dziewięć  ustanawiały  hierarchię  pomiędzy  rodami  
królewskimi czy arystokratycznymi.królewskimi czy arystokratycznymi.

Natomiast  bryła  zamku z  księgi  Civitates  Orbis  Terrarum z roku 1617 ukazuje resztki 
Zamku Królewskiego około trzystadwadzieścia lat po śmierci Przemysła II oraz osiemdziesiąt 
lat po wielkim pożarze Poznania w roku 1536. Być może budowla zamku feudalnego została 
parcelowana na mniejsze obiekty o charakterze mieszczańskim zrywając z tradycją budowli 
feudalnej. Stąd widzimy gabaryty czterech kamienic ze szczytami prostopadłymi do elewacji 
frontowej.  Można  przypuszczać,  że  poznański  magnat  Górka,  który odbudowywał  zamek 
uległ modzie na architekturę odrodzeniową i zastosował typowe dla tego nowego w Polsce 
stylu detale czyli schodkowe szczyty w formie attyk. Po odbudowie zamek stracił cechy stylu 
feudalnego w jakim był wznoszony. Wieży też już nie było i nie było potrzeby odbudowy na 
potrzeby królewskie ponieważ stolica Polski została już wyprowadzona z Poznania. Bardziej 
liczyły się tradycje mieszczańskie, których symbolem były kamieniczki i ratusz niż feudalny 
zamek.

Następnej  przebudowy  fragmentu  zamku  w  formie  dworku  z  dachem  kalenicowym 
łamanym dokonał Raczyński w XVIII wieku.
Przypadkiem przekształcania zamków i pałaców na cele miejskie jest Pałac Dioklecjana w 
Splicie.

Rozwojowi  europejskich  miast  lokacyjnych  towarzyszył  nieodłączny  spór  pomiędzy 
systemem  feudalnym  a  parlamentaryzmem  mieszczańskim.  Znane  powiedzenie,  że 
„powietrze miejskie czyni człowieka wolnym” (Stadtluft macht frei)  pokazuje nastawienie 
mieszczan do władzy feudalnej. Burzenie zamków jako symboli władzy despotycznej było 
zjawiskiem znanym w historii. Apogeum były wydarzenia Rewolucji Francuskiej i zburzenie 
Bastylii czy wydarzenia Wiosny Ludów w 1848 roku, gdzie w Berlinie Cesarz Pruski po raz 
pierwszy  w  historii  był  zmuszony  do  złożenia  hołdu  zabitym  w  czasie  zamieszek 
mieszczanom berlińskim.(6) 

Wzorowanie się podczas konkursu architektonicznego i odbudowy Zamku Królewskiego 
na rysunku z wydawnictwa Hogenberga i Brauna, które przedstawia zamek w formie czterech 
kamienic  stojących  na  części  fundamentów  zamkowych  obniża  rangę  przedsięwzięcia, 
którego  celem  powinno  być  odtworzenie  Zamku  Królewskiego  w  jego  szczytowej  fazie 
rozwoju godnej pełnionej funkcji rezydencji królewskiej. Rezydencji, w której np. składany 
był Hołd Pruski i odbywały się uroczystości państwowe.

W czasie  gdy  wznoszono  Zamek  Królewski  sztuka  budowlana  stała  już  na  wysokim 
poziomie,  czego  przykładem  są  budowle  powstające  w  innych  krajach.  Wobec  tego 
architektura  Zamku Królewskiego zapewne nie  odbiegała  od kanonów europejskich.  Tym 
bardziej, że dynastia Piastów była mocno związana z rodami arystokracji zachodniej. Takim 
kanonem  zapewne  nie  były  cztery  kamienice  mieszczańskie.  Dach  nad  budynkiem  jest 
archetypem większym niż szczyt kamienicy. Również tympanon jest archetypem większym 
wobec szczytu kamienicy mieszczańskiej.

Nie mówiąc o prozaicznej przyczynie, że układ szczytowy kamienic w zwartej zabudowie 
miast był krytykowany gdyż powodował zawilgacanie koszy dachowych pomiędzy połaciami 
sąsiadujących  kamienic  co  przy  braku  właściwej  izolacji  przeciwwilgociowej  było 
zjawiskiem nagminnym.
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Zamek królewski jako symbol 

Wzgórza w miastach były zastrzeżone dla budowli reprezentacyjnych. Już Vitruviuo w 29 
roku p. Ch. pisał o tych zasadach w „De architektura libri decem” - „...pod świątynie tych 
bogów, pod których szczególną pieczą, jak się zdaje, jest miasto … trzeba wyznaczać place w 
punktach najwyżej położonych, z widokiem na znaczną część miasta.” (10)

Obecnie  każde  miasto  królewskie  pielęgnuje  swoją  tradycję.  Odbudowa  zamku  w 
Ljublijanie,  Grazu,  Bratysławie  jest  tego  świetnym  przykładem.  W  przypadku  Grazu  i 
Ljublijany  współcześni  dodali  historycznym  budowlom  współczesne  rozwiązania 
technologiczne:  do  zamku  w  Grazu  dojeżdża  winda  w  wydrążonym  supernowoczesnym 
tunelu pionowo wydrążonym w Górze Zamkowej. W Ljublijanie wydrążono całe piętra pod 
zamkiem  i  utworzono  nowoczesne  przestrzenie  wystawiennicze  co  w  konfrontacji  z 
historycznym obiektem wzmaga efekty estetyczne i symboliczne. W Bratysławie podniesiono 
wieże  do  wysokości  nieznanej  w  średniowieczu  i  wybudowano  reprezentacyjne  place  i 
podzamcze.[4]  Wszystkie wspomniane zamki posiadają dachy kalenicowe.

Ryc. 3. Zamek w Lublanie posiada część podziemną wykonaną współcześnie w której mieszczą  się  
galerie sztuki, restauracja, stacja windy turystycznej. Fot. RA 2009

Ryc. 4. Odbudowany z ruin Zamek w Bratysławie. Przez 150 lat był ruiną. Odbudowany w ostatnich  
latach wraz z otoczeniem podzamcza.  Obecna wysokość i  kształt  wież  narożnych budzi  dziś  żywą  
dyskusję wśród architektów bratysławskich. Fot. RA 2012
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Czynniki kreacji samoświadomości wydaje się bardziej pociągający dla współczesnych niż 
mozolne odtwarzanie jakiegoś stanu obiektów, które ulegały przeobrażeniom na przestrzeni 
wieków.  Przykładami uwznioślenia własnej historii jest przebudowa Zamku Krzyżackiego w 
Malborku przez Conrada Steinbrecha w XIX wieku czy przebudowa Zamku Wawelskiego z 
koszar austriackich przez Adolfa Szyszko Bohusza na początku XX wieku.
Fakt, że Poznań był pierwszą stolicą Polski i było to tak dawno, że nie zachowały się projekty 
czy  wizerunki  budowli  nie  powinien  stanowić  przeszkody  w  odkrywaniu  dla  młodych 
pokoleń polaków wspaniałej historii Polski.

Forma czy funkcja ?

Dyskusje  o  wyższości  formy  nad  funkcją  lub  konstrukcją  budynku  są  stare  jak 
architektura. Określona przez Vitruviusza triada mówiąca o użyteczności (funkcja), trwałości 
(konstrukcja) i pięknie (forma) umożliwia dyskusję i porównywanie przeobrażeń budowli na 
przestrzeni  dziejów.  W  zależności  od  potrzeb  użytkowników  budynki  były  budowane, 
burzone, przebudowywane, rozbudowywane itd. Szczególnie w Polsce gdzie burzliwe dzieje 
powodowały niesamowitą dynamikę przeobrażeń budowlanych. Niezmiernie rzadko zdarzało 
się aby znaczące budynki przetrwały w niezmienionej formie od momentu wzniesienia do 
czasów obecnych.

Świadomość  nieuchronności  zmian  jest  ważna  w  edukacji  w  dziedzinie  architektury. 
Umożliwia  traktowanie  budynku  jako  obiektu  podlegającego  przemianom  w  trakcie 
remontów  i  przebudów.  Forma  i  konstrukcja  ulegają  zmianom  ze  względu  na  zużycie 
materiałów  użytych  do  wznoszenia  budynku,  funkcja  ulega  zmianom  w  zależności  od 
użytkownika obiektu i jego programu użytkowego. Możliwe, że jedynie wartość symboliczna 
jest niezmiennym archetypem zawierającym w sobie wszystkie symbole mniejsze takie jak 
forma, funkcja, konstrukcja wraz ze wszystkimi przebudowami wykonanymi przez naszych 
przodków.

Konkluzja

Przy Placu Kolegiackim w Poznaniu wzniesiono około 2008 roku kamienicę, zapewne w 
gabarytach z epoki. Oczywiście użyto współczesne materiały budowlane. Wśród studentów 
popularna stała się kawiarnia „Republika róż” zlokalizowana w parterze i piwnicy. Niektórzy 
studenci Wydziału Architektury,  pytani w 2011 roku, uważali,  że obiekt jest  oryginałem z 
czasów średniowiecznych. Perspektywa kilku lat odgrywa już znaczący dystans w percepcji 
architektury wśród młodzieży. Dystans pięćdziesięciu lat jakie upłynęły od przekształcenia 
kamienic  Starego  Rynku  wg  projektu  Zielińskiego  z  obiektów  kupieckich,  domów 
handlowych na kamienice średniowieczne powoduje, że dla studentów często przyjezdnych 
spoza Poznania są to oryginały z epoki.

Tylko  badacze  wiedzą,  że  aby  dokonać  takiego  przekształcenia  należało  wywłaszczyć 
właścicieli, (którzy chcieli na własny koszt odbudować budynki w gabarytach sprzed wojny) i 
na takiej znacjonalizowanej substancji dokonać przebudowy. W Poznaniu zdecydowano się 
na taki krok i mamy Stary Rynek o estetyce jaką zespół projektantów i historyków uznał za 
właściwy do odbudowania po zniszczeniach wojennych dla  miasta  średniowiecznego jako 
rekonstrukcja i tylko dzięki talentowi projektantów i historyków jest to rekonstrukcja udana w 
aspekcie symbolicznym i estetycznym.

We  Wrocławiu  odbudowano  Stary  Rynek  w  gabarytach  rynku  z  początku  XX  wieku. 
Wrocławski rynek posiada wymiary dwieście trzynaście metrów na sto siedemdziesiąt osiem 
metrów  i  sześćdziesiąt  numerowanych  budynków  w  pierzejach.  Poznań  posiada  rynek 
kwadratowy o długości boku sto czterdzieści jeden metrów i sześćdziesiąt dwa budynki w 
pierzejach. Średnia liczba kondygnacji w Poznaniu wynosi cztery a we Wrocławiu sześć. W 
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aspekcie ekonomicznym wrocławski rynek posiada większe walory handlowe.
Podobnie  można  rozważyć  budowę  dachu  kalenicowego  nad  budynkiem  zamkowym. 

Zyskuje się dodatkową przestrzeń do zagospodarowania na potrzeby reprezentacyjne. Zyskuje 
się  również  formę  właściwą  dla  obiektów  monumentalnych,  która  zrównoważy  poziomą 
kalenicą pionową dominantę wieży zamkowej. 

Wobec skali przeobrażenia całej starówki poznańskiej w latach pięćdziesiątych XX wieku 
dyskusja nad kształtem Zamku Królewskiego nabiera szerszego wymiaru i nie sprowadza się 
jedynie do zagadnień formalnych.

Przypisy

[1] „Ryksa Piastówna jest w ogóle pierwszą Polką, której dokładną datę urodzenia znamy!”  
(3)
[2] Dla porównania zamek w Rochester z 1087 roku przy grubości murów u podstawy 3,7  
metra miał wysokość wieży 21 metrów. 
[3]”Arcybiskup włożył ją (koronę) na skronie Przemysła 26 czerwca 1295 roku w Gnieźnie.  
Po przerwie trwającej dwieściesiedemnaście lat Polska odzyskała tytuł królewstwa i miała  
koronowanego monarchę w osobie Przemysła II.”(7)
[4]  O dyskusjach wśród słowackich architektów opowiadał A.Szlachta długoletni architekt  
Bratysławy na objeździe miasta i okolic podczas praktyki studenckiej w lipcu 2012 roku.
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Alicja BOGALECKA

PSYCHOLOGICZNA PRZESTRZEŃ ARCHITEKTONICZNA

Postrzegam świat jako coś otwartego, owianego tajemnicą, której żadna nauka nigdy nie 
odkryje.  Architektura  odgrywa  podstawową  rolę  w  rozumieniu  wielu  spraw,  ponieważ 
dostarcza przestrzeni do oglądania nieba, ulicy, innych ludzi wchodzących przez drzwi.’1 – 
tak na temat architektury i nie jako jej funkcji wypowiedział się Daniel Libeskind, w jednym 
z wywiadów. To przecież architektura rozumiana nie tylko jako projektowanie jednostki, ale 
głównie  jako planowanie  przestrzenne,  wpływa  na  odbiór  otoczenia  przez  użytkowników 
danego miejsca. Przez nią miejsce może pozostać zapomniane na długi okres czasu, tylko po 
to aby w kolejnym cyklu życiowym zostało odświeżone i zyskało nowe oblicze. 

Projektanci  wcielają  się  w  psychologów  przestrzeni,  przedstawiają  ‘stare’  oblicze  w 
sposób,  który  wzbudzi  wśród  ludzi  zaufanie.  Sprawi,  że  będą  się  czuli  bezpiecznie  i 
komfortowo.  Nie  jest  łatwo  zmienić  charakter  wnętrza  urbanistycznego,  czy  przestrzeni 
miejskiej.  Jednakże  często  takie  próby  przynoszą  pozytywne  efekty.  Przykładem  zmiany 
przestrzeni, nie tylko pod kątem wizualnym, ale też zmiany nastawienia do niej, jest Wyspa 
Młyńska w Bydgoszczy. Wyspa o powierzchni ok. 6,5 ha, zlokalizowana jest w zabytkowym 
centrum miasta. Przez lata omijana przez mieszkańców. Jej gospodarzami stali się ludzie, nie 
posiadający potrzeby zapewnienia sobie bezpieczeństwa i spokoju, bezdomni, młodzi ludzie 
mający problemy z nałogami. Tak mniej więcej można było przedstawić jej charakter  jeszcze 
do końca XX wieku. W latach 2005-2012 Wyspa Młyńska przechodziła stopniowo proces 
rewitalizacji, który wyeksponował jej walory.2  Odmieniony rejon dziś przyciąga na spacery 
rodziny  z  dziećmi.  Odremontowane  budynki   muzealne  idealnie  uzupełniają  zaplecze 
kulturalne Wyspy, a nowo powstałe obiekty cieszą się uznaniem architektów z całej Polski.

FOT. 1. Wyspa Młyńska Bydgoszcz po rewitalizacji.3

Architektura  ściśle  przenika  się  z  psychologią  w  urbanistyce  miasta.  Kryteria  przy 
projektowaniu przestrzeni publicznej, czy półpublicznej wywodzą swoje korzenie z poczucia 
jakie  dana przestrzeń  będzie  wywoływać  u przyszłych  użytkowników.  Czyż  urbanista  nie 
przybiera roli przewodnika wśród projektowanego miejsca. To on decyduje o tym, co pokaże 

1 Autor: Daniel Libeskind, źródło: rozmowa Vladimira Belogolovsky’ego, „Archnewsnow”, tłum. „Forum”, 10 
pażdziernika 2011.
2 Żródło: Romeyko-Baciarelli Krystyna: Wyspa od nowa. [w:] Kalendarz Bydgoski 2009
3 Źródło: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Bdg_LakaWM_13_07-2013.jpg
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publiczności, co warto wyeksponować, wie które momenty krajobrazu należą do słabszych, 
wie nad czym pracować, a co pokazywać światu zewnętrznemu. Niczym kreator, nadaje taki 
ton swoim projektom, aby prezentowały się w jak najlepszym świetle. 

Aby  poprawić  odbiór  danego  terytorium nie  zawsze  trzeba  je  radykalnie  zmieniać. 
Zamiast  serwowanej  wszędzie  szarości  i  nijakości,  władze  miasta  Poznania  postanowiły 
zmienić nastrój i klimat blokowisk z lat 70. XIX wieku. 

FOT. 2 Blokowiska na osiedlu Rataje, Poznań, lata 70.XIX4

FOT. 3. Odnowiona elewacja bloku na Ratajach. Poznań5

Odnowienie elewacji bloków sprzyja na ich pozytywniejszy wydźwięk. Inaczej człowiek 
odbiera  miejsca  zaciemnione,  jednostajne  i  monotonne.  Obcując  z  kolorem  i  pozorną 
przypadkowością elementów barwnych na elewacji, nie czuje się przytłoczony. Kolor to też 
potężne  narzędzie  psychologiczne,  które  możne  w  sposób  subtelny  formować  nastrój 
otoczenia.  W psychologii  każdemu  kolorowi  przypisana  jest  emocja,  jaką  podświadomie 
odbieramy stykając się z nim. 

Na fasadach  nie  ma  zatem wyrazistego  rubinu – który  możne  wywoływać  agresję  lub 
złość, rażącego oranżu –kojarzonego z pobudzeniem, niebieskiego który  wycisza i zwalnia 
funkcje życiowe oraz zaspokaja psychiczną potrzebę wyciszenia,  czy nieco melancholijnego 
antracytu. Zastosowane barwy w odcieniach pastelowych mają kojąco działać na umysł. Szare 
4 Źródło: ‘Spółdzielnia mieszkaniowa ‘Osiedle Młodych’, str.30,  ISBN:978-83-936501-2-5
5 Żródło: http://bi.gazeta.pl/im/dd/d1/d2/z13816285Q,Blok-na-os--Powstan-Narodowych-na-Ratajach.jpg
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i kojarzące się z ‘komuną’ blokowiska zyskują nowe oblicze. Podczas gdy elewacje bloku, nie 
wpływają  zbytnio  na  komfort  mieszkania,  to  już  wpływają  na  subiektywne  odczucia 
użytkowników  na  temat  walorów  estetycznych  budynku,  w  którym  mieszkają.  Chętniej 
przyglądamy  się  obiektom odnowionym  i  zadbanym,  czyli  idąc  na  osiedlowy spacer  nie 
zawędrujemy przed szarą, łączoną papą płytę bloku. Za to przyciągną nas kolorowe fasady, 
których dodatkowym atutem będzie bliskość zieleni, drzew. ‘Barwa jest tłem wielu doznań 
estetycznych,  a  jednocześnie  zawsze  tłem  doznań  przestrzennych,  towarzyszących  stale 
człowiekowi.  Tworzy  ona  charakterystyczne  cechy  środowiska  –  dodatnie  lub  ujemne- 
wpływają cena przeżycia psychiczne użytkowników lub przygodnych obserwatorów’6

Nieodzownym  elementem  każdej  terapii,  jest  obcowanie  z  naturą.  Metoda  skutecznie 
wykorzystywana również przez planistów-urbanistów. Nie od dziś wiadomo, że skwer zieleni 
w miejscu  silnie  zurbanizowanym przyciąga.  Czy to  dzięki  kojącym właściwością  koloru 
zielonego, czy też dzięki bliskości z naturą. W każdy zabudowany i zabetonowany obszar 
można  tchnąć  ducha  przyrody.  Mała  architektura  w  postaci  donic  z  kwiatami,  czy 
designowych ławek z miejscem na roślinność, wpłyną pozytywnie na otoczenie. 

Rozwój  terenów  zurbanizowanych,  coraz  to  obszerniejsze  poszerzanie  się  aglomeracji 
miejskiej oraz wyludnianie się obszarów wiejskich na rzecz miast, wpływają na zmniejszanie 
się naturalnych terenów zielonych. Pod koniec XIX wieku wielu deweloperów rezygnowało z 
możliwości stworzenia większego parku na rzecz kolejnego budynku mieszkalnego. Z czasem 
jednak tendencja ta została zaniechana. Na osiedlu, na którym zamiast roślin wyrastają same 
bloki, ludzie czują się stłamszeni i ograniczeni. Człowiek jako istota ściśle wywodząca się z 
natury, potrzebuje jej bliskości. Coraz popularniejsza ekologia również przywróciła zieleń do 
należnego jej miejsca. Roślinność przyciąga, uspokaja. Ilu z nas mając do wyboru mieszkanie 
w bloku na 9 piętrze z widokiem na blok sąsiedni, wybierze inną lokalizację gdzie zza okna 
roztacza się krajobraz przyrodniczy... Przed kilku laty modne były osiedle zamknięte, gdzie 
skwery  z  roślinnością  były  dostępne  jedynie  dla  mieszkańców.  Podwyższało  to  standard 
osiedla.  Ponieważ panowało przekonanie,  że na tereny zielone  w mieście  pozwolić  mogą 
sobie jedynie niektórzy. 

Wracając  do  przyrody  stanowiła  ono  inspirację  dla  wielu  artystów.  Zaczynając  od 
antycznych  greckich  rzeźbiarzy,  malarzy  renesansowych,  osiemnastowiecznych  jubilerach, 
kończąc na dzisiejszych architektach i Franku Lloydzie Wright, który rzekł:
‘Natura jest dla mnie manifestacją Boga. Obcuję z naturą każdego dnia aby czerpać z niej 
codzienną  inspirację  do  pracy.  Naśladują  w  budynkach  prawa,  które  użyła  w  swoim 
obszarze.7 

Na podświadomość nie działa  się jedynie barwą czy zielenią.  Architektura w tym celu 
wykorzystuje  wiele  innych,  nie  zauważalnych  metod,  które  delikatnie  sugerują 
obserwującemu na czym wzrok skupić powinien. Linie wytyczane przez krawędzie dachów, 
podkreślony kierunek chodnika  poprzez  zastosowanie  innego odcienia  kostek  brukowych, 
oświetlenie  w  postaci  ciągu  lamp.  Wymienione  elementy  spotkać  można  we  wnętrzach 
architektonicznych  bądź  urbanistycznych.   Kolejnymi  działaniami  mającymi  wpłynąć  na 
psychikę widza, jest stosowanie akcentów, dominant, otwarć. Te ostatnie świetnie sprawdzają 
się  w przestrzeniach,  w których pewne elementy krajobrazu wymagają  podkreślenia,  albo 
odwrotnie czasami to zaprojektowane otwarcie między budynkami, podkreśla piękno natury 
pozostawione  pomiędzy  surowymi  elementami  obiektów.  Jest  to  otwarcie  krajobrazowe. 
Występują też inne typy ‘przerw’. W tym otwarcie szczelinowe, jak sama nazwa wskazuje 
bardzo wąskie. Takie szczeliny występują z reguły już w istniejącej zabudowie, rzadko są 
projektowane przez architektów w nowych przestrzeniach, jednak nie oznacza to, że te, które 
pozostały  nie  są  wykorzystywane.  Otwarcia  szczelinowe  naprowadzają  obserwatora  do 
miejsca,  którym powinien się  zainteresować.  Ma być  odskocznią,  zaciekawieniem,  myślą, 

6 Kazimierz Wejcher, Elementy Kompozycji urbanistycznej, wyd.Arkady, Warszawa  1984 
7 Cytat: Frank Lloyd Wright
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która trwa mgnienie oka. Widz skupia wzrok na dalszym planie, ale  pamięta gdzie znajduje 
się w chwili obecnej.

