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dr hab. inż. arch. Robert AST 

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej 

Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa 

Zakład Urbanistyki i Planowania Przestrzennego 

 

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 

"WOLNYCH TORÓW" W POZNANIU 

 

Symbolika 

 

Niezwykle bogata historia Poznania stanowiła ideę przewodnią projektu, w którym 

postuluje się przekształcenie terenów „Wolnych Torów” w przestrzeń niezwykle atrakcyjną dla 

przyszłego rozwoju miasta Poznania. Sugeruje się rozwiązania, które opierają się 

na najlepszych przykładach z historii i kultury poprzednich okresów budowy dzielnic Wildy 

i Łazarza dotychczas przedzielonych torami kolejowymi oraz dzielnicą przemysłową 

Poznańskich Zakładów Taboru Kolejowego. 

W projekcie zaproponowano nową tkankę urbanistyczną przy jednoczesnym 

poszanowaniu istniejących wartości na podstawie których powstaną nowe gmachy w tej części 

miasta. Sugeruje się uwydatnienie trzech budynków hal fabrycznych, które przez poważna 

rekonstrukcję mogą stać się atrakcyjną ofertą dla różnego rodzaju usług (kultura, handel, 

administracja, sport, zabawa) widoczną w wielu już istniejących przykładach w Polsce 

i w Poznaniu – układy pofabryczne w Łodzi, koszary ułańskie i stary browar w Poznaniu. 

Proponuje się, żeby obszar Wolne Tory uzyskał rozpoznawalną tożsamość. Koncepcja 

generalnie bazuje na tradycyjnych i historycznie sprawdzonych wzorach kształtowania tkanki 

miejskiej, których realizacja może nastąpić od razu, a nie na atrakcyjnych lecz abstrakcyjnych 

wizjach z trudno przewidywalną perspektywą realizacyjną. 

Nawiązanie do ciągłości historycznej Wildy i Łazarza ma się opierać na nowym wyrazie 

architektonicznym wpisanym w ruszt urbanistyczny jako interpolacja z sąsiednią dzielnicą 

Wilda. Dąży się do zapewnienia przychylnego klimatu i charakteru dzielnicy z dużą ilością 

bloków budownictwa wielorodzinnego zorganizowanych w zespoły dziedzińców i mieszkań 

orientowanych na wschód, zachód i południe. Co do wysokości budynków jest ona różna od 

pięciu do dwudziestu pięter w zależności od miejsca i dążenia aby uniknąć monotonii. 

Czytelna tkanka urbanistyczna, dobry układ komunikacji publicznej (tramwaj, ruch 

samochodowy, trasy rowerowe, parkingi i garaże) oraz bardzo czytelny układ przestrzeni 

publicznych (dla pieszych) przy jednoczesnym zintegrowaniu z istniejącymi obszarami 

krystalizacji miasta – rynkami Wildeckim i Łazarskim oraz Parkiem Wilsona, stanowi 

propozycję, która opiera się na dotychczasowych zasadach budowy miasta Poznania. 

Koncepcja tworzy szereg wzajemnie przenikających się a jednocześnie samodzielnych 

przestrzeni łatwych w fazach realizacji podstawowej sieci ulic oraz zabudowy. Komunikacja 

w-z pomiędzy dzielnicami Wildą i Łazarzem odbywa się w dwóch miejscach pod torami oraz 

w trzech miejscach dla pieszych nad torami, gdzie spodziewa się zwiększone potoki ruchu 

pieszego i rowerowego. Wybrane trasy komunikacji kołowej pod torami nawiązują do 

istniejącej sieci ulic gwarantując całościowy system drogowy i zapewnienie przepustowości 

w kierunku dzielnic Wildy i Łazarza (na terenie których akceptuje się system 
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jednokierunkowych ulic od ulicy Głogowskiej, Parku Wilsona do ulicy Matejki). 

Struktura urbanistyczna przedstawia czytelne ukształtowanie ulic, placów oraz 

dominant, które wizualnie podkreślają właściwą skalę oraz właściwe relacje z otoczeniem. 

Budynki lub miejsca pod ochroną konserwatorską wykorzystane są jako przestrzenie publiczne 

– przy Hali Wielkiej oraz Wieży Ciśnień. 

Założenia projektowe: 

 

 Obszar Wolnych Torów powinien być kontynuacją tkanki urbanistycznej dzielnicy 

Wilda oraz łącznikiem z obszarem dzielnicy Łazarz na zachodniej stronie 

 W nowo projektowanej, jako kontynuacja dzielnicy Wilda, tkance urbanistycznej 

pozostawia się ślady (genius loci, duch miejsca) poprzedniego okresu jako obszaru 

przemysłowego. Nowy ruszt urbanistyczny tworzy się na zasadach pragmatycznych 

oraz metaforyczno-symbolicznych, gdzie krystalizacja następuje przy istniejących 

największych halach poprzemysłowych przeznaczonych do transformacji na 

współczesne potrzeby usługowe lokalne i ponad osiedlowe – kultura, handel, sport, 

zabawa. 

 Logiczny system komunikacyjny zapewnia sprawne zaopatrzenie, etapowanie 

inwestycji i fazy realizacji, w ten sposób unika się wieloletniego placu budowy. Sieć 

ulic głównych, zbiorczych i lokalnych stanowi całościowy układ logistyczny. 

 Poprzez obszar Wolnych Torów planuje się oś wschód - zachód jako deptak łączący 

Rynek Wildecki z Rynkiem Łazarskim oraz Parkiem Wilsona 

 Wzdłuż torów kolejowych od strony obszaru Łazarza planuje się trasę ulicy Nowa 

Głogowska – od budynku Poczty Polskiej przy Dworcu Zachodnim do ulicy 

Hetmańskiej i dalej na południe. 

                                                                       

 

  

 

 Rys. 1. Kompozycja Rys. 2. Główne przestrzenie publiczne 
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Urbanistyka. Ruszt urbanistyczny 

 

Na obszarze Wolnych Torów zaprojektowano ruszt urbanistyczny w którym główne 

ulice założenia urbanistycznego mają przebieg północ – południe Płn – Płd, natomiast ulice 

zbiorcze i lokalne w większości wschód – zachód W – Z. W ten sposób podzielono teren na 

19 pól inwestycyjnych na obszarze bilansowym. 

 Ulice o przebiegu południkowym stanowią osie transportowe planowanego założenia. 

Wzdłuż torów kolejowych od strony dzielnicy Łazarz projektowana jest ulica tzw. Nowa 

Głogowska, która stanowi alternatywę dla ulicy Głogowskiej – obecny główny wjazd do miasta 

od strony południowej z kierunku Wrocławia. Nowa Głogowska jako ulica dwupasmowa, 

czterojezdniowa o charakterze tranzytowym posiada wydzielony pas ruch na potrzeby 

szybkiego tramwaju – PESTKI. 

Od strony dzielnicy Wilda założenie opiera się na dwóch drogach głównych Płn - Płd 

z podstawową Aleją Króla Przemysła II, oraz istniejącą ulicą Roboczą jako dwupasmowych, 

czterojezdniowych, zamykających się w pętlę w okolicach starej wieży ciśnień. Obydwie ulice 

stanowią kontinuum istniejących powiązań transportowych w sąsiednich obszarach, posiadają 

też pasy wydzielone na potrzeby tramwaju oraz pasy zieleni przystosowane do ruchu pieszo 

rowerowego. 

W układzie W – Z zaplanowano pięć ulic zbiorczych, z których dwie stanowią 

samochodowy tranzyt lokalny pomiędzy dzielnicami Wilda i Łazarz dzięki przejazdom 

podziemnym pod torowiskiem PKP i które łączą ulice Chwiałkowskiego po stronie Wildy 

z ulicami Kanałową i Graniczną po stronie Łazarza oraz na południu ulice Sikorskiego 

i Umińskiego poprzez Roboczą z ulicami Mottego i Karwowskiego po stronie Łazarza. Układ 

taki umożliwia zachowanie istniejącego układu transportowego w tym istniejących ulic 

jednokierunkowych. 

Niezależnie od układu drogowego planuje się główne połączenie W – Z pieszo – 

rowerowe łączące Rynek Wildecki z Rynkiem Łazarskim dwoma pasażami placowo – 

rynkowymi poprowadzonymi porzez atrakcyjne miejsca krystalizujące przestrzeń – Rynek 

Wildecki, budynki Rektoratu PP, budynki Królewskiej Szkoły Maszyn, Hala Wielka – Nowy 

Rynek, wieża Ciśnień, kładka dwupasmowa, ulica Mottego i zielony most, ulica Graniczna, 

Rynek Łazarski. 

Ruch pieszy natomiast odbywa się na powierzchni terenu po najkrótszych drogach 

dojścia. W tym celu zaplanowano cztery kładki pieszo - rowerowe nad torami kolejowymi 

w formie kładki pieszej do starej lokomotywowni, platformy rynkowej, mostu dwupasmowego, 

zielonego mostu stanowiącego kontynuację ciągów zieleni pomiędzy zespołami parkowymi 

Marcinkowskiego, Dąbrowskiego, Drwęskich oraz Wilsona i Kasprowicza. 
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Rys. 3. Tereny zielone 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Bilans funkcjonalny 
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Główne założenia merytoryczne 

 

 Podstawowym założeniem projektowym było stworzenie nowej, spójnej dzielnicy na 

terenie obecnie dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego oraz Polskich Kolei 

Państwowych. 

Podejście do tematu – tory kolejowe potraktowano w sensie urbanistycznym jak zagadnienie 

zagospodarowanie i połączenia brzegów rzeki. W projekcie eksponuje się elementy krajobrazu 

postindustrialnego oraz behawioralne nawyki mieszkańców, np. fascynacja kulturą kolejową 

(trainspotting). 

 

Rozwiązania komunikacyjne 

Separacja transportu – założenia: 

 

Ruch samochodowy odbywa się po obwodzie 

Ruch pieszy odbywa się najkrótszą drogą dojścia 

Ruch rowerowy wydzielony na całym terenie nowo projektowanego osiedla 

 

 układ drogowy 

 

     Po wschodniej stronie torów postuluje się wytyczenie Nowej Głogowskiej, szerokiej ulicy 

o charakterze zbiorczym z linią tramwajową pośrodku. W celu odciążania ulicy Głogowskiej 

oraz przedłużenia trasy PST. Połączy ona ul. Hetmańską wchodząc w ulicę Głogowską na 

wysokości Dworca Zachodniego (istnieje możliwość w przyszłości przedłużenia w szwie 

infrastruktury Dziury Toruńskiej aż do Alei Armii Poznań i ulicy Świętego Wawrzyńca). 

     Po zachodniej stronie torów planuje się pełny ruszt urbanistyczny z podziałem na ulice 

główne, zbiorcze i lokalne. Pod torowiskiem PKP planowane są tunele, które zapewnią 

skomunikowanie dzielnic Wildy i Łazarza. W związku z dominującym udziałem transportu 

publicznego na planowanym osiedlu dla funkcji mieszkaniowej planuje się 1,5 miejsca 

postojowego na mieszkanie, a dla funkcji usługowej 15 miejsc postojowych na 1000 metrów 

kwadratowych powierzchni usługowej. 