Kolejnym  stosowanym  sposobem  na  zwrócenie  uwagi  użytkownika  jest  otwarcie 
kierunkowe. Architekci  podkreślają,  je poprzez bogactwo linii  i  kierunków prowadzącymi 
wzrok poza przestrzeń, w której jest zlokalizowane. Jest szersze od otwarcia szczelinowego. 
Nie rzadko wskazuje główną arterię komunikacyjną, podkreślając, w którą stronę podąża cała 
infrastruktura.  Otwarcie  kierunkowe,  może  być  też  swoistym  drogowskazem  dla 
niezmotoryzowanych uczestników ruchu - wprowadza pieszych w dane miejsce lub też toruje 
drogę do wyjścia. Może to być rząd niewielkich drzewek parkowych, delikatnie  sugerujących 
kierunek ruchu.

Innym bardzo często stosowanym jest otwarcie architektoniczne. We wnętrzach miejskich 
stosowane jako naprowadzenie na obiekt charakterystyczny, bądź wpasowujący się w klimat 
otoczenia.  Element  orientacyjny.  Czasami  ściany wnętrza  urbanistycznego,  z  którego  jest 
obserwowany stanowi jedynie  tło  dla  niego,  chociaż widzowi może wydawać się inaczej. 
Kiedy wkracza w przestrzeń, koncentruje się na pierwszym planie. Linie gzymsów, kierunek 
fasad czy orientacja  pozostałych  elementów dopiero  naprowadzają  na  rzecz  z  pozoru  nie 
istotną. Jednak obiekt na końcu otwarcia stanowi dopełnienie danego wnętrza, pod względem 
formy i wielkości. Zlokalizowany jest na dalszym planie, może być jednocześnie dominantą 
przestrzenną.  Dominanta  architektoniczna  -  główny,  wysuwający  się  na  pierwszy  plan, 
element  architektoniczny,  stanowiący  formalnie  najważniejszy  akcent  architektonicznej 
budowli, któremu podporządkowane są inne składniki.8 Wyrażona w postaci pomnika, małej 
architektury  bądź  innego  elementu  rzeźbiarskiego,  który  skupia  na  sobie  wędrujące  oko 
obserwatora. 

FOT. 4 Poznań – otwarcie kierunkowe, z dominantą architektoniczną (kościół Franciszkanów, Plac 
Bernaryński)9

Fizycznie  mniejszy  element  działający  na  podobnych  zasadach  co  dominanta  to 
architektoniczny bądź urbanistyczny akcent. Stosowany też jako element małej architektury. 
Co jest akcentem? Element, który skupia wzrok. Podkreśla wnętrze. Pozostaje jego częścią. 
Może mieć taką samą formę jak pozostałe części przestrzeni, ale być w innym kolorze. Może 
być w takim samym kolorze, ale być wykonany z innego materiału. 

Dawniej funkcje akcentu spełniały fontanny.  W zależności  od charakteru wnętrza,  było 
ozdobiona  detalem,  minimalistyczna  w  formie,  bądź  nawiązywała  do  kultury,  legendy 
lokalizacji, gdzie była sytuowana.

8 (wg Witold Szolginia: Architektura. Warszawa: Sigma NOT,1992, s.39 ISBN 83-85001-89-1
9 Żródło: Google Maps, z dn. 13.03.2014
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W nowych  inwestycjach  projektanci  korzystają  z  akcentu  barwnego.  Na  jednolitych  i 
monochromatycznych  fasadach  zaprojektowany  jest  komponent  w  postaci  agresywnego 
składnika.

Kiedy  obserwator  wkracza  w  teren  zaprojektowany  i  przygotowany  przez  architekta, 
pozostaje  ‘narażony’  na  doznania  jakie  projektant  przygotował  dla  niego  już  na  etapie 
koncepcji.  Można to  porównać do sceny teatralnej,  której  wystrój  zostaje  zaprojektowany 
uniwersalnie do każdej sztuki. Architekci starają się tak wpasować w krajobraz, aby budynki 
były funkcjonalne i użytkowe. Mają służyć mieszkańcom, widzom, przypadkowym pieszym. 
Dla  każdego  w  inny  nietypowy  sposób.  Użytkownikom  budynki  mają  dawać  poczucie 
bezpieczeństwa, być ich ostoją, domem rozumianym bardziej psychologicznie. Mają chronić 
nie tylko przez czynnikami atmosferycznymi, temperaturą. Mają być osłoną przed wścibskimi 
spojrzeniami  przechodniów.  Dla  tych  kolejnych  budynek  ma  być  dziełem sztuki.  Rzeźbą 
przestrzenną. Oni właśnie mają koncentrować wzrok na detalach, gzymsach, wykończeniach. 
Mają  zaglądać  do  wnętrz,  gdyż  mają  być  zainteresowani  jak  zewnętrzna  część  budynku 
wpływa na jego duszę. Czy jest nawiązaniem, zupełnym przeciwstawieniem czy nową bajką. 
Z kolei dla sąsiadów (osób z otoczenia) , urbanistyka ma być radością. Tak aby powracali 
nieświadomie  w miejsca,  które im sprawiają przyjemność.  Dlaczego zazwyczaj  chodzimy 
tymi samymi drogami? Dlaczego niektóre  trasy sprawiają nam więcej przyjemności niż inne. 
Dlaczego zatrzymujemy wzrok na detalach, które znamy. Ten sam gzyms od lat jest brązowy, 
ale ciągle analizujemy jego kształt, wielkość. Mamy ulubione miejsca patrzenia. Czy jest to, 
to okno , drugie od lewej w piątym rzędzie, gdzie zawsze są kolorowe firanki. I tak dalej, i tak 
dalej… Co człowiek, to inny detal, inna historia, inna myśl. Z reguły nie jesteśmy świadomi, 
że  tak  się  dzieje.  Tak  kreować  przestrzeń  mają  architekci.  Subtelnie.  Delikatnie.  Mają 
prowadzić, jak przewodnicy po nowym miejscu. 

Widz prowadzony jest przez kreatora przestrzeni, psychologa otoczenia. Pozornie wydaje 
się,  że  to  sam  obserwator  wybiera  drogę  ,  którą  podąża,  dopiero  analizując  wszystkie 
elementy  przestrzeni  można  rozpoznać  świadome  działania  planisty.  Psychofizjologia 
widzenia, odbioru świata cały czas jest z nami. Uczymy się jak ją odbierać. Jak z nią żyć. 
 ‘Nigdy  nie  dojdzie  do  rozwoju  osobowości,  jeśli  człowiek  świadomy,  na  podstawie 
świadomej decyzji moralnej, nie wybierze sobie własnej drogi’10 stwierdził Carl Gustav Jung. 
Odnosi  się  to  również  do  postrzegania  urbanistyki.  Architekt  jako  psycholog  przestrzeni 
pomaga obserwatorowi wybrać kierunek odpowiedni dla jego charakteru. 

10 Carl Gustav Jung
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Krzysztof BOROWSKI 

FORMY OPTYMALIZACJI PARAMETRÓW PRZESTRZENI 
NA PRZYKŁADZIE URZĄDZENIA 
BULWARÓW NADWARCIAŃSKICH W KONINIE

Wprowadzenie

Przygotowanie inwestycji oraz realizacja Bulwarów Nadwarciańskich w Koninie przebie-
gała według ściśle określonych kryteriów metodologicznych. Zastosowane procedury okazały 
się skuteczne a uzyskane rezultaty w postaci wykreowanej atrakcyjnej, wielofunkcyjnej prze-
strzeni publicznej zostały dobrze ocenione przez opinię publiczną i gremia profesjonalne. Za-
gospodarowana przestrzeń nadrzeczna poprawia estetykę Starówki, służy społeczności mia-
sta, przyciąga turystów, podnosi rengę miasta i regionu oraz pobudza dolszy rozwój terenów 
nadrzecznych.

Doświadczenia przy realizacji projektów urbanistycznych, z szczególnym uwzględnieniem 
Bulwarów Nadwarciańskich w Koninie, wsparte studiami z teorii projektowania urbanistycz-
nego doprowadziły do wypracowania  i  zdefiniowania  wybranych  kryteriów metodologicz-
nych. W badaniach szczegółowych starano się odpowiedzieć na pytania, jakie czynniki wpły-
wają obecnie na określenie parametrów urbanistycznych przestrzeni publicznej?, jaką rolę i 
znaczenie  odgrywają  owe  czynniki  w  współczesnych  warunkach  społecznych,  gospodar-
czych, organizacyjnych i środowiskowych?

W pracy tej podjęto również próbę uzasadnienia tezy o szczególnej roli przemian w plano-
waniu, organizacji i zarządzaniu przestrzenią publiczną w specyficznym okresie powstawania 
konińskich bulwarów, w pierwszej dekadzie XXI wieku. Badania mają charakter szacunko-
wy, stanowią jednak próbę oceny i waloryzacji pewnych wartości przestrzennych związanych 
z kreacją i parametryzacją nadwodnych przestrzeni publicznych i utrzymaniem wartości śro-
dowiskowych. Specyfika tematu badawczego wymaga analizy z różnych punktów widzenia. 
Jednym z celów jest wskazanie na niezbędność okresowych ocen i waloryzacji procedur pla-
nistyczno-inwestycyjnych i ich powiązanie z rzeczywistością.
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Planowanie oddolne1

W procesie urządzania przestrzeni konsultacje społeczne kojarzą się nierozłącznie z poję-
ciem tzw. planowania oddolnego. Planowanie oddolne pojawiło się jako wynik samoobrony 
społeczeństwa przed planowaniem dyrektywnym, polegającym na zarządzaniu i planowaniu 
odgórnym. Planowanie odgórne opierało się na elitach technokratycznych,  które nie mając 
kontaktu ze społeczeństwem nie było w stanie zabezpieczyć podstawowych potrzeb ludzkich. 
Według B.Zimmermanna planowanie powinno mieć charakter holistyczny i interdyscyplinar-
ny.2 Powinno opierać się na wiedzy, że podstawowym elementem planu jest tzw. „jednostka 
sąsiedzka”, która funkcjonuje i współdziała wraz z innymi jednostkami w systemie współza-
leżności czynników społecznych, fizycznych,  ekonomicznych i  politycznych.  Planowanie i 
rozwój powinny być zdecentralizowane i osadzone w obrębie samej społeczności lokalnej, 
szczególnie w przypadku odbudowy przestrzeni i społeczności zmarginalizowanych. Podsta-
wą takiego planowania jest owe sąsiedztwo, trwałość przemian i rozwoju oraz ludzka skala 
przedsięwzięć. Może to być zagwarantowane jedynie przez współuczestnictwo i współodpo-
wiedzialność w procesie urządzania przestrzeni na wszystkich etapach planowania, realizacji i 
użytkowania przestrzeni.

Przy założeniu planowania oddolnego należy zweryfikować dotychczasową rolę architek-
tów, urbanistów, planistów przestrzennych, specjalistów i przedstawicieli samorządów, czyli 
wszystkich odpowiedzialnych za urządzanie przestrzeni z mocy ustawy. Obraz zawodu archi-
tekta rejonowego, planisty ciągle ewoluuje. Wraz ze zmianami paradygmatów myślenia, w 
ciągu ostatnich dwudziestu, trzydziestu lat zmienił się diametralnie. Planiści miejscy coraz 
częściej zajmują się planowaniem i metodami nieformalnymi, jak urbanistyczne planowanie 
ramowe, warsztaty planistyczne czy scenariusze rozwoju. Zakresy zadań stają się coraz bar-
dziej kompleksowe i wykraczają coraz dalej poza zadania strukturyzacji urbanistycznej. Poza 
świadczeniami ściśle zawodowymi (plany, projekty) coraz częściej architekt miejski przejmu-
je rolę menedżera, pośrednika, mediatora, stratega, konsultanta, moderatora, doradcy, marke-
tingowca – koordynatora interdyscyplinarnego współdziałania realizacyjnego rozwoju miasta 
i regionu.

Można uznać, że dotychczas funkcjonowały dwa rozpowszechnione wizerunki planowa-
nia.3 Po pierwsze planowanie miejskie postrzegano jako próbę realizacji wzorców utopii spo-
łecznych. Były one gotowe i zamknięte, nie można było o nich dyskutować i ich zmieniać.  

1 Opracowano na podstawie: K. Borowski, Urządzanie przestrzeni jako zagadnienie urbanistyczne, inwe-
stycyjne i legislacyjne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003. Por.: K. Borowski, Planowanie 
oddolne jako opozycja do utopii i technokratyzmu, [w] Forma i przestrzeń w świadomości użytkowników i pro-
jektantów,  Wydawnictwo Stowarzyszenia Psychologia i Architektura „Zachowanie Środowisko, Architektura”, 
Red. A. Bańka, Zeszyt 2, Poznań 2003. Por. K. Borowski, Metody i Narzędzia modelowania nadwodnych prze-
strzeni publicznych na przykładzie Bulwarów Nadwarciańskich w Koninie, Wydawnictwo Politechniki Poznań-
skiej, Poznań 2014.

2 B.Zimmermann: Odbudowa dzielnicy Bronx. Biuro przewodniczącego Sub-Miasta Bronx, Bronx – New 
York 2001. Plan holistyczny (przyp. autora) – złożony całościowo z hierarchicznie powiązanych ze sobą i wza-
jemnie na siebie oddziaływujących „mniejszych całości” (części). Jest to plan zbudowany z planów, z których 
każdy stanowi równocześnie część systemu wyższej rangi i integralną całość w stosunku do systemów niższej  
rangi.

3 Por. J.Kopietz-Unger: Rola architekta miasta w Unii Europejskiej. Wydział Architektury Politechniki Po-
znańskiej, Studioteka „Zarysy”. Poznań 1999.
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Człowiek musiał  dostosować swe zachowanie do tak zbudowanej  przestrzeni.  Ewentualne 
zmiany powodowały utratę kształtu i zniszczenie wzorca. Z drugiej strony planowanie miej-
skie spełniało techniczne funkcje organizacji i rozmieszczenia elementów przestrzeni zgodnie 
z ustawą i obowiązującą modą. W pierwszym przypadku planista był zbawcą, bo osiągał ład 
przestrzenny;  w drugim był  technokratą,  bo  kształtował  społeczeństwo  według  wymagań 
techniki.

Architekci,  inżynierowie,  planiści,  decydenci,  politycy,  samorządowcy i  przedstawiciele 
społeczeństwa powinni powtórnie ocenić swoją rolę w procesie urządzania przestrzeni. Od-
górna władza z biurokratycznym aparatem, który myśli i zaleca, nie spełnia oczekiwań i wy-
magań współczesnego społeczeństwa demokratycznego. Według B.Zimmermanna „eksperci, 
jako źródło wiedzy powinni stać się tymi, którzy ułatwiają, słuchają, tłumaczą (...) Społeczno-
ści należy umożliwić posiadanie problemu i jego rozwiązania, eksperci mają tylko pomagać 
stworzyć plan i instrumenty potrzebne do jego zastosowania”.4

W formule i intencji urządzania przestrzeni planowanie miejskie nie jest ani regułą techno-
kratyczną ani spełnianiem utopii. Jest raczej polem realizacji celów przestrzennych, funkcjo-
nalnych i estetycznych „zdrowej przestrzeni dla zdrowego życia”. Planiści wespół z całą ad-
ministracją mają organizować i upowszechniać przejrzyste demokratyczne procesy admini-
stracyjno – decyzyjne z uwzględnianiem życzeń i poglądów mieszkańców. Poważne i równe 
traktowanie wszystkich obywateli pozwala zdobyć zrozumienie i akceptację dla realizacji sze-
roko zakrojonych, małych i dużych programów rozwoju miast i regionów.

Sytuacje konfliktowe w gospodarce przestrzennej

Wykonanie, uchwalenie i realizacja opracowań planistycznych i inwestycyjnych wymagają 
pogodzenia, różnorodnych, często sprzecznych interesów uczestników procesu. Im większa 
inwestycja,  obejmująca  swym zasięgiem formalnym większe terytorium i  populację  ludzi, 
tym większe prawdopodobieństwo powstawania różnorodnych konfliktów, niezadowolenia i 
braku akceptacji społecznej. Owa różnorodność sprzeczności i sytuacji konfliktowych, wystę-
pująca w sposób naturalny w przestrzeni lokalnej, zmusza do poszukiwania nowych metod 
negocjacyjnych,  poszerzających tradycyjny model  polityki  i  gospodarki przestrzennej.5 Co 
prawda alternatywne procedury negocjacyjne nie zastąpią ustawowych procedur planistycz-
nych, lecz mogą uzupełnić je wszędzie tam, gdzie osiągnięcie porozumienia drogą tradycyjną 
jest długotrwałe, kosztowne lub w ogóle nie jest możliwe.

Uruchamianie inicjatyw społecznych, możliwych dzięki demokratyzacji życia publiczne-
go, najczęściej skierowane jest przeciwko inwestorom, zarówno publicznym jak i prywatnym 
i ich projektom, wywołującym często dotkliwe skutki w funkcjonowaniu struktur gospodar-

4 Op. Cit.: B.Zimmermann „Odbudowa dzielnicy ...”.
5 M.Dutkowski: Znaczenie negocjacji i mediacji dla ocen oddziaływania na środowisko. Biuletyn Komisji ds. 

Ocen Oddziaływania na Środowisko, Warszawa 1994. Por. także: A.Patalas: Konsultacje społeczne i współ-
udział w tworzeniu projektu. W: Autostrady płatne i magistrale alternatywne w planowaniu przestrzennym. Poli-
technika Poznańska, Poznań 1998. Por. także: D.Doyle: Rozwiązywanie konfliktów środowiskowych. Wizja i  
wdrożenie, czyli recepta na sukces. UMA Engineering Ltd. Ontario Region (Canada), Agencja Budowy i Eks-
ploatacji Autostrad (Warszawa), Mississauga, Ontario, Kanada 1997.
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czych  i  mieszkaniowych społeczności.  Jak podaje J.Kołodziejski6 najczęściej  spotykanymi 
przyczynami, wywołującymi bezpośrednie sytuacje konfliktowe w gospodarce przestrzennej 
są:
 popyt na zasoby i walory zawierające się w lokalnej przestrzeni jest wyższy od ich poda-

ży,
 popyt na zasoby i walory nie może być zaspokojony wobec ich braku w lokalnej prze-

strzeni,
 zaspokojenie popytu na pewne walory i zasoby lokalnej przestrzeni ogranicza lub unie-

możliwia zaspokojenie popytu na inne dobra zawarte w tej samej przestrzeni,
 popyt na wszystkie walory i zasoby lokalnej przestrzeni może być wprawdzie zaspokojo-

ny, lecz spowoduje ograniczenie lub uniemożliwi korzystanie z nich w przyszłości.
Z kolei M.Dutkowski7 identyfikuje możliwe sytuacje kolizyjne w przestrzeni, prowadzące 

do  lokalnych  konfliktów  społecznych  w dwóch  odmiennych  przypadkach.  W  pierwszym 
przypadku różne koncepcje funkcji dla danego obszaru uzyskują poparcie różnych uczestni-
ków gospodarki przestrzennej i przekształcają się w spór między nimi. W drugim przypadku 
ustalone w planie rozmieszczenie funkcji wywołuje w przyszłości utrudnienia lub uniemożli-
wia korzystanie z przestrzeni przez część użytkowników gospodarki przestrzennej.

Konsultacje i mediacje społeczne

Dla złagodzenia skutków, jakie wywołują inwestycje w mieście i regionie zalecane są kon-
sultacje i mediacje społeczne, czyli prowadzenie otwartej polityki informacyjnej z zastosowa-
niem nowoczesnych technik mediacyjnych, komunikacji interpersonalnej, nie lekceważenie 
innych  poglądów i ludzi  oraz uszanowanie prawa społeczności  lokalnej  do artykułowania 
swoich obaw, uwag czy protestów. Niestety w Polsce, jak dotąd potrzeba takich konsultacji 
pojawia się sporadycznie tylko w postaci zapisów w ustawach. W rzeczywistości konsultacje 
społeczne i współudział w tworzeniu projektów są niechętnie praktykowane; wręcz unika się 
ich z powodu powszechnej opinii „o niebezpieczeństwie przeszkadzania lub zablokowania in-
westycji”. Powierzchowna forma takiego działania pojawia się tylko w przypadku ewident-
nych naruszeń prawa, dobrego zwyczaju i sztuki budowlanej. W zdecydowanej większości 
przypadków działa zasada faktów dokonanych, gdzie inwestorzy, przy akceptacji służb admi-
nistracyjnych odpowiedzialnych za przebieg inwestycji, realizują swoje zamierzenia, licząc na 
to, że nikt nie zainteresuje się inwestycją lub nie będzie miał wystarczającej „siły przebicia” 
do skutecznego oprotestowania lub zabraknie mu argumentów i możliwości prawnych.

W Polsce, w obowiązujących przepisach wynikających z ustaw, zagadnienie konsultacji 
społecznych i partycypacji sprowadzone jest do lapidarnych zapisów, ograniczających szeroki 
udział społeczeństwa do formuły biurokratycznego opiniowania projektów, planów i przed-
sięwzięć inwestycyjnych przez obywateli lub organizacje przedstawicielskie.

Zasadę demokratycznego rozstrzygania o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania te-
renów wzmacniają dodatkowo przepisy ustawy, gwarantujące obywatelom udział w procedu-
rze  poprzedzającej  uchwalenie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 

6 J.Kołodziejski: System terytorialny państwa. Problemy transformacji. Wydział Architektury Politechniki 
Gdańskiej, Gdańsk 1993.

7 Op. Cit.: M.Dutkowski „Znaczenie negocjacji ...”
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(MPZP). Co prawda regulacje te gwarantują szeroki udział społeczeństwa, lecz przepisy nie 
dotyczą całego procesu inwestycyjnego od momentu podjęcia pierwszych rozmów inwestora 
z miastem, lecz dotyczą tylko procedury prawno-administracyjnej. Możliwość udziału poja-
wia się dopiero w trakcie trwania procesu planowania, często w sytuacji, gdy rozstrzygnięcia 
przestrzenno–organizacyjne już zostały precyzyjnie zdefiniowane. Wiadomo powszechnie, że 
podjęcie uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP jest najczęściej końcowym wyni-
kiem długich negocjacji i porozumienia między miastem a inwestorem, dotyczącym skalkulo-
wanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zawsze najwięcej kontrowersji budzą duże spektakularne inwestycje, dotyczące pośrednio 
lub  bezpośrednio  dużej  ilości  osób,  innych  zainteresowanych  stron  i  dużych  obszarów o 
znacznym oddziaływaniu. Niewątpliwie do takich inwestycji należy zaliczyć budowę obiek-
tów infrastruktury technicznej o randze i zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym. Chodzi 
o infrastrukturę sieciową (linie przesyłowe dużej przepustowości, rurociągi) również obiekty 
infrastruktury komunalnej  (np.  wysypiska  śmieci)  a także lokalizację  obiektów i  urządzeń 
przemysłowych (uciążliwa produkcja, elektrownie, tamy i zapory). Wszystkie te inwestycje 
związane są z podjęciem decyzji politycznych z powodów gospodarczych, społecznych i fi-
nansowych. Wśród nich bodaj sztandarowym przykładem jest budowa autostrad. Zagadnienie 
to dotyczy rozstrzygnięć najwyższej rangi, dlatego też zostało uregulowane osobną ustawą z 
27 października 1994 r. o autostradach płatnych.8 Jednak działania wykazane w ustawie naj-
częściej są niewystarczające. Ich uzupełnieniem są konsultacje społeczne, których stosowanie 
ma określone cele osiągnięcia konsensusu społecznego, dokonania korekt rozwiązań projekto-
wych, a przede wszystkim uzyskania korzystnego wizerunku politycznego.

Istniejące obecnie w Polsce formy negocjacji sprzecznych celów i interesów w dziedzinie 
rozwoju przestrzennego są ubogie i jak wskazują doświadczenia krajów o długich tradycjach 
samorządowych,  prawdopodobnie  nie  wyeliminują  uciążliwych,  długotrwałych  i  kosztow-
nych konfliktów społecznych. Jak stwierdza M.Dutkowski9 konieczne jest poszukiwanie al-
ternatywnych dróg sterowania rozwojem przestrzennym, uwzględniających wielorakość ce-
lów i obiektywne sprzeczności interesów uczestników gospodarki przestrzennej. Korzystać 
przy tym można z osiągnięć takich krajów jak USA, Kanada, Japonia, ostatnio również Niem-
cy, Austria, Szwajcaria i Holandia, w których praktykuje się równolegle do klasycznych in-
strumentów  planowania  przestrzennego,  uzupełniające  negocjacyjne  metody  sporów  typu 
ADR (Alternative  Dispute Resolution).  Niewątpliwie  twórcze  zastosowanie tych  metod w 
Polsce byłoby krokiem w kierunku dostosowania procedur planistycznych do standardów eu-
ropejskich.

Metody mediacji społecznych wypracowywane są w krajach wysokorozwiniętych od po-
nad trzydziestu lat. Obecnie wynika to najczęściej z przepisów prawa, gdzie strony potencjal-

8 Ustawa ta w pewnym sensie znosi procedury demokratyczne, odpowiednie do MPZP (szczególnie w za-
kresie warunków lokalizacji i pozyskiwania gruntów), co nie znaczy, że nie uwzględnia włączenia w proces pla-
nistyczny społeczeństwa, z jego niezbywalnym konstytucyjnym prawem do współdecydowania o swoim losie. 
Obowiązujące przepisy wymagają uzyskania opinii Rady do Spraw Autostrad, wojewodów oraz zainteresowa-
nych jednostek samorządu terytorialnego (art. 20, ust. 2) na etapie wskazań lokalizacyjnych oraz przeprowadze-
nia procedury informowania w drodze ogłoszeń i przedłożonych do wglądu w urzędach wojewódzkich odpo-
wiednich materiałów, w tym oceny oddziaływania autostrady na grunty rolne i leśne (art. 20, ust. 4).

9 Ibidem 
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nych sporów dobrowolnie uczestniczą w procedurze inwestycyjnej, w celu wspólnego ujaw-
nienia różnych interesów i poglądów oraz osiągania zgody. Mediacje postrzegane są jako ele-
ment pozytywny, a ich powodzenie leży w interesie inwestorów, ponieważ prowadzi do prze-
prowadzenia zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego bez rażącego naruszania intere-
sów którejkolwiek strony i uczestników procesu. W konsultacjach społecznych stosowane są 
zaawansowane socjotechniki mediacyjne, oparte na nowoczesnych metodach komunikacji in-
terpersonalnej, opracowywanych przez interdyscyplinarne grupy badawcze z udziałem psy-
chologów i socjologów. Istnieją wyspecjalizowane grupy consultingowe i firmy, zajmujące 
się  wyłącznie  przeprowadzaniem szeroko zakrojonych  kampanii  informacyjno  –  reklamo-
wych i odpowiedzialnych za osiąganie konsensusu społecznego.

W Polsce istnieją pewne zapisy ustawowe o konsultacjach społecznych i włączaniu się 
społeczeństwa w proces inwestycyjny, jednakże są to często zapisy „martwego prawa”, bez 
przełożenia na zastosowanie i rozumienia istoty autentycznego udziału społeczeństwa w ca-
łym procesie decyzyjnym. Przy czym nie chodzi tu o rutynowe opiniowanie i uzgadnianie 
projektów, lecz o szeroko zakrojone kampanie informacyjne, których celem jest wypracowa-
nie optymalnej formuły planowanej inwestycji, tzn. minimalizacji strat i negatywnego wpły-
wu  na  środowisko  i  maksymalizacji  zysków  i  zadowolenia  wszystkich  zainteresowanych 
stron. Można wskazać kilka powodów takiego stanu rzeczy. Po pierwsze dostrzega się brak 
szczegółowych  unormowań prawnych,  dających podstawy do działań  zinstytucjonalizowa-
nych, wyposażonych w odpowiednie instrumentarium, gwarantujące systematykę i sprawność 
działania. Po drugie brak powszechnej świadomości społecznej i wiary, że przy osobistym za-
angażowaniu można mieć wpływ na rozwiązania planistyczno – projektowe i współdecydo-
wać o przebiegu inwestycji i jej efektach. Po trzecie brak świadomości wśród inwestorów, 
którzy obecnie kojarzą konsultacje społeczne ze źródłem niepotrzebnych kłopotów i blokowa-
niem możliwości osiągania szybkiego zysku. Wydaje się, że trzeci powód jest najważniejszy. 
W kraju o nieustabilizowanej sytuacji ekonomicznej słaby kapitał zainteresowany jest inwe-
stycjami o szybkiej stopie zwrotu. Mniej bierze się pod uwagę korzyści długofalowe i trudno-
wymierne, nieprzeliczalne w sposób bezpośredni a związane z postrzeganiem firmy, wiary-
godnością, elastycznością. Oczywiście umożliwienie społeczeństwu wpływu na rozwiązania 
wydłuża proces inwestycyjny, lecz w bilansie całościowym gwarantuje akceptację społeczną i 
pozytywne postrzeganie inwestora.

Dla  zobrazowania  skali  i  rangi  problematyki  planowania  demokratycznego  z  udziałem 
wszystkich zainteresowanych stron procesu urządzania przestrzeni, z szczególnym uwzględ-
nieniem grup i przedstawicielstw społeczeństwa warto przeanalizować wybraną metodę kon-
sultacji  społecznych,  zastosowaną na przykładzie inwestycji  autostradowych w Kanadzie.10 

Po uogólnieniu rozwiązań zastosowanych przy budowie autostrady można otrzymać modelo-
wy zakres konsultacji społecznych. Przykład ten uwidacznia znaczną różnicę świadomości i 
potrzeby prowadzenia negocjacji ze społeczeństwem, istniejącą pomiędzy krajami z „zaawan-
sowaną” demokracją (USA, Kanada, Japonia, Kraje „starej” UE), a nowymi krajami UE z 
„początkującą” demokracją, w tym Polski. 

10 Szczegółowej analizy porównawczej metodologii konsultacji społecznych, stosowanych w procesie in-
westycji autostradowych na przykładzie Kanady i Polski dokonał A.Patalas, Op. Cit: A.Patalas „Autostrady płat-
ne ...”, 1998.
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Podstawowe formy mediacji w realizacji procesu urządzania przestrzeni można podzielić 
na kilka etapów i zakresów, które zależą od specyfiki warunków lokalnych oraz danej inwe-
stycji:
 instytucjonalizacja procesu konsultacji społecznych: powołanie jednostek i osób odpo-

wiedzialnych za przeprowadzenie konsultacji i osiągnięcie konsensusu. Strona inwestora 
powołuje biuro informacyjne jako miejsce kontaktu i pozyskiwania wszelkich informacji 
i materiałów; strona społeczna powołuje komitety porozumienia reprezentujące wszystkie 
strony i grupy interesu,

 przygotowanie merytoryczne mediacji: bank informacji, rozpoznanie źródeł konfliktów, 
wyodrębnienie problemów, ocena sytuacji i możliwości rozwiązań, określenie ram orga-
nizacyjnych i technicznych przebiegu mediacji,

 organizacja przebiegu mediacji z wykorzystaniem różnych technik: ankietowanie, system 
otwartych spotkań, propagowanie dostępnych i zrozumiałych idei i  informacji  (media, 
publikatory, makiety, wizualizacje, in.), wycieczki,

 rozwiązanie  problemu:  powołanie  komisji  złożonej  z  przedstawicieli  wszystkich  stron 
(usystematyzowanie informacji - obiektywizacja poglądów – kompromis – porozumie-
nie)

Podstawowym zadaniem konsultacji społecznych jest zminimalizowanie napięć i konflik-
tów, uszanowanie opinii i poglądów wszystkich grup społecznych oraz zachowanie równości 
społecznej. Istotne jest, aby nie ignorować żadnej grupy interesów, unikać publicznych starć i 
w miarę możliwości panować nad postawami i nastrojami tych grup, które wykazują skrajne i 
negatywne postawy. W zależności od wielkości i stopnia komplikacji inwestycji, w procesie 
konsultacji pojawia się wiele podmiotów sporu i tym samym wiele kwestii spornych. Ważne 
jest, aby programem objąć wszystkich uczestników sporu, z pełnym dostępem do informacji 
poprzez instytucje zaangażowane i odpowiedzialne. W celu uniknięcia utraty panowania nad 
sytuacją i rozładowania napięć można przenieść dyskusję na małe grupy i rozłożyć ją w cza-
sie. Jednak w przypadku zdecydowanego oporu należy zdecydowanie przeciwdziałać.

Włączenie społeczeństwa w procedurę inwestycyjną stanowi integralną część procesu. Jak 
stwierdza A.Patalas na początku społeczeństwo często nie dostrzega możliwości osiągnięcia 
kompromisu między korzyściami a konfliktami, które można zminimalizować. Mimo wszyst-
ko zgłasza te zagrożenia, które odczuwa jako istotne. Za szczególnie ważne uznaje się komu-
nikowanie się z ludźmi przed rozpoczęciem planowanej inwestycji, przy stałym zabieganiu o 
dobrą opinię. Początek mediacji skierowany jest na wkład i uwagi społeczeństwa, a w następ-
nych fazach głównym celem spotkań jest podtrzymywanie pozytywnych opinii. Proces kon-
sultacji trwa przez cały okres przygotowań i realizacji i w całości powinien być dokumento-
wany. Korzyści wynikające z partycypacji społecznej związane są, oprócz zwiększonej ak-
ceptacji społecznej, z dostarczeniem przez ludzi informacji o lokalnych warunkach środowi-
skowych, ekonomicznych i socjalnych, czy o możliwościach działań alternatywnych. Umożli-
wienie społeczeństwu wpływu na rozwiązania,  a co najmniej stworzenie takich odczuć, że 
uwagi są rozpatrywane i często uwzględniane, gwarantuje większą akceptację projektów in-
westycyjnych.
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Planowanie i zarządzanie strategiczne

Planowanie  strategiczne  w ujęciu  Programu Partnerstwa dla  Samorządu  Terytorialnego 
(LGPP)11 jest metodą systematycznego radzenia sobie ze zmianami, budowania konsensusu 
obejmującego całą społeczność oraz tworzenia wspólnej wizji lepszej przyszłości gospodar-
czej. Poprawa wskaźników gospodarczych (baza – potrzeby podstawowe, niższego rzędu) po-
woduje wzrost wskaźników jakości życia i możliwości realizacji celów wyższego rzędu (nad-
budowa). Jest to twórczy proces służący do identyfikacji najważniejszych zjawisk, uzgadnia-
nia wiarygodnych celów, zadań i strategii oraz ich realizacji. Zarządzanie strategiczne jest to 
kierowanie rozwojem w procesie przemian, nastawione na wykorzystanie szans i unikanie za-
grożeń pojawiających się w otoczeniu. Jest to permanentny proces osiągania założonych ce-
lów cząstkowych, polegający na użyciu właściwych środków w konkretnym czasie i miejscu z 
uwzględnieniem istniejących ograniczeń i możliwości. Jest to proces podejmowania decyzji i 
realizacji, który obejmuje działania polityczne, gospodarcze i społeczne.

Strategiczny charakter planowania i zarządzania rozwojem miast i regionów polega na wy-
znaczaniu celów, wyborze sposobów ich osiągania i zasadzie działania celowego.12 Według 
E. Heczko-Hyłowej cele te są usystematyzowane i podlegają konkretyzacji  stosownie do 
trzech horyzontów czasowych planowania. Ze strategicznym charakterem planowania mamy 
do czynienia wówczas, gdy opracowanie planu jest oparte na strategicznych analizach, bada-
niach prospektywnych, scenariuszach rozwoju, studium wykonalności oraz ocenie skutków.
Jak stwierdza V.D. Fisher13 zarządzanie strategiczne odnosi się przede wszystkim do pod-

stawowej kwestii celowości, gdyż próbuje wznieść się ponad program rutynowych działań, 
koncentrując się na wybranych najważniejszych sprawach i stara się określić punkty lub po-
ziomy nacisku, za pomocą których można zrealizować poważne zmiany. Zarządzanie strate-
giczne skupia się w działaniu na tych sprawach, które mają kluczowe znaczenie dla społe-
czeństwa, i są możliwe do realizacji po uprzednim opracowaniu realnego programu konkret-
nych rozwiązań. Jest to proces ciągły,  wymagający zintegrowanych działań na wszystkich 
szczeblach, z aktualizacją celów, metod i narzędzi do ich osiągania. Planowanie i zarządzanie 
strategiczne odnosi się do strategii rozwoju na wszystkich szczeblach władzy rządowej i sa-
morządowej oraz instytucji i organizacji wykonawczych: krajowym, regionalnym i lokalnym 
(gminnym i miejskim). W ujęciu ogólnym strategię rozwoju można określić, jako koncepcję 

11 Local Government Partnership Program (LGPP) – kompleksowy Program Partnerstwa dla Samorządu 
Terytorialnego, finansowany przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (USAID), skierowany 
do samorządu terytorialnego w Polsce. Program polegał na wypracowywaniu modeli zarządzania gminą, wdra-
żaniu go w gminach biorących udział w programie (45 gmin) oraz rozpowszechnianiu ich w innych gminach.  
Program LGPP koncentrował się na zarządzaniu strategicznym, rozwoju gospodarczym, finansowaniu i rozwoju 
infrastruktury, usługach komunalnych, zarządzaniu zasobami oraz współpracy ze społecznością lokalną i mię-
dzygminną. 

12 Por.: Heczko-Hyłowa E., Nowy model planowania urbanistycznego i zarządzania rozwojem miast i re-
gionów w Polsce, w: Kierunki transformacji polskich miast u progu wstąpienia do Unii Europejskiej. Materiały  
Konferencji Naukowej, Szczecin, Wyd. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej 2001. Por.: Noworól A.,  Instru-
menty zarządzania rozwojem miasta, Kraków, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 1998. Por.: Par-
teka  T.,  Planowanie  strategiczne  rozwoju zrównoważonego,  Gdańsk,  Wyd.  Uniwersytetu  Gdańskiego  1997. 
Por.: Pęski W., Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Warszawa, Arkady 1999. Por.: Sumień T., Idea 
zrównoważonego rozwoju w nowym systemie standardów urbanistycznych, Człowiek i Środowisko, 1998, t. 22, 
nr 1–2.

13 Fisher V.D., Strategic planning and management, Connecticut (USA), Institut of Public Service 2001.
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systemowego  działania,  polegającą  na  formułowaniu  długookresowych  celów 
kraju/regionu/gminy/miasta i ich modyfikacji w zależności od zmian zachodzących w otocze-
niu, określaniu zasobów i środków niezbędnych do realizacji tych celów oraz sposobów po-
stępowania zapewniających optymalne ich rozmieszczenie i wykorzystanie.

Planowania i zarządzania strategicznego nie należy utożsamiać z planowaniem długofalo-
wym. Co prawda, plany długofalowe i strategiczne mogą być powiązane, lecz występuje mię-
dzy nimi zasadnicza różnica. Plany długofalowe określają, co należy zrobić, natomiast plany 
strategiczne określają, co można zrobić. Obydwa plany ujmują problemy o istotnym znacze-
niu, jednak planowanie i zarządzanie strategiczne idzie o krok dalej, wskazując te problemy, 
które mogą być zrealizowane.

Planowanie strategiczne jest ważnym narzędziem służącym do zbliżenia liderów gospodar-
czych oraz władz miejskich/gminnych w celu stworzenia partnerskich inicjatyw publiczno-
-prywatnych. Ma to służyć poprawie wskaźników gospodarczych oraz stworzeniu konkuren-
cyjnej pozycji miasta i gminy w obrazie na zewnątrz. Aczkolwiek trzeba zwrócić uwagę na 
pewną różnicę w zarządzaniu strategicznym, występującą pomiędzy sektorem publicznym i 
prywatnym. Mianowicie, w sektorze publicznym (samorządy) jest to proces w pełni demo-
kratyczny i otwarty. Jest to związane z koniecznością, często wymaganą prawem, zasięgania 
opinii  społeczności  oraz obowiązkiem pełnego informowania o zamierzeniach strategicz-
nych. Dodatkowo, decydenci sektora publicznego pochodzą z wyboru i działają w sekwen-
cjach kadencyjnych. Muszą funkcjonować w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych naci-
sków, nietolerowanych w sektorze prywatnym. Chodzi tu na przykład o otwarte sesje komi-
sji, posiedzenia władz miasta, transmisje medialne z rad miasta. W sektorze prywatnym śro-
dowisko działania jest znacznie prostsze, a na realizację zarządzania strategicznego przezna-
cza się znacznie mniej czasu niż w sektorze publicznym, w którym cel i misja są bardziej 
złożone. Jednak zarówno sektor publiczny, jak i prywatny powinny mieć jeden wspólny cel, 
którym jest zysk i rozwój.
Realizacja planów strategicznych rozwoju gospodarczego jednostek administracyjno-tery-

torialnych jest uzależniona od zastosowania modeli zarządzania oraz rozpowszechnienia za-
chowań wzorcowych. Należy do nich świadomość konieczności i korzyści płynących z reali-
zacji celów społeczności lokalnych oraz poczucie odpowiedzialności. Samorząd wzorcowy to 
taki, który efektywnie realizuje plany rozwoju zgodne z oczekiwaniami i jest za nie odpowie-
dzialny, który działa na rzecz sprawnego zarządzania usługami dla mieszkańców, usprawnie-
nia działania instytucji wspierających na co dzień samorządy, który zachęca obywateli, orga-
nizacje pozarządowe i przedstawicieli sektora prywatnego do współuczestnictwa w podejmo-
waniu decyzji dotyczących jednostki.

Bulwary Nadwarciańskie w Koninie

Projekt zagospodarowania Bulwarów Nadwarciańskich w Koninie wraz z regulacją kwar-
tałów nadrzecznych, wykonano z zastosowaniem metod i kryteriów rozwoju zrównoważone-
go i Nowego Urbanizmu, z łącznym i całościowym ujęciem problemów integracji społecznej, 
wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska. Dla zachowania postulatu kreacji przestrzeni 
pięknej, użytecznej, trwałej i bezpiecznej, ale przede wszystkim dla skuteczności działań za-
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stosowano nowoczesne metody i narzędzia planowania przestrzennego – tzw. planowania od-
dolnego a więc „przez mieszkańców dla mieszkańców”, w tym:
 partycypacji społecznej z prowadzeniem otwartej polityki informacyjnej i mediacyjnej,
 marketingu miejskiego z promocją zasobów i walorów oraz tworzeniem profesjonalnej 

oferty rynkowej,
 konkurencyjności (ekonomicznej, kulturowej i środowiskowej) regionu, miasta i gminy,
 monitoringu dla koordynacji działań i optymalizacji procesu decyzyjnego.

Efekt w postaci zaawansowanego produktu przeznaczonego do realizacji z realnym pro-
gramem,  aprobatą  społeczno-polityczną,  kalkulacją  kosztów,  finansowaniem  z  wspólnego 
funduszu miejskiego i europejskiego oraz stosownymi opiniami i pozwoleniami w procedurze 
administracyjnej procesu inwestycyjnego stał się możliwy dzięki zastosowaniu metod tzw. 
Planowania i Zarządzania Strategicznego.  W pierwszej  kolejności jasno sformułowano cel 
przywrócenia rzeki miastu, patronat nad całym przedsięwzięciem objął uznany LIDER PRO-
JEKTU (Kazimierz Lipiński, Radny Rady Miasta Konina), podejmując jednoosobowo odpo-
wiedzialność za wdrożenie projektu. Lider z zespołem opracował elastyczny plan działania w 
oparciu o zoptymalizowany proces decyzyjny, przeanalizował możliwości zmiany zagospoda-
rowania terenów nadrzecznych w oparciu o zoptymalizowaną strategię ze wskazaniem kon-
kretnych celów działania i określeniem potencjalnych zagrożeń. Powstała nieformalna organi-
zacja, złożona z samorządowców, działaczy społecznych – przedstawicieli organizacji poza-
rządowych, polityków, urzędników różnego szczebla, prawników oraz architektów i urbani-
stów, odpowiedzialna za realizację strategii.