 

 komunikacja publiczna 

 

 Postuluje się wprowadzenie dwóch nowych linii tramwajowych - łączącej ul. Towarową 

z zajezdnią na Madalińskiego, oraz drugiej, będącej przedłużeniem PST wzdłuż Nowej 

Głogowskiej łączącej Dworzec Zachodni z ul. Hetmańską i dalej na południe. 

 

 ciągi piesze i rowerowe 

 

 Szlaki piesze łączące rynek Wildecki z Łazarskim poprzez projektowany zadaszony 

Nowy Rynek – Halę Wielką powstały w obrysie części dawnej hali naprawczej. 

Skomunikowanie Łazarza z Wildą poprzez układ kładek i platform. Począwszy od wiaduktu 

kolejowego nad ulicą Hetmańską, Małą Kładkę, kładkę podwójną po czteropodporowy Zielony 

Most na północy. 
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Budynek Rektoratu Politechniki Poznańskiej połączony z halami dawnej Królewskiej Szkoły 

Maszyn. 

 

Tereny inwestycyjne 

 

Przewiduje się tereny pod zabudowę o łącznej powierzchni 17,1 ha, ze średnią 

intensywnością zabudowy na poziomie 2,1. Kwartały zabudowy zostały wytyczone aby zadbać 

o jak najlepszą ekspozycję słoneczną z kierunków południowo-zachodnich. 

Głównie wielokondygnacyjne obiekty mieszkaniowe (średnia wysokość 5/6). 

Sporadycznie występujące dominanty o charakterze lokalnym. Wysokość projektowanych 

kwartałów powinna narastać w kierunku północnym dla podkreślenia wjazdu do miasta, by 

ostatecznie osiągnąć wysokość dominant charakterystycznych dla koncepcji ringu - sąsiedni 

budynek Novotelu, budynek Andersii. 

Na wysokości zachowanej lokomotywowni w części południowej dopuszcza się 

lokalnie wyższe obiekty podkreślające "bramy miasta". 

 

Obiekty publiczne – pro publico bono 

 

 Na terenie nowej dzielnicy, projektowanej dla ok. 26 tysięcy mieszkańców 

przewidziano część publiczną - dla urzędów i administracji - wraz z kościołem, zaplecze 

edukacyjne w postaci zespołu szkół, a także obiektów ochrony zdrowia, przedszkola, domu 

opieki społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej i obiektów sportowych. 

 

Zabudowa mieszkaniowa 

 

Zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w 12 blokach urbanistycznych 

o charakterze wielorodzinnym. Średnią wysokość zabudowy planuje się na pięć lub sześć 

kondygnacji jako kontynuację wysokości zabudowy dzielnic Wilda i Łazarz. Budynki mogłyby 

powstawać w formule deweloperskiej oraz miejskiej jako mieszkania do wynajęcia. 

W wybranych miejscach występują dominanty wysokościowe. 

 

Zabudowa usługowa 

 

Zabudowa usługowa zlokalizowana jest w miejscach krystalizujących układ osiedla, 

tzn. w obiektach usytuowanych przy placach (Hala Wielka, Hala ZNTK, Nowa 

Lokomotywownia) oraz wzdłuż głównych ulic (Aleja Króla Przemysła II) i pasaży (Pasaż 

Wilda – Łazarz). 

 

Zieleń 

 

Układ zieleni oparty jest na koncepcji krzyża w postaci dwóch zielonych osi łączących 

tereny rekreacyjne : na linii wschód-zachód: Park Wilsona ze skwerem przy ul. Dolna Wilda, 

oraz pośrednio terenami nadwarciańskimi, na linii północ-południe: Park Marcinkowskiego 

z zielonymi terenami wzdłuż ul. Hetmańskiej. 
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Tereny zielone położone wzdłuż projektowanej Alei Króla Przemysła II, będącej główną 

osią założenia przyczynią się do połączenia terenów zielonych przy ul. Królowej Jadwigi (Park 

im. Karola Marcinkowskiego z kompleksami ogrodów działkowych wzdłuż ulicy Hetmańskiej. 

 

Detale urbanistyczne 

 

Postuluje się zachowanie wybranych, istniejących hal warsztatowych wraz 

z charakterystycznymi elementami infrastruktury technicznej, suwnice, tory kolejowe w celu 

wykorzystania ich jako artefakty dziedzictwa kulturowego. Podtrzymanie charakteru miejsca, 

ciekawe elementy krajobrazu lokalnego. Możliwość wykorzystania jako ośrodki handlu 

i integracji lokalnej społeczności. Powielając sprawdzone rozwiązania wzorem np. dworców 

paryskich - Muzeum d'Oray, mediolanu, Rossio Train Station w Lizbonie, berlińskiego Neue 

Heimat - dawne tereny kolejowe. Niskim nakładem kosztów można przekształcić hale 

w obiekty stanowiące dziedzictwo kulturowe, bardzo interesujące w edukacji młodych pokoleń 

w zakresie wysokiej kultury technicznej. Pozostawione fragmenty torów kolejowych, 

po wyrównaniu terenu, posłużą jako interesujące motywy posadzki, dodatkowo podkreślające 

zachowanie historycznych założeń. 

Interesująca pod względem architektonicznym, wysoka hala ZNTK stanowi ciekawy 

obiekt do przebudowy na lofty lub hostel na wzór Rossio Train Station w Lizbonie. 

Zachowanie ceglanych kominów, tak charakterystycznych dla industrialnego charakteru 

dzielnicy (genius loci) jako dominanty umożliwia wykorzystanie jako podstawa np. kawiarni, 

punktu widokowego. 

 

Legenda : 

 

Elementy symboliczne i krystalizujące przestrzeń nowej dzielnicy 

 

Aleja Króla Przemysła II ( 1.), Brama ZNTK na ul. Roboczej ( 2. ), Hala Targowa – 

Nowy Rynek ( 3. ), Hala ZNTK ( 4.), Kluby muzyczne im. Krzysztofa Komedy ( 5.), Kościół 

i dom parafialny ( 6.), Szkoła Maszyn ( 7.), Parowozownia ( 8. ), Muzeum Kolejnictwa ( 9.), 

Pomnik Króla Przemysła II (10.), Pomnik Luxtorpedy (11.), Pomnik Poznański Czerwiec 1956 

(12.), Rektorat Politechniki Poznańskiej (13.), Rynek Wildecki (14.), Rynek Łazarski (15.), Sala 

orkiestrowa (16.), Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego (17.) , Wieża Ciśnień (18.), Nowa 

Lokomotywownia (19.), zabudowa administracji publicznej (20.), hotel (21) 

 

Mosty i tunele 

Mała Kładka (21.), Kładka podwójna (22.), Platforma (23.), Tunel (24.), Zielony most (25.) 

 

Obiekty publiczne - zaplecze edukacyjne w postaci zespołu szkół (26.), a także obiektów 

ochrony zdrowia (27.), przedszkola (28.), domu kultury, opieki społecznej (29.), obiekty 

sportowe (30.) 
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Rys. 5. Aksonometria części środkowej założenia urbanistycznego 

  

Rys. 6. Plansza podstawowa, w oryginale w skali 1:2000 
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L.p. Symbol Wskaźnik Parametr 
Wielkość(pr

ojekt) 
Uwagi 

1. Ptbr Powierzchnia terenu brutto ha 47  

1.1 PtK 
Powierzchnia terenu komunikacji 

(drogowej, rowerowej, tramwajowej, pieszej) 
ha 9,4 

Ulice -10,75%, 

tramwaj-1.9% 

chodniki-6,1 

ścieżki rowerowe-

2,25 = 8,35% 

1.2 PtZ Powierzchnia terenów zieleni publicznej ha 5,64  

1.3 PtOP Powierzchnia terenu obiektów publicznych ha 3,3  

1.4 Ptn 
Powierzchnia pól inwestycyjnych 

(wyznaczonych pod zabudowę) 
ha 28,1  

2 Prz 
Uśredniona gęstość zabudowy dla Ptn 

(Pzx100/Ptn) 
% 54  

2.1 PrzM Uśredniona gęstość zabudowy mieszkaniowej % 43  

2.2 PrzU Uśredniona gęstość zabudowy usługowej % 18  

3 Pz Powierzchnia zabudowy m2 170755  

3.1 PZM Powierzchnia zabudowy mieszkaniowej m2 121236  

3.2 PZU Powierzchnia zabudowy usługowej m2 49519  

4 Pc Powierzchnia całkowita kondygnacji nadziemnych m2 984651  

4.1 PcM 
Powierzchnia całkowita kondygnacji 

nadziemnych dla zabudowy mieszkaniowej 
m2 649870  

4.2 PcU 
Powierzchnia całkowita kondygnacji nadziemnych dla 

zabudowy usługowej 
m2 334781  

5 Ibr Intensywność zabudowy brutto Pc/Ptbr 2,1  
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Rys. 7. Plansza podstawowa - aksonometria 
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Założenia projektowe : 

 

 Obszar Wolnych Torów powinien być kontynuacją tkanki urbanistycznej dzielnicy 

Wilda oraz łącznikiem z obszarem dzielnicy Łazarz na zachodniej stronie 

 W nowo projektowanej, jako kontynuacja dzielnicy Wilda, tkance urbanistycznej 

pozostawia się ślady (genius loci, duch miejsca) poprzedniego okresu jako obszaru 

przemysłowego. Nowy ruszt urbanistyczny tworzy się na zasadach pragmatycznych 

oraz metaforyczno-symbolicznych gdzie krystalizacja następuje przy istniejących 

największych halach poprzemysłowych przeznaczonych do transformacji na 

współczesne potrzeby usługowe lokalne i ponad osiedlowe – kultura, 

handel,sport,zabawa. 

 Logiczny system komunikacyjny zapewnia sprawne zaopatrzenie, etapowanie 

inwestycji i fazy realizacji, w ten sposób unika się wieloletniego placu budowy. Sieć 

ulic głównych, zbiorczych i lokalnych stanowi całościowy układ logistyczny. 

 Poprzez obszar Wolnych Torów planuje się oś wschód - zachód jako deptak łączący 

Rynek Wildecki z Rynkiem Łazarskim oraz Parkiem Wilsona 

 Wzdłuż torów kolejowych od strony obszaru Łazarza planuje się trasę ulicy Nowa 

Głogowska – od budynku Poczty Polskiej przy Dworcu Zachodnim do ulicy 

Hetmańskiej i dalej na południe. 
 

Miejsca krystalizujące przestrzeń 

 

Aleja Króla Przemysła II – oś założenia projektowego, stanowi kontynuację istniejącej Alei. 

Zaplanowana jako szeroka reprezentacyjna przestrzeń z wydzielonymi pasmami trotuarów 

i chodników, zadrzewionych zielonych alei spacerowych, dróg rowerowych, linii tramwajowej. 

 

Hala Wielka – Nowy Rynek – nowoczesny nowo projektowany obiekt zlokalizowany 

na miejscu największej hali remontowej, ma nawiązywać architektonicznie do historycznych 

artefaktów oraz stanowić genius loci całego założenia. Przed Halą zaplanowano Nowy Rynek 

z istniejącą wieżą ciśnień, pomnikiem Luxtorpedy oraz tablicą pamiątkową upamiętniającą 

wydarzenia Poznańskiego Czerwca 1956r. Obiekt w części mógłby być siedzibą dla funkcji 

określanych mianem kultury wysokiej, np. teatru, sali koncertowej, muzeum, itp. 

 

Hala ZNTK – niezwykle charakterystyczny budynek o znaczeniu symbolicznym, możliwy 

do rewitalizacji lub odbudowy z nowym przeznaczeniem jako np. muzeum kolejnictwa oraz 

zespół hotelowo – mieszkaniowy jako hotel, hostel, lofty. 

 

Dworzec PKP – stanowi historyczną dominantę, punkt formalnie ważny oraz węzeł 

kompozycyjny w układzie torowiska PKP na dystansie kilku kilometrów, zarówno z południa 

jak i z północy nadjeżdżających pociągów oraz na kierunku wschód – zachód dla rozwoju ulic 

Głogowskiej, Roosevelta i Matyi. Jako węzeł urbanistyczny winien być funkcjonalnie 

powiązany z systemem transportowym, w którym jest dominantą i kreatorem. W związku z tym 

hala biletowa winna być przywrócona i po renowacji stanowić niezwykłe dziedzictwo kultury 

kolejowej w Wielkopolsce. Wzorem poszanowania tradycji niech będzie Rossio Train Station 

w Lizbonie, gdzie przy przebudowie na hostel dworca kolejowego uszanowano funkcję kas bil. 
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Dworzec PKS – istnieje możliwość zintegrowania bazy PKS z budynkiem dworca na terenie 

Wolnych Torów 

Kościół i dom parafialny – zlokalizowany w kwartale Nowego Rynku wraz z placem 

stanowi dominantę kulturalną i religijną założenia 

Lokomotywownia – przewiduje się jako funkcjonującą parowozownię lokomotyw 

historycznych 

 

Miejsca pamięci ofiar Poznańskiego Czerwca 1956 – specjalnie honoruje się miejsca 

pamięci ofiar Poznańskiego Czerwca 1956 w których 27 czerwca1981 odsłonięto tablice 

pamiątkowe związane z krwawymi wydarzeniami: przed bramą ZNTK na ul. Roboczej 

 

Nowa Lokomotywownia – planowany zespół usługowy na zamknięciu osi City Center 

wzdłuż Alei Króla Przemysła II. 

 

Rektorat Politechniki Poznańskiej – stanowi fragment założenia urbanistycznego 

charakterystycznego dla zabudowy Wildy. Stanowiłby zespół parkowo – usługowy nanizany 

na pasaż łączący Rynki Wildecki i Łazarski. 

 

Rynek Wildecki – po przekształceniach funkcjonalno-przestrzennych stanowiłby dominantę 

urbanistyczną i początek pasażu pieszo rowerowego na osi W – Z penetrującej w poprzek 

teren Wolnych Torów i łączący z Rynkiem Łazarskim. 

 

Szkoła Maszyn – fragment historycznego założenia industrialnego przeznaczony 

do rewitalizacji w postaci zespołu restauracyjno – usługowego 

 

 

Rys. 8. Fragment założenia – aksonometria 
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Wieża Ciśnień – 32 metrowej wysokości dominanta wraz z otaczającymi halami możliwa do 

przekształcenia na atrakcyjną zabudowę mieszkaniową, np. jako lofty 

 

Zielony Most, Platforma, Kładki – pomosty pieszo – rowerowe do bezpiecznej przeprawy 

nad torowiskiem PKP o charakterystycznych formach służących orientacji przestrzennej 

spacerowiczów 

 

 

 

  

Rys. 9. Bilans urbanistyczny 
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Rys.10. Podbloki urbanistyczne, pola inwestycyjne 
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Ryc. 1. Rysunek ręczny ukazujący ideę projektową (P. Biskupski) 
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Kompozycja 

Obszar będący tematem zagospodarowania rozlokowany jest w centralnej części miasta 

pomiędzy dzielnicami Łazarz i Wilda. Swym zakresem obejmuje przede wszystkim tereny 

kolejowej trasy komunikacyjnej wychodzącej na południe wraz z bocznicami, byłymi 

zakładami ZNTK, starym i nowym dworcem PKP oraz galerią handlową. Tereny zabudowy 

mieszkalnej Wildy i Łazarza tylko w obszarach brzegowych znajdują się w zakresie 

opracowania. Całość obszaru działań tworzy kształt wydłużonego trapezu. Widoczna jest 

wyraźna odrębność tego terenu od sąsiadujących przestrzennych struktur.  

Ze względu na tak specyficzne usytuowanie proponowany układ jest odrębną autonomiczną 

kompozycją, którego podstawą jest szkielet zabudowy kwartałowej z centralnym obszarem 

głównej przestrzeni społecznej ulicowo- placowej usytuowanej na osi południe-północ. 

Przestrzeń ta rozpoczyna się przy istniejącej wieży ciśnień, kontynuowana jest w strefie 

centralnej wzdłuż całego założenia a kończy osią skierowaną na obszar Starego Browaru, 

Hotelu Andersia, Nowotelu oraz skrzyżowania ulic Królowej Jadwigi i Wierzbięcic będącego 

ważnym węzłem nie tylko komunikacyjnym.  

Drugą osią kompozycyjną idącą w poprzek proponowanego założenia (kierunek wschód 

zachód) jest przestrzeń łącząca rynek Łazarski z Wileckim mająca za zadanie połączyć 

funkcjonalnie bardzo mocno odseparowane od siebie (przez układ torów) obydwie dzielnice. 

Obszarem centralnym proponowanej kompozycji jest skrzyżowanie opisanych wyżej dwóch 

osi. Podkreślone jest to przez usytuowanie w tej strefie placu centralnego, najwyższych 

obiektów oraz wyróżniającej się z całości na bazie koła formy przestrzeni. Ponadto obszar ten 

ze względu na tory kolejowe usytuowany jest na platformie znajdującej się około 10 metrów 

nad torowiskami, co jeszcze dodatkowo wzmacnia jego rangę w panoramie miasta.  

Dodatkową osią kompozycyjną wyznaczającą przestrzeń w proponowanej koncepcji jest oś 

idąca wzdłuż mostu dworcowego, łącząca ulicę Wierzbieńcice ze starym dworcem 

przechodzącą przez galerię handlową. Celem tak przyjętego rozwiązania jest wpisanie budynku 

starego dworca w nowy układ kompozycyjny oraz przywrócenie jego znaczenia 

kompozycyjnego, funkcjonalnego i tożsamościowego, które od lat pełnił on w przestrzeni 

Poznania.     

Do obszaru działań włączony został teren starego dworca PKS. Mimo że jest on poza strefą 

wyznaczoną do działań projektowych jest on bardzo istotny dla przestrzennych związków 

z centrum miasta. Istotność tego połączenia z centrum jest o wiele ważniejsza od przyjętej 

w warunkach osi skierowanej na obszary zielone ringu i wieżowiec UE. Jednakże proponowaną 

formę zabudowy w obszarze byłego PKS-u należy traktować jedynie jako niezobowiązującą 

sugestię przestrzennych form ukazujących powiązania z centrum. 

Innym ważnym aspektem proponowanej kompozycji jest obszar przy torach kolejowych. 

W strefie tej zabudowa zwrócona jest frontem do torów tak aby obszar ten otrzymał określoną 

i reprezentacyjną formę i rangę.  
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Ryc. 2. Planowane założenie urbanistyczne w kontekście miejskim 
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Funkcja 

Obszar proponowanego założenia został podzielony na dwie zasadnicze części: południową 

i północną.  

W części południowej ulokowana została zabudowa mieszkalna z niezbędnymi usługami 

towarzyszącymi czy to wbudowanymi czy wolnostojącymi. Na usługi wolnostojące zostały 

wykorzystane między innymi istniejące budynki poprzemysłowe kolei (wieża ciśnień, hala 

suwnicowa ZNTK), które należy zachować ze względu na walory architektoniczne.  

Część północna obejmująca głównie obszary przy dworcu i galerii przeznaczona została na 

szeroko pojęte usługi (biura, handel, usługi kulturalne i administracyjne).   

Ważnym elementem tej strefy w proponowanej koncepcji jest budynek starego dworca. 

W projekcie proponuje się powrót do jego pierwotnej funkcji przy jednoczesnej jego 

przestrzennej i funkcjonalnej rozbudowie w kierunku południowym na obszarze pomiędzy 

torami oraz dalej w strefie torowiska. Pozwoliłoby to na lepsze wykorzystanie tej strefy.  

 

 

Ryc. 3. Układ funkcjonalny kompozycji urbanistycznej 
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Forma 

Proponowana zabudowa pod względem formy jest nawiązaniem do rozwiązań przestrzennych 

szeroko stosowanych we współczesnej architekturze europejskiej.  Dotyczy to form 

całościowych jak i zastosowanych detali. W skali urbanistycznej podstawową formą przyjętą 

w rozwiązaniu jest kwartał zastosowany w obszarze zabudowy mieszkalnej i usługowej. 

Nawiązuje to do charakterystycznej w tej strefie historycznej zabudowy dzielnic Wildy 

i Łazarza. Również doskonale organizuje przestrzeń wyznaczając i strefując przestrzenie 

publiczne i półprywatne.  

W odróżnieniu od otaczającej istniejącej zabudowy z przełomu XIX i XX wieku 

w proponowanym założeniu wnętrza kwartałów są rozwiązane zupełnie inaczej. Przyjętą 

zasadą jest wprowadzenie w podwórzach układu zielonych tarasów schodzących stopniowo 

w dół w kierunku centralnego zielonego podwórza. Układ taki w znacznym stopniu podnosi 

standard zamieszkiwania w strefie zabudowy wielorodzinnej, sprzyja integracji społecznej oraz 

uatrakcyjnia i zwiększa ofertę funkcjonalną w zabudowie usługowej. 

Pod względem wysokości proponowana zabudowa nawiązuje wysokością do istniejącej 

zabudowy otaczających dzielnic Wildy i Łazarza (około 20 metrów wysokości).  Wyższą 

zabudowę sytuuje się w kluczowych dla kompozycji i atrakcyjności przestrzeni miejscach. 

Od południa wzdłuż torów kolejowych zabudowa kaskadowo narasta w kierunku kolistego 

centralnego placu wokół którego ulokowano najwyższe obiekty wysokości 110 metrów. 

Ten sam zabieg zastosowano od strony północnej idąc od skrzyżowania ulic Wierzbięcice 

i Królowej Jadwigi. W sposób znaczący układ ten będzie widoczny w panoramie miasta 

zarówno dla przyjeżdżających pociągiem jak i mieszkańców od strony rynku wildeckiego 

i łazarskiego.      

 

Ryc. 4. Widok planowanej kompozycji urbanistycznej z lotu ptaka 
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Zieleń  

Integralną częścią proponowanej koncepcji przestrzennej jest zieleń. Usytuowanie jej 

w projekcie przewidziano zarówno w obszarze przestrzeni publicznej jak i półprywatnej. 

Obejmuje zieleń niską oraz wysoką. W przestrzeni publicznej zaprojektowane zostały 

wydzielone strefy zieleni kompozycyjnej stanowiące uzupełnienie i uatrakcyjnienie oferty 

funkcjonalnej. W strefach półprywatnych (wewnątrz kwartałów) projektowana zieleń zajmuje 

obszary opisanych wcześniej podwórek oraz schodzących do środka tarasów.   