Od pierwszego pomysłu (2003 r.) do realizacji inwestycji (2011 r.) upłynęło 8 lat. W tym 
czasie przeprowadzono wiele różnorodnych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, przy-
gotowawczym, wyjaśniającym i proceduralnym, zgodnie z metodą zarządzania strategiczne-
go. Wszystkie przedsięwzięcia łącznie przyczyniły się do wdrożenia idei i realizacji Bulwa-
rów Nadwarciańskich.

Projekt urbanistyczny i jego realizacja to efekt kilkuletniej i konsekwentnej pracy zespołu 
ludzi na rzecz i pożytek promocji regionu Wielkopolski, rewitalizacji Konina i przywrócenia 
rzek, jezior i kanałów miastom i ich mieszkańcom. Projekt i realizacja promuje kreatywność 
ludzi, innowacyjność, atrakcyjność lokalną i wysoką jakość życia w przestrzeni publicznej 
miasta i regionu konińskiego.

Duże znaczenie w promocji projektu miało objęcie patronatu honorowego przez Komisję 
Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu (KU-
iPP PAN O/w Poznaniu, Przewodniczący prof. dr hab. n. tech. Lech Zimowski), oraz patrona-
tu Wojewody Wielkopolskiego.  W ten sposób wpisano się  w nurt  tworzenia silnej  marki 
Wielkopolski na tle innych regionów Polski i Europy, w oparciu o sprawdzone wzorce pracy 
organicznej, przedsiębiorczości i atrakcyjności. Dzięki temu temat był wielokrotnie prezento-
wany i  publikowany na forum KUiPP PAN O/Poznań;  m.in.  w cyklu  międzynarodowych 
konferencji „Admirał” I-IV, w latach 2005-2009 w Świnoujściu, Poznaniu, Koninie i Byd-
goszczy. Dzięki temu wydarzeniu i innym publiczna debata nad przyszłością Konina zaczęła 
zataczać coraz szersze kręgi.

Zagadnienie rozwoju przestrzennego miasta i regionu konińskiego było jednym z moty-
wów przewodnich Międzynarodowej Sesji Naukowej KUiPP PAN O/w Poznaniu oraz Inter-
dyscyplinarnych Warsztatów Urbanistycznych Międzynarodowego Studium Podyplomowego 
Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Stało się tak za 
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sprawą Lidera Projektu Kazimierza Lipińskiego Radnego Rady Miasta Konina, który wygło-
sił wykład pt.: „Konin ma przyszłość. Postulaty projektowe ramowego programu rewitalizacji 
miasta w oparciu o walory lokalizacji nad wodą”. Wykładowi towarzyszyła wystawa i prezen-
tacja koncepcji urbanistycznych rewitalizacji Starówki - lokalizacji portu rzecznego, zagospo-
darowania bulwarów nadwarciańskich, terenów przy dworcu PKS i targowicy, wyspy Pocie-
jewo oraz aktywizacji gospodarczej terenów wzdłuż nowej przeprawy i obwodnicy Konina.14

W dyskusji o walorach, problemach i szansach rozwoju Konina wzięli udział liczni uczest-
nicy konferencji z Polski i zagranicy – przedstawiciele nauki (PAN, Politechnika Poznańska, 
Politechnika Szczecińska, Uniwersytet  im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższa Szkoła 
Gospodarki w Bydgoszczy, Technische Universität Hannover, Fachhochschule Neubranden-
burg), żeglugi, administracji samorządowej i gospodarki (RZGW w Poznaniu, Urząd Morski 
w Szczecinie,  Żegluga  Bydgoska,  Europejska  Unia  Inżynierów,  Architektów i  Planistów, 
UNESCO – Grupa MAB 11 Ekosystemy Miejskie). W rezultacie dyskusji z inspiracji Pana 
Krzysztofa Sikory – Kanclerza WSG w Bydgoszczy i Przewodniczącego Sejmiku Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego oraz głównego prelegenta i armatora Pana Kazimierza Lipińskie-
go podjęto inicjatywę powołania społecznego gremium ds. rewitalizacji i promocji tzw. Wiel-
kiej  Pętli  Wielkopolskiej.  Niewątpliwie wspólne działania na rzecz przywrócenia rzeki lu-
dziom i miastu miały znaczący wpływ na rozwój miasta i ziemi konińskiej.

Konin ma być przykładem dla innych miast węzłowych na trasie Wielkiej Pętli Wielkopol-
skiej wykorzystania walorów lokalizacji nad wodą poprzez tworzenie atrakcyjnych przestrze-
ni publicznych i infrastruktury obsługi „czasu wolnego” – kultury, rekreacji, turystyki kwalifi-
kowanej w kontekście tzw. wodnych frontów architektonicznych. Ważna jest promocja przed-
siębiorczości oraz edukacja społeczna poprzez kreację i przebywanie w atrakcyjnej przestrze-
ni publicznej z uwzględnieniem potrzeb i interesów zarówno mieszkańców jak i przyjezd-
nych.

WPW promuje  Wielkopolskę  w  ujęciu  wewnętrznym  dla  Wielkopolan  i  w  ujęciu  ze-
wnętrznym w skali kraju i Europy. Zagospodarowanie terenów nadwodnych, wzorem Konina 
zrealizowano m.in. w Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Opolu i Ślesinie. Oczekuje się, 
że podobne realizacje powstaną również w węzłowych miastach WPW – Śremie, Poznaniu, 
Obornikach, Wronkach, Sierakowie, Międzychodzie, Skwierzynie i Santoku oraz Drezdenku, 
Krzyżu Wlkp., Wieleniu, Czarnkowie, Ujściu również, Łabiszynie, Pakości, Inowrocławiu i 
Kruszwicy. Ma szansę powstać spektakularny produkt o bardzo szerokim oddziaływaniu spo-
łecznym, ekonomicznym i kulturotwórczym. Tylko wspólne, kompleksowe i skoordynowane 
działania mogą doprowadzić do sukcesu.

14 Spotkanie miało miejsce w Domu Pracy Twórczej  PAN w Świnoujściu w dniach  13-15.04.2007 r.  
Głównym inspiratorem sesji naukowej oraz debaty był Przewodniczący Komisji i Konferencji prof. dr habil. 
Lech Zimowski, który podkreślił rolę i znaczenie „racjonalnej polityki i gospodarki przestrzennej z punktu wi-
dzenia funkcji komunikacyjnych, w tym żeglugi śródlądowej, białej floty i portów, pobrzeży i estuariów na sty-
ku urbanizacji lądowych i nadwodnych”.
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Optymalizacja rozwiązań koncepcyjno-programowych

Dokumentację projektową można umownie podzielić na dwie części. Pierwsza część doty-
czy fizjonomii, fizjografii i parametrów użytkowych przestrzeni publicznej i elementów jej 
wyposażenia. Na tym etapie architekt kreuje docelową formę, funkcję i konstrukcję elemen-
tów przestrzeni zgodnie ze sztuką budowlaną, według dostępnych możliwości techniczno-ma-
teriałowych i budżetowych, co wpływa na jej ostateczny odbiór, estetykę oraz jakość i kom-
fort użytkowania. Zostawia trwały ślad w przestrzeni miasta i świadomości jego mieszkań-
ców. Druga część dotyczy przebiegu realizacji i procedur w procesie inwestycyjnym. Jest cią-
giem decyzji administracyjnych, zgodnie z obowiązującym prawem, podejmowanych na róż-
nych szczeblach administracji państwowej, samorządowej i branżowej, przez różne instytucje 
według zakresu kompetencji, na podstawie załączonej specjalistycznej dokumentacji teksto-
wo-rysunkowej. Przyszły użytkownik przestrzeni nie ma i nie musi mieć świadomości istnie-
nia takiej dokumentacji, ale bez tej części, żadna (choćby najpiękniej i najlepiej zaprojekto-
wana przestrzeń) nie zostanie zrealizowana.

Koncepcja urbanistyczna zagospodarowania terenów nadrzecznych w Koninie – Bulwary 
Nadwarciańskie stała się ostatecznie zbiorem wytycznych do sporządzenia projektu budowla-
nego wielobranżowego, na podstawie, którego uzyskano pozwolenie na budowę. Zanim jed-
nak doszło do tego etapu musiało upłynąć kilka lat przygotowań w warstwie proceduralnej, 
planistycznej i budżetowej, ale przede wszystkim w warstwie mentalnej - świadomości społe-
czeństwa i decydentów. Założony cel przy powstawaniu koncepcji został osiągnięty. Na pod-
stawie studium koncepcyjnego wraz z opisem sporządzono szereg materiałów poglądowych – 
plansze, foldery, wystawy, publikacje naukowe i popularno-naukowe, prezentacje multime-
dialne i in., służących szeroko pojętej promocji przedsięwzięcia. Pomysł, który na początku 
wydawał się nierealny, z czasem zaczął „żyć swoim życiem” zataczając coraz większe kręgi, 
trafiając do szerokiego grona odbiorców i przyszłych użytkowników.

Koncepcja, jako wynik wystudiowanego stanu wiedzy i oczekiwań strony Zamawiającej 
podlegała stałej ocenie a zaproponowane tam rozwiązania koncepcyjno-programowe poddane 
zostały permanentnej  wielokryterialnej  optymalizacji,  polegającej  na poszukiwaniu  najlep-
szych parametrów i rozwiązań przestrzeni publicznej z punktu widzenia określonych kryte-
riów estetyki, użyteczności, trwałości i bezpieczeństwa. Można mówić o optymalizacji niefor-
malnej i formalnej.

Optymalizacja nieformalna

Optymalizacja nieformalna jest niezależna od procedur prawnych i przepisów branżowych 
i ma charakter uznaniowy. Jest wypadkową zapotrzebowania społecznego oraz wiedzy i aspi-
racji obywateli. W tym przypadku każdy mógł i miał taką szansę wypowiedzieć się na temat 
zaproponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych. Zarówno obywatel, mieszkaniec, 
sąsiad, właściciel nieruchomości, przedsiębiorca jak i organizacje przedstawicielskie – stowa-
rzyszenia, kluby itp. Sytuacja taka była możliwa dzięki powszechnej dostępności do projektu 
koncepcyjnego, który był  publikowany, opisywany w mediach, prezentowany w Internecie 
oraz podczas otwartych imprez, specjalnie zorganizowanych dla wywołania dyskusji publicz-
nej. Od początku jednym z głównych założeń promotorów budowy bulwarów była transpa-
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rentność i upublicznienie wszelkich działań. Dyskusje i pokazy były moderowane, z dbałością 
o przestrzeganie etykiety debaty publicznej i administrowaniem różnych kanałów przekazu 
informacji.  Ważne głosy,  mające  wpływ na ostateczny kształt  bulwarów padały ze strony 
członków Towarzystwa Przyjaciół Konina (TPK), które zorganizowało Konwersatorium z cy-
klu „Konin – wczoraj, dziś i jutro” pt. „Bulwary konińskie szansą dla Starówki”.15 Tomasz 
Andrzej Nowak – Członek Zarządu TPK zorganizował na swoim bardzo popularnym portalu 
www.konin-starowka.pl dwie sondy: pierwszą dotyczącą budowy kładki na Kanale Ulgi ma-
jącej łączyć V Osiedle z Bulwarem i Starówką oraz drugą o Bulwarach Nadwarciańskich i po-
trzebie ich budowy. Internauci głosowali w ok. 80 % pozytywnie. Na spotkaniach padały tak-
że pytania osób nieobecnych, którzy swe uwagi przekazali za pośrednictwem komentarzy in-
ternetowych.

O dostępności i infrastrukturze bulwarów wypowiadali się również przedstawiciele Koniń-
skiego  Klubu  Kajakowego,  Konińskiego  Klubu Rowerowego,  Lokalna  Organizacja  Tury-
styczna „Marina” i inne. Ważne głosy padały ze strony osób i instytucji niezwiązanych bez-
pośrednio ani z Koninem, ani z bulwarami. Mowa tu o uczestnikach różnorakich imprez orga-
nizowanych poza Koninem na rzecz budowy bulwarów (np. w Warszawie, Poznaniu, Świno-
ujściu, Sierakowie, Bydgoszczy). Szczególną rolę odegrali członkowie Komisji Urbanistyki i 
Planowania Przestrzennego PAN O/w Poznaniu, która objęła ideę budowy bulwarów patrona-
tem honorowym. Uwagi i recenzje członków KUiPP PAN w Poznaniu miały charakter profe-
sjonalny. Wszystkie głosy były skrupulatnie odnotowane i miały wpływ na ostateczny kształt 
bulwarów.

Ważnym elementem promocji i dyskusji publicznej o konińskich bulwarach stała się pre-
zentacja projektu zagospodarowania terenów nadrzecznych w Koninie „Bulwar Nadwarciań-
ski na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolskiej”. W dniu otwarcia wystawy wygłoszono wykład 
nt. „Rzeka w mieście  – na szlaku WPW”, po którym licznie przybyli  zaproszeni goście i 
zwiedzający wypowiedzieli szereg cennych uwag do projektu.

Ważnym gremium powołanym do kontroli i nadzoru nad realizacją bulwarów z prawem 
podejmowania wiążących decyzji, co do szczegółowych rozwiązań na etapie wykonawstwa 
była Rada Budowy, powołana przez Urząd Miasta Konina. W skład rady weszli przedstawi-
ciele Inwestora, Wykonawców i Projektantów. Inwestora reprezentowali Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego, wyłoniony w drodze przetargu publicznego oraz Naczelnik Wydziału Inwe-
stycji UM Konin, który prowadził inwestycję; Wykonawców reprezentował Kierownik Budo-
wy wraz z Kierownikami robót z poszczególnych firm wykonawczych z Konsorcjum Gene-
ralnego Wykonawstwa oraz firm podwykonawczych;  Projektantów reprezentował  Główny 
projektant wraz z projektantami branżowymi. W radach budowy uczestniczyli doraźnie we-
dług potrzeb przedstawiciele firm dostarczających materiały i technologie budowlane.16 Rada 

15 Konwersatorium odbyło się 9 marca 2010 r w Ratuszu Miejskim. Moderatorem dyskusji był Henryk Ja-
nasek, wiceprezes TPK. Obecni: K. Lipiński, Radny Rady Miasta Konina, współautor bulwarów, A. Sybis, Za-
stępca Prezydenta Miasta Konina oraz 34 aktywnych członków TPK; prezentację multimedialną wygłosił K. Bo-
rowski, architekt współautor bulwarów

16 Budowę Bulwarów Nadwarciańskich w Koninie prowadził reprezentant Inwestora Andrzej Sybis z-ca Pre-
zydenta Miasta Konina a z ramienia Inwestora Wydział Inwestycyjny UM pod kierunkiem Kierownik Wydziału 
Elżbiety Tylus-Dembińskiej;  w spotkaniach regularnie uczestniczył  Radny Rady Miasta Kazimierz Lipiński,  
jako Lider Projektu oraz Nadzorca społeczny; w naradach uczestniczyli również  z WI-UM Aldona Stasiak oraz  
Piotr Kozłowski; funkcję Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego pełnił mgr inż. Krzysztof Świgoń PPH FLORIN z 
Inowrocławia; Kierownikiem Budowy był mgr inż. Jarosław Kończak z Hydrowatu (na początku budowy funk-

http://www.konin-starowka.pl/
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Budowy podjęła cały szereg decyzji,  mających istotny wpływ na zastosowane rozwiązania 
techniczne i kształt bulwarów. Narady odbywały się zarówno w biurze budowy, poprzedzone 
często obchodem budowy z weryfikacją stanu, jakości robót oraz ich zgodności z dokumenta-
cją, ale również poza budową – u dostawców materiałów wykończeniowych.17 Wielokrotnie 
zmieniano lub uszczegóławiano decyzje w trakcie wykonywania robót budowlanych. Wyni-
kało to z przyczyn niezależnych od wykonawców i projektantów, np. z powodu występują-
cych kolizji fundamentów i murów oporowych z niezinwentaryzowanymi lub przesuniętymi 
sieciami infrastrukturalnymi. Zmianę technologii ścian szczelnych i oczepów wymusił utrzy-
mujący się wysoki stan wody w rzece.

Optymalizacja formalna

Optymalizacja formalna - równolegle z działaniami o charakterze promocyjno-informacyj-
nym prowadzono konsultacje z rzeczoznawcami i wyspecjalizowanymi jednostkami admini-
stracji rządowej i samorządowej oraz urzędami, gestorami sieci, powołanymi do uzgadniania, 
opiniowania i zatwierdzania tego rodzaju inwestycji.  Część owych konsultacji prowadzono 
bez nakazu, dla uzyskania jak największej ilości informacji mających wpływ na projekt, w 
miarę możliwości przed rozstrzygnięciami projektowymi. Jednak większość z nich przepro-
wadzono w trybie obowiązujących procedur administracyjnych, w myśl przepisów litery pra-
wa.  Proces  uzgadniania,  opiniowania  i  zatwierdzania  projektu  zagospodarowania  terenów 
nadrzecznych, na przykładzie Bulwarów Nadwarciańskich w Koninie można opisać według 
kompetencji instytucji i ich szczebla, odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami przestrzeni 
w poszczególnych działach. Należy podkreślić, że mamy do czynienia z bardzo specyficzny-
mi zasobami w przestrzeni miasta, podlegającymi specjalnemu nadzorowi. Obszar stykowy 
woda-ląd z występującym zagrożeniem powodziowym,  pradolina rzeczna z meandrującym 
korytem o zmiennym poziomie lustra wody, tor żeglugowy, zielone łęgi zalewowe z bujną 
fauną i florą, infrastruktura urządzeń wodnych regulacji przepływu i ochrony przeciwpowo-
dziowej, miejska infrastruktura urbanistyczna związana z wodą – mosty  i inne.
Ostateczny kształt wszystkich elementów bulwaru, które zostały wybudowane jest wypadko-
wą wytycznych zawartych w koncepcji projektowej z programem funkcjonalno-użytkowym, 
skonfrontowanej  z  szczególnymi  wymaganiami  do  projektu  budowlanego,  określonymi  w 
różnych dokumentach planistycznych, strategiach, opiniach, dokumentacji techniczno-techno-
logicznej, katalogach, warunkach technicznych, zezwoleniach, operatach, ekspertyzach, nor-
mach i innych.18 W każdym z wymienionych dokumentów zawarto zapisy, co do wymagań 
stawianych realizacji poszczególnych elementów bulwaru, zgodnie z obowiązującymi  przepi-

cję Kierownika Budowy pełnił Andrzej Maliński z PDiM Konin), Wykonawców reprezentowali: Andrzej Kan-
tek i Andrzej Chojnacki z PDiM Konin, Kazimierz Kowalski, Zbigniew Pawlak i Krzysztof Bąk z Hydrowatu  
oraz Krzysztof Broż i Tomasz Stachurski z Elektromontu 1; Projektantów reprezentowali: Krzysztof Borowski, 
Roman Pilch i Patryk Błaszczyński.

17 Jako ciekawostkę można podać, że jedna z rad odbyła się w Zakładzie Kamieniarskim Roberta Popkow-
skiego, który przygotował na placu firmy makietę fragmentu bulwarów w skali 1:1 z użyciem różnych materia-
łów okładzinowych – bruku kamiennego na posadzkach, okładzin elewacyjnych i schodowych i in. Rada gre-
mialnie wskazała paletę materiałów i kolorów, przeznaczonych do realizacji. Również jedna z rad odbyła się na 
budowie w nocy po godz. 22.00 w celu dokonania próby i wyboru rodzaju opraw i źródeł światła, prezentowa-
nych alternatywnie przez dostawców z Philipsa.
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sami oraz według procedury: wniosek o wydanie warunków z załącznikami,  definiującymi 
jednoznacznie zapotrzebowanie – warunki techniczne lub decyzja – projektowanie – weryfi-
kacja projektu, co do zgodności z wydanymi warunkami i decyzjami – pozytywna opinia pro-
jektu, jako zgoda na realizację według warunków.

Procedura administracyjna urządzania przestrzeni

Do realizacji zamierzenia inwestycyjnego celu i dobra publicznego - Bulwarów Nadwar-
ciańskich w Koninie i innych podobnych inwestycji, wymagana była rutynowa procedura ad-
ministracyjna przygotowania, uzgadniania, opiniowania i zatwierdzania projektu budowlane-
go wraz z dokumentacją wodno-środowiskową.

Równie ważna procedura (bez tej procedury nie byłoby możliwe zlecenie i sporządzenie 
projektu  budowlanego)  dotyczyła  przeprowadzenia  inwestycji  celu  i  dobra publicznego w 
procesie inwestycyjnym, poprzedzających sporządzenie projektu. Chodzi o procedury związa-
ne z wydatkowaniem środków publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Nale-
żało więc w pierwszej kolejności przekonać do zasadności realizacji inwestycji Radę Miasta, 
która decyduje o rozdziale środków publicznych w budżecie miasta. Następnie Rada Miasta, 
przez podjęcie stosownych uchwał wprowadziła przedmiotową inwestycję do dokumentacji 
wspomagającej rozwój, np. Strategia Rozwoju Konina na lata 2007-2015, Zintegrowany Lo-
kalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2007- 2015, Wieloletni Plan Inwestycyjny 
na lata 2012-2017. Podejmowanie konkretnych działań, polegających na zlecaniu wykonania 
poszczególnych elementów dokumentacji przygotowawczej i budowlanej, stało się możliwe 
przede wszystkim dzięki sukcesywnemu zabezpieczeniu określonych kwot pieniędzy w kolej-
nych budżetach miasta, uchwalanych na poszczególne lata (w okresie 2003-2009).

Równolegle prowadzono działania zmierzające do spięcia budżetowego inwestycji. Miasto 
nie było w stanie samodzielnie udźwignąć wydatku na realizację bulwarów, więc uruchomio-
no procedurę pozyskania środków z źródeł zewnętrznych - dofinansowania z programów po-
mocowych Unii Europejskiej ze wspomaganiem z środków prywatnych według programów 
partnerstwa publiczno-prywatnego. W efekcie złożonych wniosków wraz z załącznikami pro-
jekt wygrał konkurs w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, otrzymu-
jąc dofinansowanie na poziomie umożliwiającym spięcie finansowe i rozpoczęcie inwesty-
cji.19

Podstawą do wydania ostatecznej  (prawomocnej)  decyzji  o pozwoleniu na budowę był 
Projekt Budowlany, na który składają się pełnobranżowe opracowania graficzne i opisowe, 
zgodne z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(architektura, konstrukcja, drogi, zieleń, inst. CO, wod.-kan., elektryczne, teleinformatyczne), 
techniczno-ekonomiczne wraz ze wszystkimi stosownymi uzgodnieniami i pozwoleniami z 
zakresu ochrony wody i środowiska, sanit.-epid. i p-poż., wyposażenia i użytkowania infra-

18 Na dokumentację formalno-prawną Bulwarów Nadwarciańskich w Koninie składa się około 40 wyspe-
cjalizowanych dokumentów o łącznej objętości ponad 1000 stron.