 

 

Ryc. 5. Strefowanie funkcji urbanistycznych 
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Zagadnienia i zasady projektowania infrastruktury technicznej w odniesieniu do 

proponowanej koncepcji zagospodarowania 

Układ komunikacyjny 

W projektowanym obszarze przewiduje się dwa w miarę niezależne układy komunikacji. 

Jeden związany ze strefą usługową natomiast drugi z obszarem zabudowy mieszkalnej. 

W jednym jak i w drugim przypadku proponuje się układ wewnętrznej komunikacji pieszo- 

rowerowej i jezdnej z preferencją użytkowników pieszych i rowerowych. Układ ten jest 

zaprojektowany na jednej płaszczyźnie bez krawężników. Strefa jezdna podkreślona jedynie 

wzorem na posadzce.  Układ taki podłączony do zewnętrznych projektowanych i istniejących 

dróg wyższego rzędu z wydzieloną strefą jezdną. Głównym elementem projektowanej 

komunikacji jezdnej jest ulica (wschód zachód) łącząca ulicę Kolejową i Roboczą, która 

przechodzi pod torowiskiem na wysokości centralnego placu projektowanego założenia. Do 

drogi tej dochodzi projektowana ulica (południe północ) idąca przy torach kolejowych. 

Połączenie tych ulic znajduje się pod głównym placem (rondo). W obszarze tym (pod 

platformą) proponuje się usytuowanie wielopoziomowej strefy parkingowej obsługującej 

obszar zabudowy usługowej. Na obszarze platformy centralnego placu nie przewiduje się ruchu 

samochodowego.  

Tramwaj 

W projekcie proponuje się przedłużenie linii PST w kierunku Dębca. Linię tę proponuje się 

przeprowadzić wzdłuż i przy torach kolejowych przez wiadukt na ul. Hetmańskiej. 

Dla skomunikowania z przystankami nowoprojektowanego obszaru proponuje się kładki 

pieszo rowerowe, które dodatkowo funkcjonalnie połączyłyby dzielnice Wildę i Łazarz. 

Szczegóły na schemacie układu komunikacyjnego pokazanego w części graficznej. 

 

  

Ryc. 7 Ryc. 6. Plan zagospodarowania terenu 
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Bilans powierzchniowy (oprac. M. Marmur) 

lp. funkcja liczba kondygnacji pow. zabudowy pow. całkowita 

1 usługowa 2 1256 2512 

2 usługowa 30 7784 79501 

3 usługowa 24 6617 62707 

4 usługowa 18 9900 102270 

5 usługowa 24 4540 50459 

6 usługowa 3 12524 37572 

7 usługowa 3 7568 22704 

8 usługowa 3 16813 50439 

9 usługowa 3 13483 40449 

10 usługowa 3 3738 11214 

11 mieszkaniowa 13 17554 82623 

12 mieszkaniowa 11 11147 37501 

13 mieszkaniowa 9 14142 67912 

14 mieszkaniowa 7 15208 65398 

15 mieszkaniowa 5 16416 58175 

16 mieszkaniowa 5 12395 45910 

17 mieszkaniowa 5 8087 26310 

18 mieszkaniowa 5 7166 20715 

19 mieszkaniowa 5 16449 53870 

20 mieszkaniowa 5 3974 15155 

21 mieszkaniowa 5 7732 24725 

22 mieszkaniowa 5 22162 73745 

23 mieszkaniowa 5 26989 19118 

24 mieszkaniowa 5 13666 68330 

25 mieszkaniowa 5 7710 38550 
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26 usługowa (pub.) 4 10554 42216 

27 usługowa (pub.) 4 10585 42340 

28 usługowa (pub.) 4 15182 60728 

29 usługowa (pub.) 4 9754 39016 

  suma pow.zab. Usł. 84223  

  
suma pow.zab. 

Mieszk 
200797  

  suma pow. Zab. 285020  

  % obszaru bil. 60,64255319  

  
suma pow. Zab. 

Pub. 
46075  

  % obszaru bil. 9,803191489  

   suma usł. 459827 

   suma mieszk. 698037 

   
suma 

pow.całkowitej 
1157864 

   pow. obszaru bil. 470000 

   Intensywność zab. 2,463540426 
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L.p. Symbol Wskaźnik Parametr 
Wielkość 

(projekt) 

 

1. 

 

Ptbr 

 

Powierzchnia terenu brutto 

 

ha 

 

47,00 

1.1 PtK 

Powierzchnia terenu komunikacji 

(drogowej, rowerowej, tramwajowej, 

pieszej) 

ha 8,80 

1.2 PtZ Powierzchnia terenów zieleni publicznej ha 5,23 

1.3 PtOP Powierzchnia terenu obiektów publicznych ha 4,60 

1.4 Ptn 

Powierzchnia pól inwestycyjnych 

(wyznaczonych pod zabudowę) 

ha 28,37 

 

2 

 

Prz 

 

Uśredniona gęstość zabudowy dla Ptn 

(Pzx100/Ptn) 

 

% 

 

4,17 

2.1 PrzM 
Uśredniona gęstość zabudowy 

mieszkaniowej 

% 

 

4,71 

2.2 PrzU Uśredniona gęstość zabudowy usługowej % 3,25 

 

3 

 

Pz 

 

Powierzchnia zabudowy 

 

m2 

 

283664 

3.1 

 

PZM 

 

Powierzchnia zabudowy mieszkaniowej 

 

m2 

 

200797 

3.2 PZU Powierzchnia zabudowy usługowej m2 82977 

 

4 

 

Pc 

 

Powierzchnia całkowita kondygnacji 

nadziemnych 

 

m2 

 

1155352 

4.1 PcM 
Powierzchnia całkowita kondygnacji 

nadziemnych dla zabudowy mieszkaniowej 
m2 698037 

4.2 PcU 
Powierzchnia całkowita kondygnacji 

nadziemnych dla zabudowy usługowej 
m2 457315 

5 Ibr Intensywność zabudowy brutto Pc/Ptbr 2,46 
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dr inż. arch. Krzysztof BOROWSKI,   

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej 

Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa 

Zakład Urbanistyki i Planowania Przestrzennego 

 

METODYKA SPORZĄDZANIA KONCEPCJI URBANISTYCZNEJ NA 

PRZYKŁADZIE REWALORYZACJI PARKU PRZY 

KOŚCIELE ŚW. BARTŁOMIEJA W KONINE 

Wprowadzenie 

W okresie intensywnych przemian struktury miasta ponownie zwraca się uwagę 

na konieczność ciągłego poszukiwania efektywnych sposobów urządzania miejskich zespołów 

urbanistycznych z uwzględnieniem potrzeb społecznych i możliwości ekonomicznych, przy 

zachowaniu walorów ekologicznych, estetycznych i użytkowych. Przygotowanie inwestycji 

w zakresie nowego lub rewaloryzowanego zespołu urbanistycznego przebiega według ściśle 

określonych kryteriów metodologicznych. Chodzi o to, żeby zastosowane procedury okazały 

się skuteczne a uzyskane rezultaty, w postaci wykreowanej atrakcyjnej, wielofunkcyjnej 

przestrzeni publicznej zostały dobrze ocenione przez opinię publiczną i gremia profesjonalne, 

a przede wszystkim służyły mieszkańcom i przyjezdnym. W pracy omówiono zagadnienia 

metodyczne opracowania pierwszej fazy realizacji małych zespołów urbanistycznych, 

na przykładzie autorskiego projektu koncepcyjnego rewaloryzacji parku przy kościele 

św. Bartłomieja w Koninie.1 

Elementy metodyki sporządzania projektów urbanistycznych 

W nurt rozważań o złożonym procesie rewitalizacji przestrzeni miejskiej wpisuje się 

zagadnienie metodyki sporządzania i etapowania dokumentacji projektowej w zakresie 

urbanistyki. Wyróżniono cztery etapy realizacji inwestycji miejskich: od prac 

przygotowawczo-projektowych, poprzez akceptację formalną i nieformalną oraz wdrożenie, 

do eksploatacji włącznie.2 

  

                                                           
 1 Konin – Starówka, projekt zagospodarowania rejonu Słupa Milowego w kwartale ul.: 3 Maja / Szarych 

Szeregów / Wodna / Kościelna (FARAPARK); idea: Kazimierz Lipiński, Radny Miasta Konina, projekt, 

opracowanie: Borowski-Architekci, dr inż. arch. Krzysztof Borowski (kier. zespołu), mgr inż. arch. Roman Pilch, 

mgr inż. arch. Przemysław Zawieja, mgr inż. arch. Dominika Marciniak, Konin marzec 2015 r. 

 Wystawa autorskiego projektu urbanistycznego „FARAPARK - zagospodarowanie historycznego parku w 

Koninie-Starówka w rejonie ul. Al. 3-go Maja/Szarych Szeregów/Wodna/Kościelna” (K. Borowski, K. Lipiński, 

6 plansz projektowych format 100x70, kolor). Rada Miasta Konina, Ratusz w Koninie, Sala kolumnowa, 

25.03.2015 r. 
2 Zagadnienie optymalizacji projektu zostało szczegółowo opisane w artykule: K Borowski: Formy 

optymalizacji parametrów przestrzeni na przykładzie urządzenia Bulwarów Nadwarciańskich w Koninie, [w:] 

Arche i Psyche, Seminarium Naukowo-Badawcze Zakładu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego WAPP, 

Praca zbiorowa pod Red. R. Asta, Poznań 2014, s. 49-64. 
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Tab. 1. Urządzanie przestrzeni z uwzględnieniem różnorodności składowych (oprac. K. Borowski) 

Przygotowanie Akceptacja Realizacja Eksploatacja 

rozpoznanie wnioskowanie budowanie zarządzanie 

analizowanie opiniowanie kierowanie użytkowanie 

studiowanie korekta nadzorowanie monitoring 

programowanie warunkowanie weryfikacja ... 

hipotezowanie zatwierdzanie ...  

projektowanie ...   

 

Projekt koncepcyjny przynależy do pierwszej fazy „przygotowanie” składowych 

procesu realizacji inwestycji. W wymienionej pierwszej fazie przygotowawczej można 

wyróżnić dwie zasadnicze, integralne części - diagnostyczną i koncepcyjną. 

Część diagnostyczna obejmuje inwentaryzację z waloryzacją obszaru z wyróżnieniem 

występujących na nim problemów i uwarunkowań rozwoju przestrzennego. Część koncepcyjna 

wskazuje cele rozwoju, politykę przestrzenną i kierunki zagospodarowania. Nacisk kładzie się 

na wskazanie celów strategicznych rozwoju społecznego, przestrzennego i gospodarczego 

miasta i regionu i na sposobach ich realizacji. 

Podczas prac nad stworzeniem przedmiotowej koncepcji zagospodarowania 

FARAPARKU posłużono się autorską metodą planistyczną c-m-e (cel-metoda efekt). Metoda 

jest swoistym warsztatem nowoczesnych procedur planowania i realizacji zespołów 

urbanistycznych w zadanej przestrzeni, wypracowanym na podstawie dostępnej wiedzy oraz 

licznych doświadczeń własnych.3 W metodzie sformułowano ścieżkę postępowania według 

kolejnych „kroków”. W każdym kroku opisano cel do osiągnięcia, możliwe metody działania 

oraz spodziewane efekty. 

W pierwszym kroku „diagnoza stanu” zastosowano znaną metodę analizy SWOT, 

w efekcie której zdiagnozowano sytuację zewnętrzną przedmiotowego parku w kontekście 

Starówki Konina oraz sytuację wewnętrzną – kondycji samego parku. Metoda delimitacji stref 

zagospodarowania pozwoliła wyróżnić strefy miasta i obszary parku o odmiennej 

charakterystyce funkcjonalno-przestrzennej, kulturowej i środowiskowej. 

W drugim kroku „priorytety” określono zakres koniecznych do podjęcia działań 

strategicznych według metody rewaloryzacji. W tym przypadku chodziło o przywrócenie 

wartości użytkowych zdegradowanego skweru miejskiego Stanisława Jasiukowicza, parku 

wokół kościoła farnego oraz ekspozycję istniejących zabytków zespołu urbanistycznego 

gotyckiego kościoła św. Bartłomieja (II poł. XIV w.), eklektycznej dzwonnicy (1873 r.) 

i zabudowań plebanii (1911 r.) z domem parafialnym (dawnej szkoły powiatowej, pocz. XIX 

w.). Połączenie zabiegów konserwatorskich, takich jak oczyszczenie, rekompozycja, 

                                                           
3 patrz: Borowski K.: 2003, „Urządzanie przestrzeni jako zagadnienie urbanistyczne, inwestycyjne 

i legislacyjne. Stan prawny na dzień 31 grudnia 2002 r.” Politechnika Poznańska, Rozprawa Nr 375, 

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, ss. 344. 

Borowski, K.: 2006, Urządzanie przestrzeni według modelu „cel – metoda – efekt” (c-m-e), [w:] Zeszyty 

Naukowe Politechniki Poznańskiej „Architektura i Urbanistyka”, Zeszyt 6, Wydawnictwo PP, Poznań, s. 117-125. 



33 

 

reintegracja i odbudowa, z całym repertuarem zabiegów adaptacyjnych doprowadzić ma 

do integracji przestrzeni w kontekście urbanistycznym oraz dostosowania założenia parkowego 

do wymogów współczesnego użytkownika, z zachowaniem walorów historycznych. 

W trzecim kroku „definicja problemów” zdiagnozowano problemy natury strukturalnej 

(monofunkcja, własność gruntów), ekologicznej (degradacja środowiska, gospodarka wodami 

opadowymi), infrastrukturalnej (stan i zasięg sieci), społecznej (jakość życia w mieście, 

dostępność usług, jakość przestrzeni publicznych) oraz komunikacyjnej (standard dróg i ciągów 

pieszych, dostępność). 

W czwartym kroku „warunki rozwoju”, po analizie charakterystycznych przesłanek 

ekologicznych, kulturowo-krajobrazowych i społecznych wskazano uwarunkowania i bariery 

rozwoju. W efekcie analizy zinwentaryzowano czynne i nieczynne ekosystemy wodne 

(związane z historycznym układem rzeki z zakolami starorzecza oraz średniowieczną fosą) oraz 

zinwentaryzowano zieleń (inwentaryzacja geodezyjno-dendrologiczna). Ponadto zdefiniowano 

przesłanki społeczne w postaci preferencji, uprzedzeń i zwyczajów mieszkańców dzielnicy 

i miasta, w odniesieniu do tzw. aktywności miejskiej, czyli np. sposobu spędzania wolnego 

czasu, kierunków przemieszczania się, czy też preferencji stylistycznych. 

W piątym kroku „polityka przestrzenna” określono cele: ekonomiczne, społeczne, 

przestrzenne, przyrodnicze, kulturowe i strukturalne, wpisujące się w postulowaną 

proekologiczną strategię rozwoju miasta. Założenia do rewaloryzacji parku, oparte na ogólnych 

założeniach strategii rozwoju miasta wpisują się w politykę przestrzenną i przyczynią się do 

osiągnięcia wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju, poprawią jakość życia 

mieszkańców, ład przestrzenny oraz środowisko życia ludzi i przyrody. Kreowanie nowych 

wartości przestrzenno-funkcjonalnych i kulturowych parku może mieć również pośredni 

wpływ na rozwój gospodarczy miasta i regionu. Objawi się to m.in. wzbogaceniem oferty 

publicznej oraz poprawą wizerunku miasta. 

Studia rozpoznawcze do projektu koncepcyjnego parku 

W konińskiej Starówce funkcjonuje przestrzenno-funkcjonalny kręgosłup miasta, 

oparty na ciągu przestrzeni publicznych, począwszy od ul. Wojska Polskiego, poprzez Most 

Toruński i Bulwary Nadwarciańskie, z kulminacją na Placu Wolności, dalej poprzez deptak 

w ciągu ulicy 3 Maja, z kościołem św. Bartłomieja i przyległym skwerem, do kościoła 

ewangelicko-augsburskiego św. Ducha włącznie. 
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Ryc. 1. Park w kontekście przestrzennym Starówki Konina, foto (dron) KB, 2015 

Ważnym punktem na w/w trasie jest śródmiejski kwartał urbanistyczny, współtworzący historyczny plan miasta 

lokacyjnego z XIII w. (1283 r., na prawie magdeburskim) w granicach ulic: 3 Maja / Szarych Szeregów / Wodnej 

/Kościelnej z kulminacyjną, zabytkową budowlą w skali całego miasta, tj. gotyckiego kościoła farnego 

św. Bartłomieja wraz z przyległym terenem wokół kościoła. 

Ryc. 2. Konin plan śródmieścia z 1796 r. (ze zbiorów H. Muncha), orientacja zach-wsch. 

Z prawej strony planu widoczny rynek, przyległy do bramy toruńskiej i przeprawy przez Wartę; na środku rynku 

zburzony ratusz, istniejący od XIV do XVIII w; w górnej części planu rozebrany w XIX w. zamek królewski 

Kazimierza Wielkiego; z lewej strony planu kościół farny z otoczeniem, przy bramie kaliskiej w murach miejskich. 
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W stanie istniejącym teren parku jest wygrodzony, raczej zamknięty i sprawiający 

wrażenie terenu prywatnego. Skromna zieleń trawników i przypadkowo nasadzonych krzewów 

oraz brak ławek i wystarczającego oświetlenia nie zachęcają do przebywania tam. Skwer i park 

przykościelny to raczej skrót komunikacyjny a tereny wokół kościoła ożywają jedynie 

okazjonalnie podczas niedziel i świąt. Kontrowersje wzbudza lokalizacja w skromnym 

otoczeniu „za płotem” najważniejszego zabytku Konina jakim jest najstarszy słup drogowy 

w Polsce.4 Na lepszą ekspozycję zasługuje również, obecnie ukryta z tyłu parku wolnostojąca 

dzwonnica. 

 

     

                                                           
4 Romański słup drogowy z inskrypcją łacińską z 1151 r., ciągle jeszcze określany jako Słup Milowy. 

Główna atrakcja turystyczna Konina. Jak wskazuje inskrypcja, został ufundowany i ustawiony w Koninie 

prawdopodobnie przez wojewodę książęcego Piotra Wszebora (Petrus comes nic palatinus) na oznaczenie połowy 

drogi z Kalisza do Kruszwicy na ważnym szlaku handlowym i państwowym oraz jako oznaka drogowego miru 

książęcego. Pierwotnie umiejscowiony był na cmentarzu w okolicach konińskiego zamku na obecnym Pl. 

Zamkowym, dawniej zwanym Rynkiem Garncarskim. Następnie (w 1828 r.) przeniesiono go na teren cmentarza 

przy kościele farnym p. wez. Św. Bartłomieja - w miejsce, na którym stoi do dziś. Jest to najstarszy znak drogowy 

w Europie, poza granicami dawnego imperium rzymskiego. Prawdopodobnie słup został wykonany z piaskowca 

brzezińskiego wydobywanego w Brzeźnie k. Konina. Mierzy 252 cm. (oprac. Tomasz Andrzej Nowak, 

www.konin-starówka.pl) 

Ryc. 3. Dokumentacja fotograficzna parku, foto KB, 2015 
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Ryc. 4. Plebania i dom parafialny (dawna szkoła powiatowa). Budynki istotne w kompozycji osi widokowych 

nowego parku, foto KB, 2015 

Ryc. 6. Inwentaryzacja z waloryzacją terenu opracowania, oprac. KB, 2015 
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Ryc. 5. Wyznaczenie kierunków rozwoju w kontekście struktury miasta, oprac. KB, 2015 

Ryc. 7. Rozpoznanie stanu własności działek, oprac. KB, 2015 
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Ryc. 8. Definicja struktury kompozycyjnej w kontekście kwartałów miejskich, oprac. KB, 2015 

 

 

Ryc. 9. Definicja siatki urbanistycznej i głównych osi zespołu parkowego, oprac. KB, 2015 
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Ryc. 10. Wstępna koncepcja urbanistyczna zespołu parkowego, proj., oprac. KB, 2015 

Założenia do projektu koncepcyjnego parku 

W projekcie koncepcyjnym zagospodarowania kwartału wokół kościoła farnego 

św. Bartłomieja na konińskiej Starówce starano się nadać temu szczególnemu miejscu 

właściwy charakter przestrzeni publicznej, otwartej dla mieszkańców i turystów, 

wielofunkcyjnej, ważnej na mapie miasta, atrakcyjnej i jednocześnie eleganckiej, 

z zachowaniem i uszanowaniem nastroju i powagi przykościelnego placu SACRUM. 

W planie zagospodarowania starano się uzyskać efekt „zielonego salonu miasta”, jako 

uzupełnienie i kontynuacja oferty Bulwarów Nadwarciańskich, Placu Wolności i deptaku 

w ciągu ul. 3 Maja. W założeniach wokół kościoła ma powstać publiczny park miejski, 

nawiązujący do najlepszych tradycji założeń parkowych w miastach europejskich. Zachętą do 

korzystania z tej przestrzeni ma być jej charakter enklawy spokoju, otwartość, powiązanie 

z otoczeniem, wielofunkcyjna oferta spędzania wolnego czasu w przestrzeni ładnej, użytecznej 

i trwałej. Dodatkowo sprzyjać ma temu wytworzenie podniosłego nastroju poprzez ekspozycję 

istniejących w kwartale ważnych budowli i miejsc a także dobrze utrzymana zieleń, elementy 

i strefy użytkowe oraz elementy dekoracyjne małej architektury. Ważnym elementem 

zagospodarowania parku ma być forma wodna o funkcji rekreacyjnej, nawiązująca 

do historycznej lokalizacji w tym miejscu zakola starorzecza Warty, funkcjonującego niegdyś 

jako fosa przy średniowiecznych murach miejskich (patrz rys. 2). W 2-ej poł. XX w. 

historyczny most drewniany rozebrano, teren został osuszony przez ujęcie cieku wodnego 

w podziemny kolektor kanalizacyjny. 
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Ryc. 11. Konin na starej pocztówce. Kościół farny z rozebranym mostem i wodą w miejscu obecnej ul. Szarych 