19 Umowa o dofinansowaniu projektu została zawarta 23 września 2009 r. pomiędzy Zarządem Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, działającym jako instytucja zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Opera-
cyjnym na lata 2007-2013 (Priorytet VI, działanie 6.1), a Miastem Konin. Koszt inwestycji to ok. 13 mln zł. W 
65 proc. finansowanie pochodziło ze środków unijnych, będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego w 
Poznaniu, reszta pieniędzy pochodziła z budżetu miasta.
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struktury technicznej i in. W zakresie obowiązków Głównego Projektanta – wykonawcy pro-
jektu do pozwolenia na budowę ustanowiono przygotowanie ponad 40 komponentów doku-
mentacji. W tym: aktualizacja map, badania geotechniczne, oceny stanu technicznego, projek-
ty budowlane wielobranżowe, opinie i uzgodnienia, kosztorysy inwestorskie i przedmiary ro-
bót, raporty oddziaływania na środowisko, studium wykonalności inwestycji, wnioski o finan-
sowanie z funduszy europejskich, operat i pozwolenie wodno-prawne, raport i decyzja środo-
wiskowa, projekty wykonawcze i inne.

Podsumowanie

Optymalizacja parametrów przestrzeni odbywa się na wielu płaszczyznach i na wszystkich 
etapach jej świadomego urządzania. Społeczeństwo spełnia niezwykle ważną funkcję swoiste-
go „sejsmografu inwestycyjnego”, monitorującego i reagującego na wszelkie próby działań 
powodujących przekroczenie tolerancji środowiskowej. Wiele inwestycji o charakterze strate-
gicznym musi być realizowana kosztem pewnych wyrzeczeń, który jednak zwraca się w bi-
lansie ogólnym.

Bardzo ważną rolę w procesie urządzania przestrzeni odgrywają konsultacje społeczne. W 
konkluzji można zadać sobie pytanie: jaka jest i jaka powinna być rola władzy i jej biurokracji 
w procesie realizacji ludzkich potrzeb? Punktem wyjścia powinny być podstawowe oczekiwa-
nia, wspólne dla wszystkich grup i stron procesu: zdrowie, bezpieczeństwo, wykształcenie i 
niezależność ekonomiczna, ochrona środowiska naturalnego i wybudowanego oraz estetyka, 
użyteczność i trwałość rozwiązań w przestrzeni.

Przykład realizacji Bulwarów Nadwarciańskich w Koninie pokazuje złożony przebieg pro-
cesu inwestycyjnego, na wszystkich jego etapach, według ściśle określonych kryteriów meto-
dologicznych. Realizacja bulwarów nabrała szczególnego znaczenia w dobie współczesnych 
przemian w planowaniu,  organizacji  i  zarządzaniu przestrzenią publiczną w specyficznym 
okresie pierwszej dekady XXI wieku, w kilkanaście lat po wstąpieniu Polski do Unii Europej-
skiej.
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l1. Widok na West Bay z ostatniego poziomu Muzeum Sztuki Islamu

Aleksandra OMILIAN 

POSZUKIWANIE STYLU NARODOWEGO. ODNIESIENIE DO 
TRADYCYJNEJ ARCHITEKTURY ISLAMU WE WSPÓLCZESNYCH 
PROJEKTACH KATARU – NA PRZYKŁADZIE MUZEUM SZTUKI 
ISLAMU ORAZ SUKU WAQFI

1. WPROWADZENIE

Po  odkryciu  potencjału  ekonomiczego  w  postaci  najwiekszego  znanego  złoża  gazu 
ziemnego na Ziemi,  Katar  stał  się  najbogatszym Panstwem na  Świecie.  Nagły przypływ 
funduszy w oczywsity sposób wpłynął na szybkie zmiany przestrzenno-krajobrazowe Doha. 
Państwa Półwyspu Arabskiego budując kolejne wierzowce na wzór światowych metropoli 
zdają się scigać w kształtowaniu swojego wizerunku - państw silnych, dalece rozwiniętych 
oraz przede wszystkim bogatych. (Il. 2) i (il. 3)

Obecenie w Doha możemy naliczyć 136 drapaczy chmur, (w tym na samym West Bay 
104) 51 nie ukończonych oraz 7 planowanych [5] (il.1). To wlasnie w dzielnicy West Bay 
miałam okazje uczestniczyć w wykładzie organizowanym przez Msheireb Enrichment Center. 
10 lutego 2014 roku, swoimi spostrzeżeniami podzielili sie Ibrahim Al Jaida  i Stefano Boeri. 
Zreferowanie i rozwinięcie wszytskich poruszonych przez nich aspektów mogłoby stanowić 
temat kilku lub kilkunastu artykułów. Poniższy tekst nawiązuje do jedego z nich.  
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1. W POSZUKIWANIU STYLU NARODOWEGO – POTRZEBA SYMBOLI 

Zaskoczyło  mnie  jedno.  Niespodziewałam  się  negatywnego  podejścia  do  koncepcji 
dzielnicy  drapaczy  chmur  –  możnaby  pomysleć  dumy  narodowej,  symbolu  bogactwa. 
Okazuje  się,  że  po  kilkunastu  latach  przyspieszonego  rozwoju  część  architektów  ze 
środowiska odnosi sie do tej dzielnicy sceptycznie. Jak wypowiedział się dyrektor rozwoju 
Kataru  Halcrow  Dean  Thopson:   „Szybkość  z  jaką  wszystko  się  działo,  być  może  
spowodowała że istota sprawy nie została rozpatrzona tak dokładnie jak powinna, ale teraz  
ze  świadomością  trwałości  rozwoju,  wszyscy zwalniają  i  powtarzają:  musimy zrobić  coś  
więcej  niż  tylko  stawiać  budynki,  musimy  nadać  im  wartość  i  uczynić  atrakcyjnymi  dla  
mieszkańców” [5].  Podobne zdanie ma dr Yousef Alhorr:  „Ważne jest  tworzenie szkalno-
stalowych  wież,  które  symbolizują  wsółczesne  centrum  biznesu,  ale  istnieje  też  potrzeba  
połączenia lokalnego charakteru,  środowiska, kultury i stylu życia aby stworzyć unikalny,  
charterystyczny  tylko dla nas styl.” [5].  Oraz Issa Al Mohanndi:  „Musimy uczynić nasze  
miasto rozpoznawalnym poprzez naszą architekturę. Kiedy ktoś odwiedzi Doha, albo chociaż  
zobaczy zdjęcie, musi odrazu wykrzyknąć: „ Tak właśnie! To Katar!„”1 [5]  

Również Pan Ibrahim Jaidah (  dyrektor  Arab Engineering Bureau,  autor książki  „ The 
History of Qatari Architecture” ) sygnalizuję potrzebę poszukiwań tożsamości miasta poprzez 
powrót do tradycji – czerpania z niej rozwiązań technicznych jak i estetycznych. Podkreślał, 
że  kształtowany  się  przez  lata  sposób  wznoszenia  budynków  –  nie  był  przypadkowy,  a 
uwarunkowany  pustynnym  klimatem  oraz  trybem  życia.  Omówił  dawniej  stosowane 
rozwiązania:  na  przykład  wywoływanie  odpowiedniego  przepływu  powietrza  w  budynku, 
które  pomagało  zachować  pożądany chłód bez  użycia  klimatyzatorów.  Krytykuje  szklane 
fasady,  które odbijają promienie słoneczne i  powodują jeszce większe ocieplenie.  Kolejną 
stroną tego zagadnienia jest wskazanie potrzeby tworzenia niepowtarzalności miejsca poprzez 
kreowanie jego indywidualnego stylu.  Przedstawił przy tym przykłady odpowiadające tym 
założeniom jakie  możemy w tej  chwili  spotkać w Doha, a także  plan  nowo powstajacej 
dzielnicy i budynków biurowych. Podczas prezentacji moją uwagę zwrociła różnorodność z 
jaką traktuje się tradycje. W pewnych przypadkach stanowi ona inspiracje, w innych jest jej 
bezpośrednim odwzorowaniem. Przedstwie dwa wedlug mnie skrajne przyklady odniesienia 
sie do przeszłości w projektach, które stanowią obecnie rozpoznawalne symbole Doha.  [1] 
(il. 4)

2. MUZEUM SZTUKI ISLAMU 

3.1. Projekt

Muzeum  Sztuki  Islamu  zaprojektował  I.M.Pei.  Zdobywca  nagrody  Plizkera,  autor  szklanej 
piramidy – kontrowersyjnego w swoich czasach projektu w ramach modernizacji Luwru. Chińsko-

1 Przetłumaczył autor
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amerykański architekt, (mający wówczas prawie 90 lat) przed rozpoczęciem procesu projektowania 
wybrał się w podróż po państwach muzułamńskich, aby kontemplować architekture islamu. Przyznaje, 
że na formę budynku miały wpływ meczet Ibu Tuluna w Egipcie i Al Hambra Palace w Hiszpani. 
Muzeum zostało zakończone w 2006 roku, natomiast w 2008 miało miejsce jego wielkie otwarcie na 
którym pojawił się miedzy innymi Robert De Niro. [6] [3]

3.2.  Lokalizacja 

I.M.Pei troszcząc się o kontekst w jakim znajdzie się projektowany przez niego budynek, 
mając zapewne świadomość szybkości zmian, które zachodza w krajobrazie stolicy Kataru, 
zwrócił  się  do  władz  z   prośbą,  o  przygotowanie  dla  muzeum  specjalnej  lokalizacji. 
Wynikiem jego sugesti jest wyspa, umieszczona przy najdłuższym publicznym spacerowym 
trakcie zlokalizowany przy brzegu zatoki -  Cornisze Street (il. 5). Łączy on Muzeum Islamic 
Art z West Bay – dzielnicą wierzowców (il. 4). 

Tym sposobem, budynek został wyeksponowany – jest widoczny z każdego miejsca na 
promenadzie (il.6),  wysokościowce  nie  przytłaczają  go,  wręcz  przeciwnie,  stanowią 
doskonałe kontrastujące tlo (il. 7). Nie szybko zaistnieje sytuacja w której mógłby „zaniknać”. 
Bliskość zbiornika wodnego, w oczywisty sposób wpływa też na atrakcyjność obiektu pod 
względem esteycznym jak i użytkowym [3]. 

Troskę z  jaką zostało zlokalizowane muzeum można odczuć także  od storny lądu.  Do 
głównego wejścia prowadzi osiowe założenie. Po przejściu przez bramę, podążamy palmową 
aleją, aby zaraz znaleźć się na kwadratowym placu ozdobionym geometryczną posadzką (il.7)  
z fontanną na planie ośmioboku. Ostatni odcinek to most łączący wyspę ze stałym lądem.

Muzeum nie jest zorientowane względem stron świata, jego położenie determinuje kształt 
wybrzeża (il. 5).

3.3.  Bryła 

Budynek wyróżnia spojność założenia, oraz rzezbiarska forma. Mimo 45,000 m2 [3] nie 
przytłacza  swoją  skalą.  Jego  proporcje,  synergia  z  otoczeniem  dają  poczucie  harmonii  i 
spokoju.  Trudno nie zwrócić uwagi na przemyślane wykorzystanie światła.  W każdej porze 
dnia muzeum wygląda inaczej, wędrujące Słońce oświetla kolejne prostokątne powierzchnie, 
kolejne krawędzie stają się „ostre”, na rzecz „rozmycia” drugich. Gra światła i cienia trwa od 
wschodu do zachodu Słońca. Podstawowym budulcem jest kamień sprowadzony z Francji, 
mający przez lata wytrzymawać niedogodne warunki atmosferyczne (il. 9).

3.4. Wpływy architektury muzułmanskiej:

Mimo  bardzo  oryginalnej  formy,  z  łatwością  możemy  doszukać  się  odniesienia  do 
architektury muzłumańskiej (il. 7 – 11) :

a) osiowość  i  symetria –  Obserwujemy ją  nie  tylko  w ksztalcie  bryły,  ale  też  na  planie 
budynku.
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b) zamknięcie  i  zwartość –  Z  zewnątrz  budynek  rysuje  się  jako  spójna  zwarta  bryla,  z 
minimalnymi  otworami  okiennymi  umieszczonymi  w  jego  górnych  częsciach,  oraz 
arkadami.  Podstawowe  doświetlenie  –  otwarcie  –  W  postaci  ogromnego  przeszklenia 
zlokalizowano od strony morza. 

c) dziedziniec  wewnętrzny –  Muzuem  zostało  wyposażone  w  charakterystyczny  element 
architektury muzumanskiej, dziedziniec na planie kwadratu, otoczony arkadami – również 
tu została zachowana symetria. 

d)  kolorystyka –  Jednolita  piaskowa  barwa  z  delikatną  fakrurą,  to  także  nawiązanie  do 
pustynnych budowli.

e) geometria –  Budynek  zdaje  się  być  trójwymiarową  wersją  płaskich  geometrcznych 
arabskich ornametów, są one użyte jako przewodni motyw dekoracji wewnątrz budynku, 
powtarzają się we wzorach posadzki. 

4. SUK WAQIF

4.1. Projekt

Suk Waqif został odtworzony w 2004 roku [7]. Jest repliką dawnego Suku, który w latach 
60 został opuszczony i pozostawiony sam sobie popadł w ruinę [5]. Większość zabytkowych 
budowli została wówczas zniszczona. 

4.2.  Lokalizacja

Suk Waqif nie jest położony bezpośrednio nad brzegiem zatoki, ale od Corniche St. dzieli 
go około 250 metrów. Powstał na organicznym planie, w kwartale między Al Asmakh St.  i 
Bank St. Z trzech stron otaczają go parkingi  (il.  12). Ich konieczność w tym miejscu jest 
oczywista, ale ciężko przyznać że płynnie wpisują się w historyczny klimat miejsca. Od ich 
strony Suk wydaję się być egzotyczną wyspą. Na zachód od „starego” kompleksu budynków, 
ma miejsce przedsięwzięcie o wielkiej skali. Nie chodzi przy tym o jego wysokość, a zakres. 
Na obszarze 35 ha powstaje ”the Heart of Doha” – nowe śródmieście stolicy, które także ma 
nawiązywać  do tradycyjnej  architektury  (il.13) [6].  Prawdopodobnie  po zakończeniu  tego 
projektu omawoany przeze mnie przykład lepiej odnajdzie się w miejskiej kompozycji.

4.3. Wpływ architektury muzułmańskiej

Omawianie inspiracji w sytuacji  kiedy zajmujemy się rekonstrukcję dawngo załorzenia, 
może się wydawać zbędne.  Należy przyznać, że Suk z organicznym układem budynków (nie 
wyższymi  niż  trzy kondygnacje),  wąskimi  uliczkami,  zacienionymi  filarami,  drewnianymi 
okiennicamy, wyeksponowanymi elementami konstrukcji, ornamentyką i kolorystyką oddaje 
swoje  zamierzenia  (il.  14  –  18). Jednak  przypatrując  się  detalom  ciężko  nie  wyczuć 
sztuczności całego założenia. W rozmachu postarzano nawet przedmioty współczesne, takie 
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jak bankomaty, czy systemy wentylacje (il. 19 - 20). Obraz ten dopełniają wynajęci wiekowi 
już mężczyźni, którzy siedzą w różnych miejscach arabskiego rynku. Wszyscy są identycznie 
ubrani,  a  na  ich  czerwonych  kamizelkach  z  tyłu  widnieją  numery  –  najwyższy  jaki 
dostrzegłam to 76 (il. 21).

5. PODSUMOWANIE

W jednych ze swoich wypowiedzi  profesor  Robert  Ast  zaznaczył,  że  ważne są przede 
wszystkim symbole, a nie koniecznie ich forma. Pod tym wzgledem nie należałoby oceniac i 
porównywać dwóch założeń – oba pełnia funkcję budowania tożsamości mieszkańców miasta 
poprzez odnoszenie się do tradycji – czego celem jest ( jak zauważa to między innymi prof. 
Bańka) jej identyfikacja z danym miejscem.

Z estetycznych i ideowych względów bliższe jest mi Muzeum Sztuki Islamu. W moim 
odczuciu stanowi syntezą tradycyjnej architektury arabskiej. Tworzy spójną całość, zarówno 
jesli chodzi o połączenie funkcji i formy,  obecnych czasów z przeszłościa i wreszcie samego 
budynku  z  jego  otoczeniem.  Nie  mogę  pozbyć  się  wrażenia,  że  Suk  –  „udaje”-  jest  jak 
scenografia teatralna - nieprecyzyjnie wpisaną w przestrzeń która ją otacza. Ironiczny jest też 
fakt,  że  Państwo które samo pozwoliło na zniszczenie swoich “wartości” kulturowych w 
postaci budynków obecnie tworzy ich replike i rekonstrukcje. 

Jednak pomimo sceptycznego podejscia  do drugiego przykladu,  mając  na uwadze jego 
„disnejowską” atmosferę ze względu na naukowy obiektywizmem nie mogę zaprzeczyć że 
spełnia  on  swoją  rolę  jako  podmiot  budujący  tożsamość  Katarczyków  poprzez  swoją 
symbolikę. 

Spełnia także swoją kolejną funkcje, w piątkowe – wolne od pracy popołudnie – przyciąga 
tłum  osób.  Są  to  turyści,  ale  także  stali  mieszkańcy  miasta.  Stanowi  jeden  z  ośrodków 
kulturalnych Doha w tej samej mierze co muzeum histori islamu. A jednym z celów jakie 
stawiają  sobie  obecnie  architekci  i  urbaniści  Dohy jest  tknięcia  w miasto  życia.  Ibrahim 
Jaidah wspominał że jeszcze pare lat temu przerażały go pustki na ulicach – twierdzi, że teraz 
można zaobserwować większy ruch i z nadzieją patrzy w przyszłosć. Zauważono potrzebę 
tworzenia  miejsc  publicznych,  w  których  mieszkańcy  mogliby  się  spotykać  i  spędzać 
wspólnie czas. Zaznaczono, że chcą uczynić z Doha miejsce przyjzne pieszym, wrócić mu 
ludzką skalę. [5] ( il 22 ).

Opisane przeze mnie dwa przykłady pokazują różnorodość z jaką można odnieść się do 
tradycji.  Niewątpliwie  jestesmy  świadkami  formowania  sie  nowego  współczesnego  stylu 
Państwa  Katarskiego.  Muszę  przy  tym  zaznczayć,  że  nie  nakreślają  one  wszystkich 
klierunków w jakich rozwija się architektura w Doha. Mimo pierwszych krytycznych głosów 
odnośnie West Bay, oraz przełomowego projektu „nowego – starego” śródmieścia Musheireb, 
wiele  powstających  projektów  bezpośrednio  można  skojarzyć  z  Europą  Zachodnią,  lub 
Stanami  Zjednoczonycmi.  Powstają  największe  na  świecie  centra  handlowe,  buduje  się 
kolejne  wierzowce  oraz  stadiony  na  zbliżające  się  Mistrzostwa  Świata  w  2022  roku. 
Kolejnym  zagadnieniem  są  osiedla  domów  jednorodzinnych  –  których  bogactwa  ciężko 
dostrzec zza wysokich betonowych żółtych murów. Jeszcze innym aspektem są kontenrowe 
osiedla niezliczonej ilości imigranckich robotników na obrzeżach miasta.
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Mahmoud ALSHIYYAB

SPUŚCIZNA ARCHITEKTONICZNA W JORDANII

  Petra - stolica Nabatejczyków. Znana jest z Biblii oraz ze starej literatury arabskiej pod 
nazwą "Sala".  Termin ten oznacza skalną szczelinę.  Petra  znana była  także pod nazwą 
"Hura". To miasto pozostało nieznane aż do czasów, kiedy odkrył je szwajcarski podróżnik 
Johan Burckhardt w roku 1812. Do tego miasta można się dostać tylko poprzez skalną 
szczelinę. Po jej przejściu otwiera się nagle wielka panoramiczna przestrzeń. Na jej terenie 
znajduje  się  miasto  otoczone  ze  wszystkich  stron  wysokimi  górami.  Miasto  te  nie 
zbudowano z kamieni, lecz zostało ono wykute w skale koloru różowego. Obecnie z tego 
miasta pozostały: ulica z kolumnami, stadion, klasztor, skarbiec, duża ilość grobowców i 
posągów.

Ilus. 1 -4: Petra.

Istnieją ruiny arabskie i chrześcijańskie. 

Ilus.  5 + 6:  płaskorzeźby i  grawerowanie,  ilus.  7:  arabska brama kamienna,  ilus.  8:  świątynia 

chrześcijańska.

   Góra Nebo w rejonie Madaba. Tworzył tam Mojżesz po otrzymaniu świętych tablic. 
Uważa się, że na tej górze znajduje się grób Mojżesza. Papież Jan Paweł II pielgrzymował 
do tego miejsca w 2000 r.

Ilus. 9 -12: Ruiny na Górze Nebo.
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   W jaskiniach wzgórza Kamran odkryto w 1947 r. rękopisy z "Morza Martwego". Stały 

się one bardzo słynne gdyż zawierają tekst starego testamentu.

Ilus. 13 – 16: Rzeka Jordanu i wzgórze Kamran i rękopisy starego testamentu i ornamenta.

   Krzyżowcy  zbudowali  fortece  i  cytadele  w  kilku  rejonach  Jordanii,  zwłaszcza  na 
szczytach  górskich.  Wprowadzili  tam,  znany  w Europie,  feudalny system zarządzania. 
Dowódca  Krzyżowców zbudował  fortecę,  która  czerpała  zyski  z  otaczających  ją  pól  i 
sadów  w  postaci  podatków.  Fortece  i  cytadele  Krzyżowców  były  architektoniczną 
mieszanką  różnych  stylów:  bizantyjskiego,  francuskiego,  środkowoeuropejskiego  oraz 
arabskiego.  Najważniejszymi  cytadelami,  które  zachowały  się  do  naszych  czasów 
są: Szobak, Habis, Karak, Tafileh oraz Waira.

Ilus. 17 – 20: Ornamenty chrześcijańskie.