Szeregów, źródło UM Konin 

Jako ciekawostkę można podać, że podczas prac projektowych zdecydowano 

o przesunięciu Słupa Milowego o ok. 7 m względem obecnej lokalizacji. Decyzja taka wynikała 

z przeprowadzonych analiz kompozycyjnych, które wykazały, że „lepszym” miejscem dla 

zabytku jest wskazany tzw. punkt formalnie ważny na przecięciu głównych osi 

kompozycyjnych założenia. Jednakże podczas konsultacji społecznych, zorganizowanych 

przez Urząd Miasta w Koninie, przy ogólnej aprobacie rewaloryzacji parku oprotestowano 

takie przesunięcie Słupa i zdecydowano ostatecznie o pozostawieniu go w obecnej lokalizacji 

(patrz przypis 4).5 

  

                                                           
5 FARAPARK - konsultacje społeczne programu rewitalizacji Starówki w Koninie pod patronatem 

Prezydenta Miasta Konina Józefa Nowickiego, Urząd Miasta w Koninie, 22.04.2015 r. (K. Borowski wygłoszony 

referat, wystawa projektu). W dyskusji zabierali głos Prezydent Józef Nowicki, kierownik konińskiej delegatury 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu dr Janusz Tomala, radni Kazimierz Lipiński i Tomasz 

Andrzej Nowak, kierownik oddziału Archiwum Państwowego w Koninie Piotr Rybczyński, dyrektor Muzeum 

Okręgowego w Koninie Lech Stefaniak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Henryk Janasek, wiceprezes 

PTTK w Koninie Andrzej Miller, Michał Gruszczyński z PTTK w Koninie, historyk Jerzy Łojko, artysta Giotto 

Dymitrow i ksiądz prałat dr Tomasz Michalski proboszcz konińskiej fary i gospodarz terenu parku wokół kościoła. 
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Opis projektu koncepcyjnego parku 

W formie i funkcji ma powstać zielony ogród miejski urządzony według wzorów tzw. 

ogrodu francuskiego. Wyraża się to regularnym układem stref i elementów wyposażenia, 

osiowo prowadzonymi alejami spacerowymi, geometrycznym układem placów i zieleńców, 

podkreślonych dekoracyjnymi elementami małej architektury. Pozytywny odbiór całości mają 

zapewnić szlachetne materiały wykończeniowe, rysunek posadzki, stonowana kolorystyka 

a ponad wszystko atrakcyjnie urządzona i dobrze utrzymana zieleń. 

 

Ryc. 12. Dywany kwiatowe jako inspiracje projektowe, Białystok, fot. G. Kossakowski 

W projekcie właściwą oprawę i ekspozycję zyskuje kościół farny z wejściami głównym 

i bocznymi, dzwonnica, uświęcone miejsca i znaki kultu religijnego oraz tablice pamiątkowe. 

Przede wszystkim starano się zachować sakralny charakter miejsca. Wydzielono strefy 

funkcjonalne do kultywacji ceremoniałów kościelnych z drogą procesyjną wokół kościoła 

i placem przed wejściem bocznym. Najważniejsze elementy przestrzeni w postaci kościoła, 

słupa milowego i dzwonnicy zyskały dostępność, odpowiednią ekspozycję wizualną i oprawę. 

Iluminacje nocne stref i ważnych punktów parku sprawią, że Starówka Konina zyska na 

atrakcyjności również nocą. 

 



42 

 

 

Ryc. 13. Koncepcja urbanistyczna zespołu parkowego, proj. KB, 2015 

 

Park podzielono na strefy funkcjonalne z uwzględnieniem istniejących zwyczajów 

i potrzeb mieszkańców oraz tradycji miejsca. Zaprojektowano plac wejściowy przed kościołem 

na zamknięciu osi od strony Starego Ratusza, podkreślono rangę przestrzeni wokół słupa 

milowego, zaprojektowano drogę procesyjną wokół kościoła, wyeksponowano wartości 

architektoniczne dzwonnicy, między elementami parku zaprojektowano aleje spacerowe oraz 

zakątki relaksu i wypoczynku. Przestrzeń wyposażono w liczne ławki i kosze na śmieci, 

nawiązujące do form tradycyjnych z przestrzeni sąsiednich ulic i placów. Przewidziano miejsca 

na elementy dekoracyjne – pomniki, rzeźby ogrodowe i gazony. Wyeksponowano zabytkowy 

i odrestaurowany parkan wzdłuż wschodniej ściany parku. Przede wszystkim zlikwidowano 

istniejące bariery pomiędzy parkiem a miastem, otwierając przestrzeń do swobodnego użytku 

publicznego. W części południowej, od strony ul. Szarych Szeregów połączono park z miejskim 

skwerem, ponadto otworzono i zintegrowano przestrzeń parku z ul. Wodną i nowopowstałym 

budynkiem mieszkaniowo-usługowym. Dużą atrakcją parku ma być specyficzna forma 

fontanny, nawiązująca do historycznej lokalizacji fosy. Tożsamość miejsca i historyczny 

charakter przestrzeni ma budować symboliczna inscenizacja średniowiecznych murów i bramy 

miejskiej o charakterze edukacyjnym z tablicą informacyjną. Od strony ul. Wodnej, przy 

istniejącym budynku parafialnym wydzielono działkę z możliwością lokalizacji zabudowy 

z funkcją uzupełniającą ofertę wypoczynkową parku. 
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Ryc. 14. Wariant z Słupem Milowym w istniejącym miejscu, proj., oprac. KB, 2015 

  

Ważnym i integralnym elementem parku ma być bogata zieleń, kształtowana według 

najlepszych i sprawdzonych wzorów z uznanych parków miast europejskich. Ma to być 

trzypoziomowa, strzyżona struktura drzew, krzewów i trawników, wzbogacona licznymi 

klombami kwiatowymi o wymyślnych kształtach tzw. „dywanów kwietnych”. Atrakcyjna 

zieleń i woda mają poprawiać samopoczucie i mikroklimat, wzbogacić ekosystem miasta; 

ożywić przestrzeń miejską, przyciągnąć przechodniów i turystów. 

Istotnym elementem dopełniającym nowoczesny charakter parku, podnoszącym 

komfort użytkowania i utrzymania mają być energooszczędne systemy infrastruktury 

technicznej. Mowa o automatycznym systemie nawadniania zieleni, proekologicznym systemie 

wodno-kanalizacyjnym fontanny, oświetleniu i całodobowym monitoringu zapewniającym 

bezpieczeństwo użytkowania oraz o profesjonalnym systemie iluminacji nocnej układów 

zieleni i małej architektury, w tym fontanny z szczególnym uwzględnieniem głównych 

obiektów historycznych kościoła, dzwonnicy, plebanii i domu parafialnego. 
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Ryc. 15. Park w kontekście Starówki Konina, proj. KB, 2015 

 

 

Ryc. 16. Główny plac parku przy Słupie Milowym, proj. KB, 2015 
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Ryc. 17. Aleja kwietna na osi dzwonnicy, proj. KB, 2015 

 

 

Ryc. 18. Wejście do parku od strony ul. Szarych Szeregów, proj. KB, 2015 
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Ryc. 19. Fontanna w miejscu zlikwidowanego cieku wodnego, proj. KB, 2015 

 

 

Ryc. 20. Fontanna jako oś kompozycyjna, proj. KB, 2015 
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Ryc. 21. Strefy użytkowania parku, aleje spacerowo-wypoczynkowe, proj. KB, 2015 

Podsumowanie 

Całość założenia parkowego została pomyślana, jako ważne miejsce w mieście, 

budujące jego tożsamość i charakter, z mocnym nawiązaniem do historii i tradycji; 

jednocześnie miejsce spotkań i manifestacji patriotycznych oraz uroczystości religijnych. Park 

ma być również spokojnym miejscem codziennego relaksu i wypoczynku, wyciszenia 

w codziennym życiu miejskim; w drodze do szkoły, na zakupy, podczas spaceru, 

dla mieszkańców i przyjezdnych, dla młodych i starszych. 

Projekt rewaloryzacji parku i zagospodarowania kwartału wokół kościoła farnego 

św. Bartłomieja w Koninie wpisuje się w szerszy program rewitalizacji Starówki, akcentującym 

ożywienie tej części miasta. Warto jeszcze raz podkreślić, że park ma szansę przyczynić się do 

osiągnięcia wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju miasta. Niewątpliwie, 

przy zachowaniu projektowanych standardów poprawi jakość życia mieszkańców, ład 

przestrzenny, ogólnie środowisko życia ludzi i przyrody. Kreowanie nowych wartości 

przestrzenno-funkcjonalnych i kulturowych parku, w oparciu o nowoczesne metody 

projektowania i realizacji może mieć również pośredni wpływ na rozwój gospodarczy miasta 

i regionu. Objawi się to m.in. efektem marketingowym wzbogacenia oferty publicznej oraz 

poprawy wizerunku miasta. 
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UTRATA STATECZNOŚCI PŁASKIEJ POSTACI ZGINANIA WG 

ZMIENIAJĄCYCH SIĘ PRZEPISÓW NORMOWYCH 

 

Utrata stateczności płaskiej postaci zginania (zwichrzenie) ma istotny wpływ na 

nośność zginanych belek stalowych o przekroju dwuteowym. Zjawisko to w kolejnych – 

nowelizowanych – edycjach polskich norm, uwzględniane było w różny sposób, od prostych 

do bardziej złożonych zależności obejmujących więcej parametrów. Poniżej przedstawiono 

kolejne sposoby uwzględnienia zjawiska zwichrzenia w ujęciu zmienianych, przepisów 

normowych. 

1. PN-62/B-03200 - metoda naprężeń dopuszczalnych 

Norma PN-62/B-03200 [1] i wcześniejsze edycje nakazywały sprawdzenie możliwości 

utraty płaskiej postaci zginania w belkach dwuteowych, nie usztywnionych poprzecznie lub 

usztywnionych w odstępach większych niż 2 m, dopuszczając bardzo uproszczoną metodę 

uwzględniania wpływu zwichrzenia na nośność elementu. Naprężenia w zginanej belce 

można było sprawdzać zgodnie ze wzorem: 





 

M
k

W
 (1) 

gdzie: 

M  - moment zginający, 

 1 - współczynnik uwzględniający możliwość utraty stateczności płaskiej postaci 

zginania, 

W  - sprężysty wskaźnik wytrzymałości przekroju, 

k   - naprężenie dopuszczalne. 

Wartości współczynnika φ, dla belek walcowanych, przedstawiono w funkcji rozpiętości 

belki (odstępu usztywnień) w Tablicy 1. 

Tab. 1. Wartości współczynnika φ według normy [1] dla belek walcowanych. 

Rozpiętość belki lub 

odstęp usztywnień w 

metrach 

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 ≥10,0 

  1,02 1,06 1,12 1,22 1,41 1,64 1,85 2,08 2,27 
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Dla belek złożonych (spawanych lub nitowanych) wartości współczynnika φ 

uzależniono od stosunku rozpiętości belki l (odstępu między usztywnieniami) do szerokości 

pasa b, oraz od stosunku wysokości przekroju belki h do grubości pasa g – Tablica 2. 

W przypadku, gdy  15
l

b
 to  1 0, . 

Tab. 2. Wartości współczynnika φ według normy [1] dla belek złożonych. 