   Historyczne  miasto  Madaba.  Posiada  ono  niezwykle  rzadkie  mozaiki  o ogromnym 
znaczeniu  artystycznym  i  historycznym.  Prawosławna  cerkiew  posiada  mozaikę  w 
kształcie dużego planu Jerozolimy. Papież Jan Paweł II zwiedził to miasto w 2000 r.

Ilus. 21 + 23: Ornamenty,  ilus. 22: Mapa Jerozalimy Ilus. 24: Cytadela.

   Na wschodnim brzegu rzeki  Jordan znajduje się  miejsce,  w którym Jan Chrzciciel  
udzielał pierwszym chrześcijanom chrztu. Również to miejsce zostało odwiedzone przez 
Papieża w 2000 r.



75

   Ruiny greckie w niektórych rejonach Jordanii.

Ilus. 25 – 28: Greckie Ruiny Jadara (Um Qais) i Um Aljemal.

   Rzymskie  ruiny  znajdujące  się  w  dziesięciu  Jordańskich  miastach.  Zostały  one 
zbudowane przez rzymian dla stworzenia systemu obronnego - na wzór greckiego systemu 
dziesiątkowego  Dekapolis.  Miasta  te  leżały  na szlaku  karawan,  były  miastami 
niepodległymi  i  stanowiły centrum obronne imperium rzymskiego  w tej  części  świata. 
Miasta te zachowały się do naszych czasów. Najważniejszym z nich jest Jarasz /Jeresa/. 
Było ono zakryte piaskiem i dopiero odkopano je na początku dwudziestego wieku.

Ilus. 29 – 32: Rzymskie ruiny, Jerash.

   Ufortyfikowane miasta zbudowane przez Hyksosów.
  Omajjadzi zbudowali na Pustyni Jordańskiej dziesiątki pałaców i domostw. Omajjadzi 
zachwycili się pustynią, na której dochodziło do polowań i uprawy sportów konnych. Do 
naszych czasów zachowało się jeszcze kilka pałaców, z których najważniejszy jest pałac 
Hiszama, Almaszta i Amra.

Ilus. 33 – 36: Omajjadowskie ruiny islamskie.

W Jordanii na każdym kroku można znaleźć święte miejsca trzech religii monoteistycznych. 
Archeolodzy  uważają,  że  jordańska  ziemia  zawiera  w  sobie  jeszcze  wiele  nieodkrytych 
tajemnic archeologicznych [1- 9: r.s.].
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Mahmoud ALSHIYYAB

ZALETY TRADYCYJNEJ ARCHITEKTURY ARABSKIEJ:

1. Architektura arabska była architekturą humanistyczną:

Arabowie przed islamem prowadzili dwa rodzaje stylu życia: nomadzki i osiadły. Pierwsza 
grupa  przemieszczała  się  w poszukiwaniu  wody i  trawy,  zaś  druga  grupa  zamieszkała  w 
miastach i na wsiach zajmując się rolnictwem, pasterstwem i handlem [1:45]. Mieszkańcy 
miast  stworzyli  architekturę,  która charakteryzowała się wieloma cechami,  między innymi 
była architekturą ludzką. 

Jak wiadomo sztuka egipska bazowała na zasadzie ciągłości i wieczności, a sztuka grecka 
powstała na zasadzie modelu. Współczesna architektura powstała na zasadzie funkcjonalności 
gdzie budynki mają abstrakcyjny kształt. Arabska architektura powstała, aby sprostać ludzkim 
potrzebom.  Przy  tworzeniu  architektury  brano  pod  uwagę  zmartwienia,  cierpienia, 
prywatność, zwyczaje, marzenia i duchowe potrzeby człowieka [1:51].

Pustynia na ogół jest surowa, bardzo gorąca w dzień, natomiast nocą jest umiarkowana. 
Beduin, który osiadł na miejscu zbudował swoje lokum zamykając je ze wszystkich stron za 
pomocą wysokich murów zewnętrznych.

Mury te stworzyły środowisko domowe. Dom był otwarty na niebo poprzez dziedziniec, 
przez to uzyskał przestrzeń stanowiącą połączenie domu z niebem, tak ważną dla Araba, który 
od  niepamiętnych  czasów  był  związany  z  Księżycem  i  gwiazdami,  za  ich  pomocą 
przemieszczał się nocą po pustyni [1:44][2:115].

Dlatego  architektura  arabska  charakteryzowała  się  prostotą,  spokojem,  obszernością, 
estetyką i wygodą.

2. Architektura arabska a środowisko:

Stara architektura arabska była architekturą środowiskową, gdzie mogła spełnić duchowe i 
materialne zapotrzebowanie społeczeństwa arabskiego na przestrzeni wieków. 

Wtedy  środowisko  było  jednorodne,  odwrotnie  do  współczesnego  środowiska. 
Architektura  ta  byłą  architekturą  ujednoliconą,  bo  powstała  w jednorodnym  środowisku 
arabskim,  gdzie  mówiono  jednym  językiem,  posiadali  jedną  kulturę  i  wspólne  elementy 
duchowe.  Z  czasem  przejęli  nowa  religię,  która  głębiej  zjednoczyła  ich.  Oprócz  tego 
położenie geograficzne  i  ukształtowanie  ziemi,  która w przeważającej  części  jest  pustynią 
pomogły w zjednoczeniu mieszkańców rejonu arabskiego.

Omówione czynniki wpływały na budownictwo, gdyż rozwiązania architektoniczne były 
podobne, dało to osobliwą charakterystykę miastom arabskim [3:36][4:34][1:44][5:25].

3. Architektura arabska i abstrakcyjność:

Architekturą  arabską  określa  się,  jako  architekturę  abstrakcyjną,  gdyż  więcej  niż 
naśladownictwa jest w niej abstrakcji, czego powodem jest pustynny charakter ziemi, która 
jest  prawie  naga,  w przeciwieństwie  do rejonów północnych,  które są  bogate  w elementy 
krajobrazu  takie  jak  lasy,  akweny,  różnorodne  ukształtowanie  terenu.  Z  tego  powodu  w 
krajach  północnych  powstały  szkoły  klasyczne  i  impresjonistyczne,  w  których  przeważa 
naśladownictwo a mniej jest abstrakcji [3:12].
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Poprzez nową koncepcję religijną, abstrakcja rozszerzyła i umocniła się, gdzie ogłoszono, 
że wszyscy muzułmanie są równi bez względu na rasy i kolor skóry.

4. Architektura arabska a prostota:
Zjawisko  abstrakcji  spowodowało  pojawienia  się  elementów  prostoty  w architekturze 

pustynnej. Wraz z powstaniem Islamu pojawiły się jeszcze inne aspekty architektoniczne. 
Islam ogłosił konieczność przebudowy, przede wszystkim człowieka a w następnym etapie 

dopiero stawianie budowy, gdyż wszystko, co zostaje zbudowane przeminie, pozostaje tylko 
dobry uczynek.

Obiekty budowlane powinny być  funkcjonalne  i  nie  należy budować tylko  dla samego 
budowania [6:78].

Na początku Islamu,  to  znaczy w czasie  panowania Proroka i czterech  sprawiedliwych 
kalifów, wierni zachowywali  wymienione koncepcje, wskutek czego ich budowle stały się 
prostsze, gdyż wystarczyły im funkcje budowli, do których były przeznaczone.

W tym okresie architektura charakteryzowała się skromnością i ascetycznością.
Jako przykład na to można przytoczyć meczet Proroka w Medynie, pierwszy meczet ery 

muzułmańskiej,  który został  zbudowany z gliny,  pni palmowe użyto na kolumny,  a liście 
palmowe do pokrywania dachu. Później Osman, trzeci sprawiedliwy kalif, przebudował ten 
meczet  powiększając  jego  rozmiary  i stosując  kamieni  na  mury  oraz  dąb  indyjski  do 
pokrywania dachu [1:82].

Omar, drugi z sprawiedliwych kalifów, miał powiedzieć, że meczet ma za zadanie ochronę 
modlących się jedynie od zimna i gorąca i zabronił stosowania miedzi oraz złota w budowę 
meczetów.  Sam  Prorok  zapowiedział  "biada  wam  jeślibyście  ozdabiali  swoje  meczety  i 
Korany” [6:81].

Architektura  arabska  na  początku  Islamu  miała  charakter  ujednolicony  i prosty, 
szczególnie, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny.

5. Architektura arabska a prywatność:

Jedną z koncepcji, którą Islam wprowadził do architektury arabskiej jest prywatność, gdzie 
wnętrze  domu  należy  do  domowników  a  jego  zewnętrze  należy  do  społeczeństwa 
muzułmańskiego.

Proces  podziału  życia  muzułmanina  na  część  prywatną  i  społeczną  rozwijał  działania 
dotyczące  skrywania  życia  rodzinnego  wnętrz  domu  poprzez  budowę  wysokich  murów 
zewnętrznych.  Celem tych działań było  zapewnienie świętości  życia  prywatnego dla  całej 
rodziny.

Jeden z orientalistów niemieckich stwierdził, że fasady budynków muzułmańskich mówią 
o zawartości wewnętrznej  budynków, a architektury muzułmańskiej  nie można zobaczyć z 
zewnątrz, lecz dopiero po przekroczeniu bramy [7:27][8:18+101].

Ernest  Grop  stwierdzi,  że  najważniejszą  cechą  architektury  muzułmańskiej  jest 
preferowanie wnętrza domu, szczególnie w budynkach mieszkalnych.  Są one połączone w 
grupy wewnątrz wysokiego muru i tworzą ukryte budowle. Zawsze dom muzułmański miał 
swoją świętość zapewniając rodzinie intymność. 

6. Architektura arabska i elastyczność:

Arabska architektura charakteryzowała się elastycznością, gdyż mogła przystosować się do 
nowych warunków budując obiekty dla nowych funkcji religijnych, które nie były znane w 
społeczeństwie arabskim przed islamem [1:53]. 
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Arabowie  po  ekspansji  terytorialnej  wykorzystali  techników i rzemieślników z nowych 
terenów do rozwoju poszczególnych technik, nieznanych im wcześniej [4:26].

Ibn Khaldoun podkreślił, że arabski architekt zrozumiał sztukę przez następujące pojęcia: 

1. Klimat, 2. Religia, 3. Zwyczaje. 

Architekt arabski poprzez rozumienie wyżej wymienionych czynników spełniał najważniejsze 
zasady architektury a są to:
1. Komfort,    2. Bezpieczeństwo,  3. Estetyka. [1:52]

Wyżej  wymienione  cechy  charakteryzowały  architekturę  arabską  i muzułmańską  do  końca 
panowania czterech sprawiedliwych kalifów (towarzyszy) a po nich powstała nowa architektura  
zwaną Architekturą Sułłtanów. 

Przykład architektury ludzkiej:

Rys. 1: Dom wiejski w Egipcie. Rys. 2: Dom wiejski w Syrii.

Architektura Środowiskowa:

Ilus. 1: Wpłw arch. Środowiskowej w Iranie.   Ilus. 2: Arch. środ. w Jemenie.

Abstrakcyjność w architekturze:
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Ilus. 3-5 Domy w Sudanie, Egipcie i Mauretanii.

Architektura i prostota:

Ilus. 6+7: Dom w Kuwejcie i w Sudanie.

Architektura i prywatność:

Ilus. 8-10: Rozwiązania potrzeby prywatności w Kairze, Tunezji i Arabii saudyjskiej.
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Architektura i elastyczność:

Rys. 3-5: Trzy obrazy w Kairze.
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Borys SIEWCZYŃSKI

PROJEKTOWA GRAFIKA ARCHITEKTONICZNA I CYFROWA 
NOSTALGIA

Streszczenie

W artykule  przedstawiono zagadnienia  związane z  wizualizacją niefotorealistyczną NPR (Non-
Photorealistic Rendering) w praktyce architektonicznej. Ukazano różnorodne aspekty stosowania tej 
techniki w kontekście współczesnych metod komputerowego wspomagania projektowania. Opisano 
NPR  jako  element  uzupełniający  warsztat  architektoniczny,  będący  logiczną  konsekwencją  i 
rozwinięciem dotychczas  stosowanych  metod  obrazowania  projektowego.  Przedstawiono  unikalne 
cechy  tego  rodzaju  wizualizacji,  nie  tylko  jako  metodę  prezentacji  projektów,  ale  również  jako 
interaktywne i unikalne narzędzie pracy w przebiegu prac koncepcyjnych.

Współcześnie  opracowywane  projekty  architektoniczne  powstają  przy  wykorzystaniu 
oprogramowania  zmieniającego  sposób  kształtowania  form,  wykonywania  ich  studium 
techniczno  budowlanego,  modelowania  sposobu  ich  funkcjonowania 
ekonomiczno- echnicznego  w  trakcie  ich  eksploatacji.  Zaawansowane  instrumentarium 
obliczeniowe  stwarza  nowe  możliwości  i  uświadamia  zagrożenia.  Daje  złudne  wrażenie 
pełnej kontroli  i  oznaczoności.  Również na konceptualnym etapie projektowania,   w fazie 
graficznej  będącej  podstawą  i  zalążkiem  form  i  struktur,  obserwujemy  tendencję  do 
ukazywania  projektowanych  obiektów  jako  form  skończonych,  gotowych,  idealnie 
fotorealistycznych.  Obsesja  przewidywalności  i  dokładności  powoduje  unifikację  sposobu 
przedstawiania dzieł architektonicznych, nie pozostawiając w warstwie graficznej miejsca na 
indywidualność przekazu. Zmieniający się świat wymusza zrozumiałe dążenie do rozwiązań 
precyzyjnych, ekonomicznie uzasadnionych, zastępujących specjalistyczną intuicję wyrażoną 
wrażeniowym rysunkiem, za pomocą dokładnej wizualizacji wykonanej na podstawie modelu 
powstałego w wyniku wielokryteriowej,  często pół-automatycznej  symulacji  funkcjonalno-
technicznej.  Jest  to  kierunek  zarówno  niepokojący  jak  i  pożądany  [4],  jako  że  celowe 
wykorzystanie  rozwiązań  informatycznych  w  projektowaniu  architektonicznym  ma  sens 
jedynie wtedy, gdy umożliwia nowe lub dotychczas nieosiągalne, albo usprawnia to co już 
znane [8, 9, 12]. 

Komputer  jest  dla  architekta  narzędziem służącym do konkretyzacji  idei projektowych. 
Jest to narzędzie unikalne, gdyż posiada zdolność adaptacji do wykonywanego zadania. W 
odróżnieniu od narzędzi tradycyjnych przełożenie idei na przestrzeń wirtualną bądź obszar 
papieru  realizować  można  na  różne  sposoby,  za  pomocą  różnorodnych  narzędzi 
wskazujących. W tym ujęciu rysowanie ołówkiem nie różni się od modelowania cyfrowego, 
odmienny jest  jedynie manualny sposób obsługi narzędzia [12]. Podnoszoną "naturalność" 
technik  analogowych  łatwo  jest  podważyć  obserwując  najmłodsze  pokolenia  adeptów 
architektury,  dla których często łatwiejsze jest kreślenie za pomocą tabletu lub touchpada. 
Pokolenie to  lepiej  rozumie  kalibrację  zmiennych  poziomów nacisku niż  dobór twardości 
ołówka  (nad  czym  należy  ubolewać).  Zmiana  narzędzia  nie  powinna  być  utożsamiana  z 
lenistwem intelektualnym i opieraniem się jedynie na efektach komputerowych, dążeniem do 
rezygnacji  z  kształcenia  plastycznego i  umiejętności  rysunkowych rozumianych  w sposób 
tradycyjny. 

Techniki  cyfrowe  powinny być  rozszerzeniem a  nie  substytutem umiejętności  rysunku 
odręcznego, którego stosowanie w świetle licznych opracowań uznać należy za niezbędne, 
kształcące  wrażliwość  i  niezastąpione  w  pracy  architektonicznej  [3].  Szersze  spektrum 
narzędzi umożliwia jedynie możliwość dokonywania bogatszych wyborów w różnych fazach 
procesu projektowego.
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Interesującym przykładem tego typu rozumowania jest digital painting (rys. 1). Pojęcie to 

należy  rozumieć  jako  tworzenie  obrazów  za  pomocą  narzędzi  cyfrowych  symulujących 
techniki tradycyjne zarówno w warstwie manualnej jak i graficznej. Dzieła plastyczne tworzy 
się  przy pomocy tabletów graficznych  −  urządzeń  wyposażonych  w "piórko"  stwarzające 
iluzję  trzymania  tradycyjnego  narzędzia  malarskiego.  Dzięki  adaptowalności 
oprogramowania  piórko to  przejmować może jednak funkcje różnorodnych narzędzi  − od 
ołówka do pędzla lub aerografu. Narzędzia te udostępniają również cały arsenał cyfrowych 
możliwości  i  udogodnień  przetwarzania  obrazu,  począwszy  od  skomplikowanych  metod 
komputerowej  edycji  a  kończąc  na  poleceniu  "cofnij",  jakże  często  pożądanym  przez 
artystów.  Dzieła  w  ten  sposób  powstające  to  oryginalne  utwory,  dzieła  ręki  ludzkiej 
wyposażonej w cyfrowe narzędzie, operujące zamiast na płaszczyźnie płótna lub papieru − na 
ekranie. Działalność ta jest jednak operowaniem w ujęciu dwuwymiarowym, adekwatnym do 
tradycyjnego malarstwa.

Rys. 1. Obraz wykonany techniką Digital painting (aut. Alex Kaiser).

Jak  jednak  wskazuje  A.  Jeziorkowski  [6]:  porównanie  rysunku  architekta,  będącego 
pomocą w realizacji dzieła, z odgrywającym tę rolę rysunkiem malarza, pozwala zauważyć  
zasadniczą różnicę: o ile rysunek  malarza, niezależnie od funkcji jaką pełni, dotyczy dzieła  
realizowanego w tych  samych kategoriach,  dzieła  które  pozostaje  na  płaszczyźnie,  o  tyle  
rysunek architekta jako zapis koncepcji m.in. artystycznej dotyczy dzieła materializowanego  
w przestrzeni.  Dzieło architekta sprawdza się dopiero po wprowadzeniu zamysłu w życie.  
Dzięki grafice trójwymiarowej narzędzia cyfrowe przenoszą szkic i rysunek bezpośrednio do 
symulowanej przestrzeni trójwymiarowej.

Dzięki technice zwanej Non-Photorealistic Rendering (NPR) możliwe jest wizualizowanie 
obiektów w sposób symulujący techniki tradycyjne, lub w sposób zupełnie odmienny, jednak 
daleki od fotorealizmu. W symulacji takiej bryły trójwymiarowe generowane przez komputer 
ukazywane  są  jako  projekcja  na  płaszczyźnie,  z  użyciem  konturu  i  waloru  w  formie 
charakterystycznych  dla  wybranych  technik tradycyjnych  (rys.  2).  Podobnie jak w  digital  
paintingu symulacja uwzględniać może wszelkie elementy charakterystyczne dla typowych 
wizualizacji  komputerowych.  Niebagatelną rolę odgrywa tu perfekcyjna realizacja skrótów 
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perspektywicznych,  możliwość  osadzenia  w  symulowanym  terenie,  generowana  na  żywo 
prawidłowa symulacja  oświetlenia  i  cieni.  Te  ostanie  mogą  być  również  wykonane  jako 
symulacja,  np.  proceduralnego  kreskowania  bądź  plam  koloru  malowanych  akwarelą.  W 
efekcie  otrzymuje  się  "rysunek"  doskonały  geometrycznie,  symulujący  rysunek  odręczny. 
Miara  jego jakości  jest  jednocześnie  tradycyjna  i  współczesna  − musi  on być  atrakcyjny 
wizualnie, ale jednocześnie powinien w przewrotny sposób spełniać wymogi "testu Turinga" 
− być nie odróżnialny od rysunku ludzkiego, i tym samym poznawczo kłopotliwy [13]. jak 
pisze  D.  Gelernter:  "(...)piękno  mechanizmu  nas  niepokoi.  (...)  odczuwamy (je)  jako coś 
niewłaściwego. Wprowadza nas w zakłopotanie, i zdaje się nie przystawać do rzeczywistości" 
[4].

Rys.  2.  Wizualizacja  NPR  -  cyfrowa  symulacja  grafiki  odręcznej.  Dolne  wizualizacje  w  pełni  
interaktywne (Trimble Sketchup), również w trakcie edycji, górny obraz dodatkowo uzupełniony w 
oprogramowaniu  do  przetwarzania  grafiki  rastrowej  (Adobe  Photoshop)  (autorzy,  A.:  Dennis 
Nikolaev, B.: Dave Richards, C.: Nomeradona). 

Architekt  nie  posługuje się zatem narzędziem rysunkowym bezpośrednio,  a za pomocą 
procedury matematyczno-graficznej. Sam proces powstawania rysunku, choć automatyczny w 
swym  założeniu  przebiega  według  zespołu  reguł.  Reguły  te  nie  zależą  już  od  samego 
automatu − oprogramowania, a ustalane są w sposób twórczy przez architekta − projektanta 
(rys. 3). Oprogramowanie można nawet "nauczyć" sposobu rysowania autora (rys. 4). Można 
zaryzykować twierdzenie, że komputer przejmuje część powtarzalnych czynności, pozwalając 
operatorowi - projektantowi na skupienie się na zagadnieniach merytorycznych. 

Istotą rysunku odręcznego poza bezpośrednim przełożeniem trójwymiarowej wizualizacji 
myśli  i  projektu  przestrzennego  jest  również  pewna  "ogólność",  przybliżenie  projektowe. 
Architekt  podążając  poprzez  kolejne  fazy  procesu  projektowego  rozwiązuje  problemy  na 
różnym poziomie dokładności. Dzięki zastosowaniu wizualizacji NPR można paradoksalnie 
uzyskać  pewien  poziom  "kompatybilności"  pomiędzy  wyobrażeniem  i  jego  rysunkową 



86
notacją  wykonaną  zarówno  metodą  analogową,  wrażeniową  a  komputerową  w  formie 
trójwymiarowej wizualizacji. 

Rys. 3. Różnorodne przykłady wizualizacji niefotorealistycznej i jej reguły - ustalane przez grafika lub 
projektanta postaci parametrycznej.  Blender 3D z modułem freestyle. (aut.  − od góry:  Lokesh [1], 
Bong Wee Kwong).

Rys.  4.  Proces uczenia oprogramowania  sposobu rysowania grafika w programie JOT. przekazane 
"nawyki"  graficzne  będą  następnie  wykorzystywane  do  tworzenia  interaktywnej,  trójwymiarowej 
grafiki prezentowanej w formie symulacji czasu rzeczywistego [7].

Warto  wspomnieć,  że  istotnym  walorem  stosowania  tego  typu  narzędzi  jest  również 
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satysfakcja  i  przyjazny  charakter  pracy  z  modelami  przestrzennymi  wizualizowanymi  we 
wrażeniowy, nie "cyfrowy" sposób. Stąd może obecność interaktywnych, szkicowych stylów 
interaktywnego wyświetlania rzutni w takich zaawansowanych aplikacjach jak AutoCad czy 
Rhinoceros (rys. 5).

Rys. 5. Symulacja rysunku odręcznego w zaawansowanych aplikacjach służących do modelowania 
3D: Rhinoceros, i Autocad. (opr. Aut. i Autodesk:AutoCAD 2010 User Documentation).

Kluczowy dla opisywanej techniki jest fakt, że symulacje NPR nie muszą być obrazem 
statycznym. "Szkic odręczny" jest więc interaktywny, trójwymiarowy i edytowalny. Rysunek 
ten  jest  również  "emanacją"  modelu  wykonanego  w systemie  projektowym obejmującym 
aspekty  techniczne.  Komputer  wyposażony  w  algorytmy  symulacji  rysunku  odręcznego, 
potrafi zatem w sposób doskonalszy - i zdecydowanie bardziej przyjazny - uzmysłowić kształt 
i  charakter  projektowanej  przestrzeni  z  zachowaniem wymogów współczesnego warsztatu 
projektowego.

NPR nie powinien być rozumiany jedynie jako naśladowanie rysunku odręcznego. Dzięki 
NPR  można  osiągać  efekty  niespotykane  w  rysunku  odręcznym.  Symulacja  technik 
naturalnych jest  tylko jednym z przejawów tej  techniki.  Adekwatnym określeniem byłoby 
raczej uznanie NPR za cyfrowy, trójwymiarowy rysunek wrażeniowy. Duża ilość wizualizacji 
nawiązujących do  twórczości tradycyjnej świadczyć może jedynie o uznaniu i sentymencie 
jakim twórcy i odbiorcy darzą tradycyjne techniki graficzne. Technika ta może być również 
jedynie elementem procesu wizualizacji - po etapie wizualizacji wrażeniowej NPR, można 
wykonać wizualizacje fotorealistyczne tego samego modelu.
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Rys.  6.  Zmiana parametrów według których następuje wizualizacja wpływa na sposób prezentacji 
modelu. Na rysunku przedstawiono efekt pracy w programie Blender przy wykorzystaniu graficznej  
metody  edycji  przetwarzania  obrazu  (node  editor)  (aut.  Matthieu  Dupont,  [2], 
http://www.blenderartists.org)

Ważnym  aspektem  wykorzystania  NPR  jest  prezentacja  projektu.  Często  należy  jej 
dokonać już na wstępnym etapie koncepcji. Szkic komputerowy jest wtedy znacznie bardziej 
wskazany  niż  nieukończona  wizualizacja  fotorealistyczna.  W  zalewającym  rynek  potoku 
fotorealistycznych wizualizacji prezentacje takie zwracają uwagę i stanowić mogą przyczynek 
do dostrzeżenia walorów projektu.

Jedną  z  podstawowych  cech  tradycyjnego  warsztatu,  odręcznego  jest  finansowa 
dostępność  narzędzi  rysunkowo  −  malarskich,  lub  choć  wybór  pomiędzy  narzędziami 
droższymi  i  mniej  kosztownymi.  Takie  narzędzia  jak  ołówek,  węgiel  lub  akwarele  nie 
pociągają  za  sobą  znacznych  wydatków  finansowych,  a  sprawnemu  użytkownikowi 
gwarantują udane, gratyfikujące rezultaty.  W zakresie grafiki cyfrowej znaczną barierę dla 
rozwoju  zainteresowań  i  plastycznego  warsztatu  cyfrowego  twórców  stanowią  ceny 
oprogramowania  graficznego.  Należy  tu  wspomnieć,  że  wiele  aplikacji  umożliwiających 
symulację tradycyjnych, analogowych metod obrazowania należy do kategorii  freeware lub 
open source, lub udostępniane są one jako oprogramowanie darmowe. Stanowi to zachętę do 
poszukiwań artystycznych lub odnajdywania nowych form wyrazu w dziełach graficznych 
3D.  Dużą  popularność  zyskał  program  Sketchup  (rys.  2),  obecnie  integrowany  z 
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oprogramowaniem Tecla  Buildings,  zapewniający współpracę  ze standardami  IFC. Jest  to 
najprawdopodobniej  najbardziej  rozpowszechniony  i  wydajny  program  NPR,  dający 
znakomite  efekty  graficzne,  również  jako  symulacje  czasu  rzeczywistego.  Na  szczególną 
uwagę  zasługuje  też  program  Blender  3D  (rys.  6,  7),  udostępniający  rendering  NPR, 
symulacje  czasu  rzeczywistego  w  Blender  Game  Engine  (BGE).  Aplikacja  ta  umożliwia 
również edycję struktur przestrzennych importowanych z oprogramowania inżynierskiego, w 
tym BIM (Building Information Modelling). 

Rys. 7. Symulacja różnorodnych efektów graficznych w wizualizacji NPR (aut, od lewej: Charblaze, 
Greg Sandor [1]).

Podsumowanie

Jak  wykazano,  obecnie  rutynowym  dążeniem  obserwowanym  w  opracowaniach 
projektowych  jest  wykonywanie  realistycznych  wizualizacji  nie  różniących  się  od  zdjęć 
fotograficznych.  Pomimo ich doskonałości  technicznej  nie sposób oprzeć się wrażeniu,  że 
unifikując  sposób  przedstawiania  dzieł  projektowych  pozbawiamy  je  graficznego 
indywidualizmu, wrażeniowości i lekkości, która cieszy i inspiruje. Jakkolwiek realistyczna 
prezentacja jest przydatna z punktu widzenia inwestora, to wizualizacje wykonane metodami 
nierealistycznymi,  także symulującymi  techniki  rysunkowe,  coraz częściej  skupiają uwagę 
publiczności.  Dzieje  się  tak  nie  tylko  dzięki  efektowi  odmienności,  ale  również 
indywidualnemu  charakterowi,  niepowtarzalnej  estetyce,  pięknu  zawartemu  w  malarskim 
niedomówieniu,  które  dzięki  celowemu  wykorzystaniu  nowych,  odmiennych, 
komputerowych  narzędzi,  staje  się  inspiracją  twórczych,  współczesnych  cyfrowych 
poszukiwań.
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Waldemar SZESZUŁA 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA – WYBRANE ASPEKTY 
SOCJOPSYCHOLOGICZNE

W zespole zabudowy jednorodzinnej podstawowym elementem jest według definicji dom 
jednorodzinny  na  działce.  Dom  to  dla  człowieka  najważniejsza  jednostka  terytorialna, 
(teritorial unit)1 jedyna z pośród wielu2 posiadająca cechę trwałości i niezmienności istnienia. 
Pozbawienie  człowieka  tego  komponentu  powoduje  całkowity  brak  socjoprzestrzennych 
podstaw istnienia.  Dowodzą tego przypadki  rozpaczliwego poszukiwania swojego miejsca 
przez  coraz  liczniejszą,  również  w  Polsce  rzeszę  osób  bezdomnych  .  Pojęcie  domu  jest 
nierozerwalnie  związane  z  egzystencją  człowieka.  Określenia  popularne  wśród  np. 
włóczęgów „moim domem jest  stacja  kolejowa”,  czy  wśród żeglarzy  „ta  łódź  jest  moim 
domem”  są  tego  najlepszym  dowodem.  Człowiek  może  funkcjonować  bez  pozostałych 
jednostek terytorialnych (bez swojej przestrzeni w miejscu pracy, bez własnego terytorium na 
terenie rekreacyjnym) nie może bez domu, choćby rozumianego najbardziej symbolicznie. W 
prosty a jednocześnie głęboki sposób o domu pisze J. Tischner: „Przestrzenią człowiekowi 
najbliższą jest dom. Wszystkie drogi człowieka przez świat mierzą się odległością do domu.
(…) Dom jest gniazdem człowieka. Tu przychodzi na świat dziecko, tu dojrzewa odczucie 
odpowiedzialności  za  ład  pierwszej  wspólnoty,  tu  człowiek  rozpoznaje  główne  tajemnice 
rzeczy- okna, drzwi, łyżki- cieszy się i cierpi, stąd odchodzi na wieczny spoczynek. Mieć dom 
znaczy: mieć wokół siebie obszar pierwotnej swojskości.(…) Mieszkając w domu człowiek 
może się czuć sobą u siebie. Być sobą u siebie to doświadczać sensownej wolności. Dom nie 
pozwala na swawolę, nie oznacza też niewoli. Domowa przestrzeń to przestrzeń wielorakiego 
sensu.”3 Bardziej ograniczona przestrzennie forma jaką jest mieszkanie, może równie wiele 
znaczyć  dla  jego  mieszkańców.  Według  A.  Wallisa4 „mieszkanie  jest  najważniejszą 
przestrzenia  społeczną z  jakiej  korzystają  jednostka i  rodzina oraz ich głównym punktem 
oparcia  i  przestrzennej  orientacji”.  Mieszkanie  jest  jednak tylko  namiastką  domu.  Pojęcie 
mieszkania ma znaczenie uboższe konotacje od pojęcia domu,  mimo to  użytkownicy często 
stosują określenie dom w stosunku do mieszkania, co dowodzi postawionej uprzednio tezy 
(konieczność  definiowania  własnego  domu).  Zmasowany  ruch  ludności  po  II  wojnie 
światowej do powstających gwałtownie miejsc pracy spowodował zaistnienie zjawiska, które 
w Polsce Ludowej nazywano „problemem mieszkaniowym”.  Jego rozwiązanie polegało na 
stworzeniu  systemu  uprzemysłowionego  budownictwa  oferującego  minimalną  formę 
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych – mieszkanie w bloku. Patrząc jednak z perspektywy 
dziejów musimy pamiętać, że akceptując współcześnie fakt posiadania mieszkania jako stan 
zaspokojenia terytorialnych potrzeb człowieka,  akceptujemy substandard socjoprzestrzenny 
powstały na fali industrializmu XIX i XX wieku w. Jak pisze A. Wallis5 w oczach swych 
właścicieli mieszkanie dzieli całą przestrzeń świata na dwie fizycznie nierówne i społecznie 
asymetryczne  części.  Dzieli  je  na  przestrzeń  wewnętrzną  i  zewnętrzną,  własną  i  cudzą, 

1„Jednostka terytorialna to niewielki wycinek kulturowo zdeterminowanej przestrzeni otaczającej 
człowieka”  A.  Bańka  Behawioralne  podstawy  projektowania  architektonicznego,  Wydawnictwo 
Politechniki Poznańskiej 1984, s. 61.

2„Człowiek posiada najczęściej więcej niż jedną jednostkę terytorialną np. jedną w samochodzie,  
jedną w biurze, w domu” – A. Bańka, op. cit., s.61.

3J. Tischner, Ludzki świat otoczenia, Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią-  
wybór tekstów, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004, s.14.

4A. Wallis Miasto i przestrzeń, PWN, Warszawa 1977, s. 7.
5A. Wallis, op. cit., s. 7.
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osobistą  i  publiczną.  Taki  punkt  wyjścia  eliminuje  lub  znacznie  ogranicza  tworzenie  i 
percepcję całej  gamy pośrednich form przestrzeni  oraz przynależnych  im form kontaktów 
społecznych. Naturalnym skutkiem przeniesienia się człowieka z  d o m u  d o  m i e s z k a n i a 
jest zubożenie form kontaktów międzyludzkich i zanik więzi sąsiedzkiej oraz społeczności 
lokalnych tak charakterystycznych dla wsi oraz małych miasteczek, czyli miejsc, w których 
ludzie posiadają domy.6

„Stosunki międzyludzkie w masowej społeczności miejskiej są w olbrzymiej  większości 
przemijające i urzeczowione. Ludzie spotykają się częściej w zdepersonalizowanych rolach 
społecznych  (np.  jako  klient  i  sprzedawca)  niż  jako  pełne  osobowości”.7 Według  B. 
Jałowieckiego8 „dom jest nie tylko przestrzenią życia grupowego rodziny ale także przejściem 
do bardziej złożonych struktur społecznych, do życia w szerszych kolektywach.”

„Dom  wraz  z  otoczeniem  stanowi  miejsce  najpełniejszej  personalizacji  zachowań 
terytorialnych, które mogą być podstawą do realizacji pozytywnych relacji sąsiedzkich jak 
lepsze zapoznanie się, zwiększenie nadzoru sąsiedzkiego, wzrost przywiązania i akceptacja 
miejsca  zamieszkania.”9 Właściwe  ramy  przestrzenne  pozwalające  na  wykształcenie 
„terytorium  pierwotnego”10 wywołują  szereg  pozytywnych  efektów  psychologicznych  w 
relacjach mieszkańców z osobami postronnymi  oraz pomiędzy sobą.   

Za najważniejszą cechę wynoszącą dom ponad instytucję  mieszkania autor uznaje jego 
społeczne  otwarcie  „na  zewnątrz”  realizowane  dzięki  złożonej  strukturze  przestrzennej 
budynku i bogatych  relacji z przestrzenią działki oraz otoczenia .
Charakteryzując wzór domu polskiego, W. Molicki pisze:„Jego cechą była zawsze otwartość. 
Polski dom, dwór, zaścianek były bezbronne i otwarte na przyjście z zewnątrz. Miały jasny i 
czytelny  ,  prosty  układ  komunikujący  miejsca  w  których  znajdowały  się  najważniejsze 
funkcje tego domu”11 

 Rys.  1.  Dwór  w Witkowicach,  pocz.  XIX w,  proj.  J. 
Kubicki. I. Tłoczek, Dom mieszkalny na polskiej wsi. PWN Warszawa 1985, s.131

6por. M. Lewicka, Identyfikacja z miejscem zamieszkania mieszkańców Warszawy: determinanty i 
konsekwencje.  Społeczno-kulturowe  podstawy  gospodarowania  przestrzenią-  wybór  tekstów, 
Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004, str.199-207.

7J. Ziółkowski – Urbanizacja, miasto, osiedle, Studia Socjologiczne, PIW, Warszawa 1956, s. 27.
8 B. Jałowiecki – Człowiek w przestrzeni miasta, ŚIW, Katowice 1980, s. 46.
9P.A.  Bell,  Th.C.  Greene,  J.D.  Fischer,  A.  Baum,  Psychologia  środowiskowa,  Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004r., str 359. 
10Tamże.
11W.J.  Molicki.:  Prognoza  2000  dla  polskiej  architektury  mieszkaniowej  w  zakresie 

architektoniczno- przestrzennym, Wyd. Politechniki Poznańskiej 1992r.str 132 
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Rys. 2. Dom jednorodzinny w Poznaniu. Przykład współczesnego wnętrza otwartego, powiązanego 
przestrzennie z otoczeniem Elewacje i rzut parteru Proj. autor. 1990, realizacja 1990-92.

Rys.3.  Dom  jednorodzinny  w  Poznaniu.  Koncepcja  tarasu-  przestrzeni  łączącej  wnętrze  domu  z 
ogrodem rys. J. Pulikowski;, realizacja, fot autor. 

elewacja frontowa elewacja boczna
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 Bohdan  Jałowiecki  dzieli  przestrzeń  domu  jednorodzinnego  na  pięć  kategorii 
przyporządkowując im zwyczajowo występujące pomieszczenia (tabl. 1.).

Prywatna intymna Prywatna Prywatna półpubliczna Prywatna publiczna Półpubliczna

Sypialnia
rodziców

Kuchnia

pokój dzieci

piwnica

strych

przedpokój

pokój dzienny

garaż

warsztat

ogród ulica

Rys. 4. Struktura przestrzenna domu jednorodzinnego wg B. Jałowieckiego.12

Rys.  5.  Dla zilustrowania  funkcji  społecznych realizowanych  w zespole zabudowy mieszkaniowej 
rozszerzono  podany  przez  B.  Jałowieckiego  podział  przestrzeni  do  pełnego  spektrum przestrzeni 
miejskiej. Schemat ilustruje pełne teoretyczne spektrum przestrzeni społecznej miasta
oraz  przebieg  linii  podziału  pomiędzy  przestrzenią  prywatną  (domu),  traktowaną  jako  własną  a 
przestrzenią otoczenia – publiczną. Oprac. autor.

Jest to podział, którego kryterium stanowią:  przynależność przestrzeni do osób lub grup 
oraz  dostępność  przestrzeni  dla  domowników  oraz  gości.  Przestrzeń  zorganizowana  wg 
powyższego schematu pozwala na realizację wielu form życia społecznego od pełnej izolacji 
począwszy,  poprzez kameralne  kontakty z  bliskim członkiem rodziny,  rodzinne  spotkania 
przy stole, czasami z udziałem gości, na rozmowy z bezpośrednim sąsiadem przez płot działki 
oraz  dyskusji  znajomych  na  placyku  między  domami  kończąc.  Szczegółowa  konstrukcja 
modelu przestrzeni społecznej możliwa jest wyłącznie w oparciu o konkretny krąg kulturowy, 
dla  niniejszej  rozprawy jest  to  kultura  mieszkańców Wielkopolski  na przełomie  XX i  XI 
wieku  zamieszkujących  domy jednorodzinne.  Jak  wielkie  znaczenie  na  formę  przestrzeni 
społecznej ma kontekst kulturowy, najlepiej dowodzi porównanie standardowego mieszkania 
w  bloku  z  mieszkaniem  typowym  dla  kręgu  kultury  arabskiej  poczynione  przez  B. 
Jałowieckiego:  „Przestrzeń  domu  jest  tam szersza  niż  w rodzinie  europejskiej,  troskliwie 
strzeżona,  a  jej  podział  bardziej  skomplikowany.  Kontinuum  przestrzeni  prywatnej/ 
publicznej ma sześć stopni:

12 B. Jałowiecki, op. cit. str.18.
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1) przestrzeń wewnętrzna intymna kobiety 
2) przestrzeń wewnętrzna rodzinna
3) przestrzeń wewnętrzna nie tylko rodzinna, przyjmowanie gości
4. przestrzeń zewnętrzna prywatna (podwórko)
5. przestrzeń zewnętrzna półpubliczna (zaułek , uliczka)
6) przestrzeń publiczna zewnętrzna (ulica)

Mieszkanie  dzieli  się  więc  na  trzy  obszary,  których  sposób  użytkowania  jest  ściśle 
określony, ponadto wychodząc z niego, przekracza się stopniowo poszczególne przestrzenie o 
coraz bardziej publicznym charakterze. Owo płynne przechodzenie przez kolejne strefy ma 
podobne  znaczenie  jak  przechodzenie  nurka  pracującego  na  dużych  głębokościach  przez 
komory o różnym poziomie ciśnienia,  co umożliwia powolną adaptację i uniknięcie szoku 
organizmu. Na taki szok narażony jest mieszkaniec bloku wychodzący ze swojego mieszkania 
na przykład na ulicę korytarzowca.” 13  Stopniowe przechodzenie pomiędzy poszczególnymi 
formami  przestrzeni  jest  zdaniem autora  fundamentalną  zasadą  właściwego  kształtowania 
systemu przestrzennego domu i  osiedla.   Brak form pośrednich  pomiędzy przestrzeniami 
publicznymi a ściśle prywatnymi ogranicza postawy społeczne mieszkańców  do zachowań 
skrajnych  –   całkowitej  obojętności   lub  szczególnej  zażyłości  albo  wrogości.  W  takiej 
strukturze  przestrzennej  brak  warunków do  realizacji  ważnych  dla  właściwego  rozwoju  i 
funkcjonowania  człowieka  niesformalizowanych  relacji  sąsiedzkich,  kontaktów  w  sferze 
półprywatnej budujących relacje pomiędzy członkami danej grupy mieszkańców.

Rys.  6.  6użytkowników  Fot  .autor  „Nasze  podwórko”.  Przykład  przestrzeni  półprywatnej, 
przynależnej konkretnej grupie jej Il.

13 B.  Jałowiecki,  M.  Szczepański,  Miasto  i  przestrzeń  w  perspektywie  socjologicznej.  
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, str. 363.
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Rys. 7. Stopień prywatności przestrzeni lub inaczej-lokalizację konkretnej przestrzeni na osi 
publiczna  - prywatna określić można oceniając dwa parametry o przeciwnych wartościach:

a) stopień dostępności dla osób postronnych

b) stopień przynależności do osoby lub grupy społecznej oraz społecznej identyfikacji.
Przestrzeń publiczna jest powszechnie dostępna, nikt jednak nie rości sobie prawa do jej 

zawłaszczenia, nie przynależy do nikogo w szczególności. Przestrzeń prywatna – odwrotnie: jest 
niedostępna dla ogółu, i całkowicie przynależna osobie lub grupie osób.

oprac. Autor.