 

l

b
 

h

g
 

20 30 40 50 60 70 82 90 ≥100 

  

15 1,010 1,031 1,042 1,042 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 

20 1,064 1,111 1,124 1,126 1,136 1,149 1,149 1,149 1,163 

25 1,111 1,176 1,299 1,408 1,471 1,515 1,538 1,563 1,613 

30 1,163 1,471 1,754 1,923 2,041 2,128 2,174 2,222 2,273 

35 1,226 1,618 2,174 2,439 2,632 2,773 2,857 2,941 3,020 

40 1,449 2,128 2,632 3,030 3,226 3,448 3,571 3,704 3,846 

 

Norma [1] podaje również (w przypadku prowadzenia dokładnych obliczeń) wartości 

współczynników pewności w stosunku do naprężeń krytycznych, wyznaczonych w funkcji 

momentu krytycznego   kr
kr

M

W
, który należy przyjmować 1 4n ,  dla I rodzaju naprężeń i 

1 2n ,  dla II rodzaju naprężeń. 

2. PN-76/B-03200, PN-80/B-03200 - metoda stanów granicznych 

Przepisy normalizacyjne wprowadzone zmianą normy [2] pozwalały na pominięcie 

problemu zwichrzenia, jeżeli stosunek długości belki l do szerokości pasa b nie przekracza 

wartości podanych w Tablicy poniżej, w zależności od stosunku wysokości h do szerokości b 

przekroju poprzecznego, przyjętej stali oraz poziomu przyłożenia obciążenia. 

W znowelizowanej wersji [3] kryteria te uległy zaostrzeniu, a odpowiednie wartości podano 

w Tablicy 3 w nawiasach. 
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Tab. 3. Kryteria pozwalające pominąć zwichrzenie wg normy [2] i [3]. 

 

 

h

b
 

Maksymalne wartości 
l

b
 

Stal St3 Stal 18G2 

Obciążenie przyłożone do pasa 

górnego dolnego górnego dolnego 

2 18 (12) 28 (19) 15 (10) 24 (16) 

4 16 (11) 26 (17) 14 (9) 22 (15) 

6 15 (10) 24 (16) 13 (8) 20 (13) 

 

W pozostałych przypadkach zwichrzenie należało uwzględnić w następujący sposób: 

- według normy [2] 




 zM m
R

W
  (2) 

- według normy [3] 




  115zM m
, R

W
  (3) 

gdzie: 

1zm  - współczynnik zwichrzenia, 

R  - wytrzymałości obliczeniowa. 

Wartości współczynnika zwichrzenia, dla belki wolno podpartej i wspornika, zawarto 

w odpowiedniej tablicy w funkcji 
p

λ

λ
, gdzie: 


1 x

y

I
λ

h I
 (4) 

 z
p

K
λ

R
 (5) 

Wartości współczynnika zK , podane w tablicy w załączniku w funkcji 
1 s

s
y

I
λ

h I
, 

zróżnicowano w zależności od sposobu obciążenia belki (siła skupiona, obciążenie 

równomiernie rozłożone, stały moment) oraz miejsca przyłożenia obciążenia (do pasa 

górnego lub dolnego). Podano również zależności do wyznaczania wartości zK  dla 

przekrojów z jedną osią symetrii i przekrojów ceowych. 
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Wielkości zK  wg [2] i [3] są różne z uwagi na zmianę jednostek (kG/cm2 wg PN-76 

i MPa wg PN-80). Przykładowe wartości współczynników zK  przedstawiono w Tablicy 4. 

Wartość współczynnika zwichrzenia wg [2] odczytać  należy z tablicy współczynników 

niestateczności lokalnej przyjmując z sm m , natomiast wg [3] z tablicy współczynników 

wyboczeniowych przyjmując z wm m . 

Tab. 4. Przykładowe wartości współczynników zK . 

Wartości współczynnika zK   - w nawiasie podano wartości wg [3] 

 

sλ  

 

Siła skupiona 

przyłożona do pasa 

Obciążenie ciągłe 

przyłożone do pasa 

 

Stały moment 

górnego dolnego górnego dolnego 

0,5 2110 

(660) 

3550 

(1110) 

2010 

(630) 

3100 

(970) 

2340 

(735) 

1,0 2190 

(685) 

3600 

(1125) 

2080 

(650) 

3150 

(985) 

2400 

(750) 

2,0 2480 

(775) 

3780 

(1185) 

2340 

(735) 

3300 

(1035) 

2620 

(820) 

4,0 3200 

(1000) 

4290 

(1345) 

2990 

(935) 

3820 

(1195) 

3170 

(995) 

10,0 5110 

(1600) 

5850 

(1830) 

4720 

(1480) 

5280 

(1655) 

4080 

(1465) 

18,0 6990 

(2190) 

7550 

(2365) 

6420 

(2010) 

6840 

(2140) 

6220 

(1950) 

 

3. Przepisy normy PN-90/B-03200 – metoda stanów granicznych 

Zgodnie z zapisami tej normy, nośność elementów zginanych narażonych na utratę 

płaskiej postaci zginania należy sprawdzać wg wzoru: 


 1

L R

M

M
 (6) 

gdzie: 

  1L  - współczynnik zwichrzenia, 

RM  - nośności obliczeniowa przekroju przy zginaniu. 

Zwichrzenia można nie uwzględniać, gdy odległość między przekrojami 

zabezpieczonymi jest nie większa niż: 
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- dla dwuteowników walcowanych 

1

35 215y

d

i
l

β f
 (7) 

- dla elementów rurowych i skrzynkowych 

1 0
215

100
d

l b
f

 (8) 

gdzie: 

yi  - promień bezwładności przekroju, 

β   - współczynnik zależny od wykresu momentów (0,4 ≤ β ≤ 1), 

0b  - osiowy rozstaw środników. 

Wartość współczynnika zwichrzenia określa się na podstawie smukłości względnej 

Lλ  obliczonej z zależności: 

115 R
L

cr

M
λ ,

M
 (9) 

Jeżeli  0 25Lλ ,  to wartość współczynnika zwichrzenia  1 0L , , zatem wpływ 

zwichrzenia można pominąć gdy  2116cr RM , M . 

Współczynnik zwichrzenia oblicza się wg zależności: 




   
 

1
2

1
n n

LL λ  (10) 

gdzie  2 5n ,  dla przekrojów walcowanych i spawanych w sposób zmechanizowany, a dla 

pozostałych przypadków  2 0n , . 

Wartość momentu krytycznego dla belki jednoprzęsłowej można obliczać według 

wzoru podanego w załączniku normy: 

    
2 2 2

0 0cr y y s y zM A N A N B i N N   (11) 

gdzie: 

yN  - siła krytyczna przy wyboczeniu giętnym, 

zN  - siła krytyczna przy wyboczeniu skrętnym, 

  2 2 2
s x y si i i y  - biegunowy promień bezwładności względem środka ścinania;  
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xi , yi    - odpowiednie promienie bezwładności,  

sy    - współrzędna środka ścinania, 

 0 1 2y sA A b A a    

sa    - różnica współrzędnych środka ścinania i punktu przyłożenia  

   obciążenia,  

 0 5y s xb y , r  - parametr zginania,  

xr    - ramię asymetrii. 

Załącznik zawiera wzory do obliczania wartości sił krytycznych, oraz wartości 

współczynników 1A , 2A , B  w zależności od warunków podparcia i sposobu obciążenia 

belki (moment stały lub zmienny liniowo, obciążenie równomiernie rozłożone, siła skupiona 

w środku rozpiętości). 

4. Zapisy normy PN-EN 1993-1-1:2006 – metoda stanów granicznych 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi normami europejskimi [5], stan graniczny 

nośności belki zginanej uważa się za spełniony, jeśli zachowana jest następująca zależność: 

1 0Ed

b,Rd

M
,

M
 (12) 

Nośność na zwichrzenie elementów belkowych niestężonych w kierunku bocznym b,RdM  

jest określona wzorem: 


1

y
b,Rd LT y

M

f
M χ W

γ
 (13) 

gdzie: 

 1LTχ  - współczynnik zwichrzenia, 

yW  - wskaźnik wytrzymałości przekroju, 

yf  - granica plastyczności. 

Wartość współczynnika zwichrzenia LTχ  wyznacza się zależnie od smukłości 

względnej LTλ  według następujących zależności: 

- w przypadku dwuteowników walcowanych oraz ich spawanych odpowiedników 
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22

1
LT

LTLT LT

χ

φ φ βλ

 (14) 

gdzie: 

     
  

2
00 5 1 LT LT , LTLT LTφ , α λ λ βλ  

 0 75β ,  

0 0 4LT ,λ ,  

- w pozostałych przypadkach  



 
22

1
LT

LTLT LT

χ

φ φ λ

 (14) 

gdzie: 

     
  

2
0 5 1 0 2LT LTLT LTφ , α λ , λ  

Smukłość względną natomiast ustala się w zależności od momentu krytycznego przy 

zwichrzeniu sprężystym, ustalanego podobnie jak to miało miejsce w starszych normach [4] 

przytoczonych we wcześniejszych punktach. 


y y

LT
cr

W f
λ

M
 (15) 

W przypadku, gdy  0 0 4LT LT,λ λ ,  lub   
2

0 6 25Ed
LT , cr Ed

cr

M
λ M , M

M
 

warunek stateczności elementu sprowadza się do warunku nośności przekroju, co jest 

jednoznaczne z tym, że wpływ zwichrzenia może być pominięty. Ponadto elementy, w 

których pas ściskany jest stabilizowany punktowo w kierunku bocznym stężeniami w 

rozstawie cL , nie są narażone na zwichrzenie, jeśli spełniony jest warunek: 

   0
1

c,Rdc c
f c

f ,z y,Ed

Mk L
λ λ

i λ M
 (16) 

gdzie: 

y ,EdM  - maksymalny obliczeniowy moment zginający między stężeniami, 

c,RdM  - nośność przekroju przy zginaniu, 

f ,zi  - promień bezwładności przekroju pasa zastępczego, składającego się 

   z pasa ściskanego i 1/3 ściskanej części środnika, 

0c,λ  - smukłość graniczna pasa zastępczego równa 0,4, 

ck  - współczynnik poprawkowy, 
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1
235

93 9
y

λ ,
f

. 

5. Belki zabezpieczone przed zwichrzeniem 

We wszystkich przytoczonych powyżej normach znajdował się zapis, pozwalający 

traktować analizowaną belkę jako zabezpieczoną przed utratą płaskiej postaci zginania, gdy 

pas ściskany jest stężony sztywną tarczą lub gdy rozstaw stężeń bocznych nie przekracza 

określonej odpowiednimi zależnościami wartości. Niżej przedstawiono zestawienie, 

obliczonych według zmienianych przepisów normowych, maksymalnych odległości stężeń 

bocznych pasa ściskanego dla wybranych, walcowanych dwuteowników 

równoległościennych (IPE) wykonanych ze stali S235 (St3S). Wartości podane w nawiasach 

(dla PN-76 i PN-80) odpowiadają obciążeniu przyłożonemu do pasa dolnego. W przypadku 

obliczeń według normy [4] znaczenie ma przebieg wykresu momentu, dlatego podano 

wartości dla ekstremalnych współczynników β . Maksymalne odległości stężeń bocznych 

określone zgodnie z normą [5] podano w przypadku maksymalnego wytężenia nośności 

przekroju, czyli c,Rd y,EdM M . W przypadku mniejszego wytężenia przekroju przy 

zginaniu, wielkości te wzrastają. 