Oceniając  konkretną  przestrzeń  pod kątem stopnia  jej  prywatności  lub  pozostawaniu  w 
sferze publicznej możemy sobie pomóc używając dwóch, odwrotnie ze sobą powiązanych 
parametrów.  Parametr  społecznej  dostępności   dla  osób  postronnych  pokazuje  w  jakim 
stopniu jednostka lub grupa społeczna chroni- lub nie dany teren przed osobami lub grupami z 
„zewnątrz”.  Odwrotny  parametr  stopnia  przynależności  do  osoby  lub  grupy  społecznej 
określa sposób  w jaki mieszkańcy traktują daną przestrzeń. Czy podejmują wspólny wysiłek 
dla  utrzymania  uliczki  w  czystości,  czy  zwracają  uwagę  na  przejawy  wandalizmu  lub 
podejrzanych  zachowań  mogących  oznaczać  zmniejszenie  bezpieczeństwa  swojego  i 
sąsiadów, czy traktują przestrzeń uliczki jako ”swoją”. Ocena stopnia prywatności  konkretnej 
przestrzeni polegać będzie na obserwacjach prowadzonych w wielu płaszczyznach. Jednym z 
ważniejszych  powinna  być  ocena  reakcji  mieszkańców   na  nowo  pojawiającego  się 
użytkownika przestrzeni. W praktyce może to wyglądać następująco: W zespole zabudowy 
obejmującej  kilkanaście  domów  ,  w  przestrzeni  ulicy  pojawia  się  obca  osoba  i  usiłuje 
zachowywać się w sposób naturalny. Budzi jednak zainteresowanie mieszkańców. W sytuacji, 
gdy  przestrzeń  uliczna  ma  charakter  prywatny  –  mieszkańcy  reagują  w  sposób 
charakterystyczny dla osób traktujących uliczkę jako „swoją”. Ktoś np. pyta przybysza „w 
czym można panu pomóc” i prowokuje do ujawnienia jego właściwych intencji. W sytuacji, 
gdzie  przestrzeń  uliczki  ma  charakter  bardziej  publiczny,  obca  osoba  jest  ignorowana, 
mieszkańcy traktują jej pojawienie się jako wydarzanie nie dotyczące ich bezpośrednio i nie 
wykazują nią zainteresowania.  Jeśli nawet pojawienie się „intruza „ wzbudzi czyjąś czujność, 
to z reguły występuje brak interwencji  spowodowany poczuciem, że problem nie dotyczy 
konkretnego mieszkańca i jego przestrzeni, „że to nie nasza sprawa”. ,,Przestrzeń społeczna 
jest  układem  przestrzennym  w  ramach  którego  rozwijają  się  grupy  i  zespoły  danej 
społeczności,  której  struktury  są  wytworzone  pod  wpływem  działania  czynników 
ekologicznych  i  wyobrażeń  zbiorczych’’.14 Przestrzeń  społeczna  w  zespołach  zabudowy 

14P.H.  Chombart  de  Lauwe:  ”Paris  et  l´Agglomeration  Parisienne’’,  Presses  Universitaires  de 
France – 1952 r. Za: Zygmuntem Pióro ,,Ekologia społeczna w urbanistyce, Arkady 1962, s. 33.
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jednorodzinnej stanowi kontinuum rozciągające się od skali najmniejszego elementu jakim 
jest  osobisty pokój  do skali  całego zespołu i  miasta.  Człowiek zamieszkuje  wiec pewną część 
przestrzeni,  której dom (mieszkanie) jest tylko elementem. Mimo, iż z  punktu widzenia mieszkańca  
jest  to  najważniejsza  część,  to  o  jej  właściwym  funkcjonowaniu  decyduje  całość  układu 
przestrzennego,  ze  szczególną  rangą  przestrzeni  sąsiadujących  bezpośrednio  z  domostwem.  15. 
Zagadnienie kształtowania przestrzeni domu jako realizacji potrzeb człowieka rozpatruje się zwykle w 
dwóch aspektach.  W aspekcie fizycznym- bytowym  oraz społecznym. 

Oceniając  przestrzenne  potrzeby  człowieka  w  sensie  fizycznym  skupiamy  się  na 
wymiernych cechach takich jak: powierzchnia, odległość, wysokość. 

Przestrzeń w sensie społecznym powinna być kształtowana tak, aby możliwa była pełna realizacja  
potrzeby swobody wyboru zachowań16 wszystkich jej użytkowników.

Rys.  8.  Swoboda wyboru  zachowań zależy też  od  możliwości  realizacji  w przestrzeni  wszelkich 
społecznych  reakcji a przede wszystkim reakcji  zbliżenia jak i, co ważniejsze reakcji unikania;
Rys .autor.

„Zachowania  terytorialne  tzn.  dążenie  do  posiadania  i  okupowania  jakiegoś  skrawka 
przestrzeni  są  u  ludzi  tak  samo  rozpowszechnione  jak  u  zwierząt”17.  U  człowieka 
cywilizowanego, którego agresja poddana jest presji socjalizacji kreowanie i obrona własnego 
terytorium przebiega bezkonfliktowo w warunkach komfortu przestrzennego. W sytuacjach 
granicznych  lub  wyraźnego  braku  odpowiedniej  ilości  przestrzeni  pojawiają  się 
zsocjalizowane  formy reakcji  agresywnych:  stresu,  frustracja,  nadmierne  skupianie  się  na 
umeblowaniu18. Należy zauważyć, że proces zawłaszczania przestrzeni przebiega łatwiej we 
wnętrzu czytelnie podzielonymi niż w chaotycznej, niedookreślonej przestrzenni. Dlatego też 

15 Por.  W.  Szeszuła  „Przestrzeń  społeczna  w  zespołach  zabudowy  mieszkaniowej”,  Zeszyt 
Naukowy Politechniki Poznańskiej, Poznan 2004 praca zbiorowa pod redakcją Ewy Cichy-Pazder. Str 
39.

16 Swoboda wyboru zachowań wg Mehrabiana i Russela jest regulatorem zjawisk prywatności i 
terytorialności,  eliminującym  zjawisko  stłoczenia  („overmaning”)  występuje  gdy  liczba  ról 
społecznych  jest  mniejsza  od  liczby osób razem przebywających  danej  przestrzeni.  Permanentnie 
ograniczana swoboda wyboru zachowań to zawężone pole działania oraz zwiększona podatność na 
zaburzenia psychiczne.  Por. W.Szeszuła, M.Kozaczko,  P.Biskupski ,J.Pulikowski .:   Szkic metody 
sterowania  wpływu  środowiska   na  zachowania  społeczne  i  rozwój  osobowości  na  przykładzie 
koncepcji rozbudowy domu dziecka w Bninie., Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Bninie,  
Poznań 1991., str 3.

17 Augustyn Bańka, op. cit, s. 58.
18 Obserwuje się w mieszkaniach o substandardowych powierzchniach zjawisko zabudowywania 

każdego  „wolnego”  miejsca  szafami,  meblościankami,  doprowadzające  do  granic  absurdu 
polifunkcjonalność  mebli  (półkotapczan,  ławostół  itp.),  oznaczanie  (cechowanie)  własnymi 
przedmiotami każdego fragmentu posiadanej powierzchni. (rys. 6) 
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substandardowe  budownictwo  mieszkaniowe  posługuje  się  bardzo  czytelnym  podziałem 
mieszkania  na  pokoje  –  „klatki”  łączone  mini  korytarzem19,  umożliwiając  realizację 
najbardziej pierwotnej potrzeby terytorialności. Jeżeli przyjmiemy opisany przez E.T. Halla 
okrąg o promieniu 1,75 m wyznaczający granicę przestrzeni kinetycznej i minimalną strefę 
gwarantującą  człowiekowi  odizolowanie  się  od  innych  ludzi20 i  przekształcimy  go  na 
parametr powierzchniowy to uzyskamy granicę ~ 9 m2 określającą minimalną powierzchnię 
przestrzeni prywatnej (pokoju) przypadającej na jedną osobę. Jest to jednak wielkość która 
nie uwzględnia potrzeb posiadania funkcjonalnych sprzętów ani też nieodzownej przestrzeni 
społecznej. Jest to wg Sommera21 niebezpieczny próg przeludnienia – lawinowego narastania 
zjawisk  patologicznych.  Fizyczna  wielkość  przestrzeni  „wspólnej”22 nieodzownej  obok 
przestrzeni prywatnej opiera się na kulturowo uwarunkowanych formach kontaktu pomiędzy 
domownikami oraz na szczeblu domownicy – goście.

Rys. 9. Przykład aranżacji małego mieszkania w zabudowie wielorodzinnej.
Autorzy : Tatiana i Tomasz Woyda. Za czasopismem „Dom” nr 6 1983, str. 17-18.

Zarówno  dystans  konwersacji  jak  i  formy  kontaktów  międzyludzkich  są  bardzo 
zróżnicowane u różnych narodów23 w różnych regionach. W odniesieniu do Wielkopolan brak 
szczegółowych badań w tym zakresie. Swoboda wyboru zachowań,  którą warunkują reakcje 
unikania  i  zbliżenia  to  ostateczna  wypadkowa  komponentów  pierwotnych  reakcji 
emocjonalnych pobudzenia, przyjemności, dominacji. Przyporządkowując zjawiska ze sfery 
behawioralnej  ich  przestrzennym  determinantom  możliwy  jest  odpowiedni  dobór 
architektonicznych parametrów projektowania środowiska (zarówno w skali domu jak i na 
wyższym szczeblu złożenia) tak aby umożliwiał on realizację reakcji pierwotnych człowieka 
w jak największym wymiarze.

Stwierdzono24,  że  prawdopodobieństwo  zachowań  zbliżeniowych  jest  wprost 
proporcjonalne do:

a) różnorodności  przestrzeni  architektonicznej,  umożliwiającej  poprzez  np.  zachowania 
eksploracyjne  wzrost  początkowego  niskiego  poziomu  pobudzenia  do  poziomu 
optymalnego w danej sytuacji. Środki architektoniczne wiodące do tego celu to np.: 

– zróżnicowanie wielkości wnętrz,
– zróżnicowanie kolorystyki, klimatu wnętrz,

19Korytarz  jest  w „bloku”  jedyną  formą  przestrzeni  społecznej  (wspólnej)  której  ze  względów 
czysto funkcjonalnych nie udało się technokratom bardziej zredukować.

20E.T. Hall – Ukryty wymiar, PIW, Warszawa 1978, s. 156–177.
21R Sommer  –  Personalspace;  The  behavioral  basis  of  design,  Engelwood  Clifts,  New Jersey, 

Prentice Hall 1969.
22Przez  przestrzeń  „wspólną” domu autor  rozumie  wszystkie  rodzaje  przestrzeni  w domu  poza 

prywatnymi terytoriami poszczególnych domowników.
23E.T. Hall – Bezgłośny język, PIW, Warszawa 1981, s. 165–177.
24W.Szeszuła, M.Kozaczko, P.Biskupski ,J.Pulikowski op.cit. str 3 
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– stosowanie  tofflerowskich  „enklaw  przyszłości”  –  ograniczonych  stref  o  dużym 
nasyceniu bodźcami „uplastyczniającymi” doznania sensoryczne,

– odpowiednie nasycenie detalami architektonicznymi i małą architekturą,
– stosowanie wieloznacznej kompozycji przestrzennej i przenikania się wnętrz,

Rys. 10. Makieta jednego z zaprojektowanych  budynków domu dziecka w Bninie i szkic kompozycji 
założenia.  

Rys. 11. Strefowanie przestrzeni społecznej w skali domu - koncepcja Domu Dziecka w Bninie. 
Oprac. autor.

Podstawą  koncepcji  Domu  Dziecka  w  Bninie  była  formuła  „rodzinkowego”  systemu 
wychowawczego. Przewidziano 12-14 osobowe grupy dzieci o strukturze wiekowej przypominającej 
rodzinę.  Dla  stworzenia  właściwego  środowiska  przestrzennego zaprojektowano  domy o  układzie 
przestrzennym w jak największym stopniu przypominającym dom jednorodzinny,  umożliwiającym 
wykształcenie normalnych zachowań i reakcji społecznych.

1. przedsionek       1,3 m2

2. hall      7,5 m2

3. pok. kominkowy  25 m2

4. sala TV 16 m2

5. jadalnia 31 m2

6. kuchnia 9,5 m2

7. wc 1,2 m2

8. schody 4,0 m2

9. pokój zabaw przedszk. 10 m2

10. pok. 2-osob. Przedszk. 17 m2

11. łazienka 5 m2

12. łazienka 4 m2

13. mag. odzieży  3,8 m2

14. izolatka 7,2 m2



1. Pokój (przestrzeń intymna)
2. Pokój z przyległą częścią półprywatną
3. Przestrzeń domu
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Rys. 12. Strefowanie przestrzeni społecznej w skali urbanistycznej - koncepcja Domu Dziecka w 
Bninie. Oprac.autor.

Rys. 13. Dom Dziecka w Bninie; zdjęcia realizacji. Proj. P. Biskupski, M. Kozaczko, J. Pulikowski, 
W. Szeszuła. Fot. Autor.

b) różnorodności  funkcjonalnej  przestrzeni  umożliwiającej  bezkonfliktowe  utrzymanie  wysokiego 
poziomu  poczucia  dominacji.  Wielorakie  konfiguracje  funkcjonalne  pomieszczeń  dają  możliwość 
realizacji wielu ról społecznych, zachowań zabawowych, tworzenia różnych grup, zespołów, etc.,

c) zmienności,  adaptabilności  przestrzeni,  umożliwiającej  utrzymanie  wysokiego  poziomu 
poczucia przyjemności poprzez np. możliwość: 

– zmiany ustawienia mebli,
– ingerencji w wystrój architektoniczny,
– zmiany funkcji pomieszczeń,
– zmiany relacji między elementami w przestrzeni.

Możliwość występowania zachowań ucieczkowych zależy od:
a) szansy wyizolowania się powodującego spadek pobudzenia do poziomu optymalnego w 

danej sytuacji. Cel ten można osiągnąć stosując np. wiele architektonicznych przesłon, 
przestrzeni peryferyjnych funkcjonalnie, „enklaw spokoju”, itp.,

b) architektonicznej  precyzji  w  określeniu  systemu  zachowań  terytorialnych 
umożliwiającego  podniesienie  poczucia  dominacji  do  pożądanego  poziomu.  Jest  to 

4. Dwa domy połączone tarasem
5. Zespół domów z dziedzińcem półprywatnym
6. Kolonia domów przy ulicy i placu (ulica 

Sezamkowa w Bnnie)
7. Ogólna przestrzeń założenia
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możliwe poprzez  zagwarantowanie  każdej  osobie  poczucia  posiadania  i  wydzielania 
własnego „terytorium”, oraz możliwości jego przekształcania (np. poprzez elastyczność 
w umeblowaniu pokoju), oznaczania tzw. symbolami, statusu,

c) możliwości wprowadzenia zmian w środowisku, dających wzrost poziomu odczuwania 
przyjemności. Zmiany te powinny dotyczyć struktury funkcjonalnej (odzwierciedlającej 
zmiany  w  „organizacji  wspólnot”)  oraz  wystroju  wnętrz,  zewnętrza  i  przestrzeni 
otaczającej budynek.

Przykładem  poszukiwania  struktury  przestrzennej  umożliwiającej  właściwy  rozwój 
jednostki oraz tworzącej ramy dla społecznego życia rodziny jest projekt a później realizacja 
domu  dziecka  w  Bninie  koło  Poznania.  Eksperyment  polegający  na  stworzeniu  w  domu 
dziecka  niestosowanej  dotychczas  w  Polsce  struktury  społecznej  przewidywał  utworzenie 
tzw. rodzinek- grup zróżnicowanych wiekowo zamieszkujących własną przestrzeń o cechach 
domu jednorodzinnego. Liczebność grup ustalono na maksymalnie 12- 14 osób w tym jedna, 
stała  osoba  kadry  opiekuńczej.  Celem  nowego  systemu  było  umożliwienie  wspólnego 
zamieszkania  w przypadku  rodzeń oraz  dzieciom w różnym wieku w celu  wykształcenia 
prospołecznych rodzinnych zachowań. Do zadań architektów należało stworzenie struktury 
budynku o wybitnie domowym, rodzinnym charakterze, z wszystkimi istotnymi atrybutami 
domu  jednorodzinnego  takimi  jak  strefowanie  przestrzeni  od  intymnej  do  publicznej  z 
pokojami 2- maksymalnie 3 osobowymi,  przestrzeniami do nauki i zabawy przynależnymi 
poszczególnym  grupom,  przestrzenią  integrującą-  jadalnią  i  wielofunkcyjnym  pokojem 
dziennym  oraz  wykształceniem  stref  socjogennych  umożliwiających  realizację  wszelkich 
społecznych  zachowań.  W  wyniku  podjętych  prac  studialnych  i  projektowych  powstała 
koncepcja zespołu sześciu domów „bnińskich” z obiektami towarzyszącymi tworząca spójne 
założenie przestrzenne z czytelnym i bogatym układem przestrzeni społecznej. Zrealizowano 
tylko  dwa  domy,  a  przyjęte  założenia  organizacyjne  zostały  zdeformowane  wskutek 
ekonomicznych ograniczeń.

W odróżnieniu  od  mieszkania  w  budynku  wielorodzinnym  lub  czynszowej  kamienicy 
gdzie zajmuje się z góry określone ramy przestrzenne z wieloma ograniczeniami  sposobu 
użytkowania,  czasu,  możliwości  eksponowania  własnych  aspiracji  kulturowych;  dom 
wybudowany  wg  potrzeb  użytkownika  wraz  z  najbliższym  otoczeniem  jest 
„przywłaszczonym przez człowieka fragmentem przestrzeni”25. Istotną cechą domu jest wg B. 
Jałowieckiego  „możliwość  ciągłej  adaptacji  powierzchni  mieszkalnej,  zmienności  w 
zależności od wieku biologicznego rodziny, jej wielkości i przekształcających się w czasie 
potrzeb”.  W  dużych  domach  gdzie  ilość  pomieszczeń  znacznie  przekracza  liczbę 
domowników, gdzie występuje cała gama specjalistycznych pokoi jak garderoba, biblioteka, 
sauna itp. elastyczność i adaptabilność jest sprawą oczywistą. Istotna wartość (cecha) domu 
jednorodzinnego  o  powierzchni  zbliżonej  do  powierzchni  mieszkania  przejawia  się  w 
adaptabilności  uzyskanej  dzięki „powierzchniom odesłania”26.  Taką powierzchnię stanowić 
mogą aneksy pokoju dziennego, wewnętrzne patio, nawet garaż. Wysoko postawiona kultura 
techniczna Wielkopolan, zamiłowanie do majsterkowania połączone z umiejętnością a często 
koniecznością  dokonywania  napraw  sprzętu  domowego  i  pojazdów  „zepchnęła”  wielu 
mężczyzn szczególnie w ich czasie wolnym do garażu – przestrzeni odesłania – jedynej w 
wielu  domach  przestrzeni  dostępnej  wyłącznie  dla  mężczyzn,  dzięki  temu  nacechowanej 
swoistą prywatnością.  

W skali urbanistycznej, w zespole domów jednorodzinnych funkcję przestrzeni odesłania 
pełnić mogą rozmaite formy społecznej przestrzeni osiedla,  którym nie przyporządkowano 
konkretnego programu.  Są  to  miejsca  anektowane w nieformalny sposób przez  określone 
grupy mieszkańców, np. młodzież, mężczyzn w starszym wieku, czy grupy osób o wspólnych 

25 B. Jałowiecki  op. cit. s. 26.
26 Tamże
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zainteresowaniach  lub  problemach  np.:  mężczyzn  zainteresowanych  motoryzacja,   osób 
bezrobotnych, uzależnionych od alkoholu. 

Powierzchnie  odesłania  oraz  funkcjonalną  adaptabilność  w  skali  domu  uzyskać  można 
poprzez  stosowanie  rozwiązań  technicznych  umożliwiających  łatwą  zmianę  aranżacji 
domostwa. Wiązało by się to jednak z rezygnacją z kultywowanych w Wielkopolsce tradycyjnych 
technik  budowy,  opartych  na  masywnej  konstrukcji  murowanych  ścian  zarówno  nośnych  jak  i 
działowych.  

Klasycznym przykładem domu o zmiennej funkcji jest dom japoński, gdzie elastyczność 
przestrzeni uzyskano kosztem zmniejszenia intymności (akustyka), poczucia bezpieczeństwa i 
trwałości. 

Rys. 14. Fragment wnętrza (przekrój) typowego domu japońskiego.
Za czasopismem „Dom” nr 5 1987, str.16.

Rys. 15. Przykład domu japońskiego  zmieniającego funkcję w trakcie dnia.
Za A. Bańka: Architektura Psychologicznej Przestrzeni Życia. dstawy Projektowania”, Poznań 1999.
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W preferencjach mieszkaniowych Wielkopolan trwałość postrzegana jest  jako nieodzowna 
cecha  inwestycji  rodzinnej  widzianej  w  perspektywie  następnych  pokoleń.  Jest  to  cenne 
zjawisko  mogące  przeciwdziałać  dostrzegalnemu  trendowi  rozpadu  rodziny 
wielopokoleniowej. Zaznacza się również potrzeba podkreślania trwałego charakteru własnej 
siedziby  poprzez  zasobność27 wnętrza  wyposażonego  w  elementy  trwałe.  Potrzeba 
niezmiennej (trwałej) struktury domu wyraża się również w preferowaniu przez budujących 
(zamawiających,  kupujących)  dom  konstrukcji  i  rozwiązań  opartych  na  materiałach 
tradycyjnych;  ceramice,  betonie28 które  dając  poczucie  bezpieczeństwa,  stabilności 
termicznej, akustycznej izolacji od otoczenia i trwałości, jednocześnie utrudniają adaptację i 
przebudowę bez prowadzenia robót budowlanych na dużą skalę. Tak więc istota elastyczności 
i  adaptabilności  domu  zdaje  się  polegać  w  warunkach  wielkopolskich  na  istnieniu 
powierzchni  odesłania i takiej  kompozycji  przestrzennej  aby maksymalna  ilość przestrzeni 
społecznej  obarczona  swą  funkcją  podstawową  mogła  być  w  okresowy  sposób 
wykorzystywana inaczej. Np. duża kuchnia ze stołem umożliwiającym odrabianie lekcji pod 
okiem matki zajętej przygotowywaniem posiłku stanowić może powierzchnię odesłania dla 
pokoju dziecięcego.

Rys.  16.  Tradycyjna  kuchnia  z  dużym stołem,  umożliwiająca  wspólną  naukę  dzieci  w obecności  
rodzica.. rys.autor

Z punktu widzenia zaspokojenia szeroko pojętych potrzeb mieszkaniowych,  prawidłowo 
zaprojektowany  dom jednorodzinny znajduje się na pierwszym miejscu pośród innych form 
zabudowy mieszkaniowej.  Pełna  ,  niczym  nieskrępowana  realizacja  wszystkich  wymagań 
przestrzennych domu i jego otoczenia możliwa jest, co wydaje się oczywiste, w zabudowie 
wolnostojącej, na nieograniczenie dużej działce, w atrakcyjnym krajobrazie umożliwiającym 
spełnienie  wszelkich  oczekiwanych  powiązań  widokowych  oraz  relacji  w  przestrzeni 
społecznej zespołu.

27Stereotyp  wysokiego  standardu  mieszkania  utożsamiany  jest  z  modnymi  elementami 
wykończeniowymi w postaci drewnianych i kamiennych wykładzin, trwale wbudowanych urządzeń 
elementów ściśle określającymi przeznaczenie danego pomieszczenia.

28Na  podstawie  wyników  ankiety  przeprowadzonej  w  roku  1988  przez  zespół  projektowy  w 
składzie M. Weigt i  W. Szeszuła z przyszłymi inwestorami i użytkownikami projektowanego zespołu 
zabudowy  jednorodzinnej  „Za  Fortem”  w  Poznaniu.  Mimo  uzasadnienia  „lekkich”  technologii 
niższymi kosztami realizacji i eksploatacji, wybory inwestorów jednoznacznie wykazały preferencje 
dla rozwiązań tradycyjnych. Postawy te nie uległy zmianie nawet w pierwszej dekadzie XXI wieku.
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