Tab. 5. Maksymalne odległości stężeń bocznych pasa ściskanego. 

 

Dwuteownik 

IPE 

PN-62 PN-76 PN-80 
PN-90 

PN-EN 
β=0,4 β=1 

[m] [m] [m] [m] [m] [m] 

100 2,00 0,99(1,54) 0,66(1,04) 0,92 0,37 0,53 

160 2,00 1,48(2,30) 0,98(1,56) 1,61 0,64 0,79 

200 2,00 1,80(2,80) 1,20(1,90) 1,96 0,78 0,96 

240 2,00 2,16(3,36) 1,44(2,28) 2,35 0,94 1,16 

300 2,00 2,70(4,20) 1,80(2,85) 2,93 1,17 1,45 

330 2,00 2,87(4,47) 1,91(3,03) 3,10 1,24 1,53 

400 2,00 3,20(5,00) 2,12(3,38) 3,46 1,38 1,72 

450 2,00 3,35(5,25) 2,21(3,56) 3,60 1,44 1,81 

500 2,00 3,50(5,50) 2,30(3,70) 3,77 1,51 1,89 

 

Analizując wartości przedstawione w Tablicy powyżej można zauważyć, że każda z 

tych norm traktowała inaczej belki ze stężonym punktowo, bocznie pasem ściskanym. W 

przypadku belki wolnopodpartej ( 1β - wg normy [4]) najbardziej restrykcyjne są przepisy z 

roku 90 oraz obecnie obowiązujące Eurokodu 3. Natomiast największe dopuszczalne 

odległości pomiędzy punktami stężonymi dopuszczała norma [2]. 
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6. Wpływ zwichrzenia na nośność belki zginanej 

W celu porównania stopnia wykorzystania nośności belek zginanych, wymiarowanych 

zgodnie ze zmieniającymi się przepisami normowymi, przeprowadzono obliczenia dla belki 

jednoprzęsłowej, podpartej przegubowo w obu kierunkach (  1 0y wμ μ , ) na obu końcach, 

obciążonej w sposób ciągły, wykonanej ze stali S235 (St3S). 

Obliczenia przeprowadzono dla poniższych danych: 

– obciążenie stałe 4 kN/m, 

– obciążenie zmienne 6 kN/m, 

– IPE100 – rozpiętość 2,0m, 

– IPE200 – rozpiętość 4,5m, 

– IPE300 – rozpiętość 6,5m, 

– IPE400 – rozpiętość 8,5m, 

– IPE500 – rozpiętość 10,0m. 

6.1. Obliczenia wg PN-62/B-03200 

Poniżej w Tablicy 6 przedstawiono wielkości potrzebne do oszacowania stopnia 

wykorzystania nośności belki zginanej wyznaczone zgodnie z przepisami normy [1]. 

Współczynniki zwichrzenia przyjęto w zależności od rozpiętości zgodnie z Tablicą 1. 

W przypadku stosowania tej normy, wartości naprężeń wyliczone w ostatniej kolumnie 

należy porównywać z naprężeniami dopuszczalnymi, które wynoszą kII = 170 MPa. Dokładne 

współczynniki wykorzystania nośności podano w Tablicy 10. 

Tab. 6. Obliczenia według normy PN-62/B-03200. 

 

IPE 

Rozpiętość Ciężar  

własny 

Obc. 

stałe 

Obc. 

zmienne 

Moment 

zginający 

Współczynnik 

zwichrzenia 

φ 

Naprężenie 

σ 

[m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kNm] [MPa] 

100 2,0 0,081 4,0 6,0 5,04 1,02 150 

200 4,5 0,224 4,0 6,0 25,88 1,17 156 

300 6,5 0,422 4,0 6,0 55,04 1,53 151 

400 8,5 0,663 4,0 6,0 96,30 1,97 164 

500 10,0 0,907 4,0 6,0 136,34 2,27 160 

6.2. Obliczenia wg PN-76/B-03200 i PN-80/B-03200 

Przy wymiarowaniu belek zginanych zgodnie z tymi normami dla przyjętej stali 

należy założyć wytrzymałość obliczeniową równą R = 2200 kG/cm2 – wg [2] i R = 215MPa – 

wg [3]. Jak pokazano w punkcie 2 normy te różnicowały wartości współczynnika Kz (Tablica 

4) koniecznego do wyznaczenia współczynnika zwichrzenia dla belek, w których obciążony 

jest pas górny lub dolny, dlatego w Tablicy poniżej również rozróżniono wyniki w zależności 

od poziomu przyłożenia obciążenia (p.g – pas górny, p.d – pas dolny).  Do wyznaczenia 
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momentu zginającego użyto następujących wartości współczynników obciążenia: ciężar 

własny belki 11γ , ; obciążenia stałe 1 2γ , ; obciążenie zmienne 1 3γ , . 

W nawiasach podano wartości wyznaczone wg [3]. 

Tab. 7. Obliczenia według normy PN-76/B-03200 i PN-80/B-03200. 

IPE 
M 

[kNm] 
λ  sλ  

pλ  pλ λ  
zm  σ  [MPa] 

p.g p.d p.g p.d p.g p.d p.g p.d 

100 6,34 65,59 5,49 74,0 

 

89,6 0,886 0,732 1,14 

(1,66) 

1,06 

(1,38) 

211 

(308) 

197 

(256) 

200 32,52 83,16 5,00 70,8 

 

87,0 1,175 0,956 1,73 

(2,76) 

1,23 

(1,83) 

290 

(463) 

206 

(307) 

300 69,00 80,61 4,01 63,7 81,4 1,265 0,990 2,00 

(3,20) 

1,25 

(1,96) 

248 

(396) 

155 

(243) 

400 120,40 88,95 4,23 65,4 

 

82,7 1,360 1,076 2,31 

(3,70) 

1,45 

(2,31) 

240 

(384) 

151 

(240) 

500 170,00 94,92 4,14 64,7 

 

82,2 1,467 1,155 2,69 

(4,30) 

1,65 

(2,66) 

237 

(379) 

145 

(234) 

 

6.3. Obliczenia wg PN-90/B-03200 

Nośność przekroju przy zginaniu RM  obliczono z wykorzystaniem współczynnika 

rezerwy plastycznej 1 07pα , , gdyż w każdym przypadku analizowany przekrój jest 

zaliczany do klasy 1. W nawiasach przedstawiono wartości dla obciążenia przyłożonego do 

pasa dolnego. Wartości momentów zginających w przypadku tej normy są analogiczne jak 

w punkcie 6.2. 
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Tab. 8. Obliczenia według normy PN-90/B-03200 

IPE 
RM  yN  zN  crM  

Lλ  L  
L RM  

[kNm] [kN] [kN] [kNm] [kNm] 

100 7,87 80,42 628,39 
8,98 

(13,24) 

1,077 

(0,887) 

0,699 

(0,839) 

5,50 

(6,60) 

200 44,63 141,88 941,65 
28,93 

(43,97) 

1,428 

(1,159) 

0,461 

(0,637) 

20,57 

(28,43) 

300 128,14 289,24 1348,82 
71,98 

(117,96) 

1,534 

(1,199) 

0,461 

(0,607) 

59,07 

(77,78) 

400 266,86 369,65 1933,00 
128,94 

(207,30) 

1,654 

(1,305) 

0,354 

(0,535) 

94,47 

(142,77) 

500 444,00 432,98 2272,43 
185,28 

(300,02) 

1,780 

(1,399) 

0,309 

(0,477) 

137,20 

(211,79) 

 

6.4. Obliczenia wg PN-EN 1993-1-1 

Zgodnie z zapisami normy [5], przy wyznaczaniu momentu zginającego, 

współczynniki obliczeniowe do obciążeń należy przyjąć o następujących wartościach: 

- obciążenia stałe    0 85 135 115Gξ γ , , , , 

- obciążenia zmienne 1 50Qγ , . 

Nośności przekroju przy zginaniu obliczono z wykorzystaniem wskaźnika 

plastycznego, ponieważ wszystkie analizowane przekroje są klasy 1. Do wyznaczenia 

smukłości względnej przy zwichrzeniu wykorzystano wartości momentu krytycznego 

wyliczone w punkcie 6.3, podane dla obciążenia skierowanego w kierunku środka ścinania 

przekroju (w rozpatrywanym przypadku chodzi o obciążenia przyłożone do pasa górnego) 

lub od środka ścinania (wartości w nawiasie – obciążenie przyłożone do pasa dolnego). 
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Tab. 9. Obliczenia według normy PN-EN 1993-1-1 

IPE 
EdM  c,RdM  crM  

LTλ  LTχ  
LT c,Rdχ M  

[kNm] [kNm] [kNm] [kNm] 

100 6,85 9,16 
8,98 

(13,24) 

1,010 

(0,832) 

0,693 

(0,799) 

6,35 

(7,32) 

200 35,08 51,97 
28,93 

(43,97) 

1,340 

(1,087) 

0,503 

(0,646) 

26,12 

(33,59) 

300 74,39 149,22 
71,98 

(117,96) 

1,440 

(1,125) 

0,454 

(0,624) 

67,75 

(93,06) 

400 129,71 310,76 
128,94 

(207,30) 

1,553 

(1,224) 

0,405 

(0,565) 

125,99 

(175,67) 

500 183,04 517,05 
185,28 

(300,02) 

1,671 

(1,313) 

0,361 

(0,517) 

186,72 

(267,23) 

 

7. Wykorzystanie nośności 

W procesie projektowania konstrukcji stalowych, najistotniejszym parametrem 

świadczącym o poprawności wymiarowania elementów jest stopień wykorzystania nośności. 

W Tablicy 10 przedstawiono ostateczne wykorzystanie nośności belek obliczony wg 

przepisów zawartych w kolejnych, obowiązujących normach. Wartości podane w nawiasach 

dotyczą sytuacji, gdy obciążenie przyłożone jest do półki dolnej (od środka ścinania). 

Tab. 10. Wykorzystanie nośności belek zginanych 

IPE 
PN-62 PN-76 PN-80 PN-90 PN-EN 

% % % % % 

100 88,2 
95,9 

(89,6) 

124,6 

(103,5) 

115,3 

(96,1) 

107,9 

(93,6) 

200 91,8 
131,8 

(93,6) 

187,3 

(124,2) 

158,1 

(114,4) 

134,3 

(104,4) 

300 88,8 
112,7 

(70,5) 

156,5 

(98,3) 

116,8 

(88,7) 

109,8 

(79,9) 

400 96,5 
109,1 

(68,6) 

155,3 

(97,1) 

127,5 

(84,3) 

103,0 

(73,8) 

500 94,1 
107,7 

(65,9) 

153,3 

(87,1) 

123,9 

(80,3) 

98,0 

(68,5) 
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Na Ryc. 1 zestawiono stopień wykorzystania nośności belki zginanej o różnym przekroju 

poprzecznym obciążonej w poziomie stopki dolnej wg zmieniających się przepisów 

normowych.  

 

Ryc. 1. Stopień wykorzystania nośności wg zmieniających się przepisów normowych. 

8. Podsumowanie 

Zmieniające się na przestrzeni lat zasady wymiarowania belek zginanych 

powodują, że projektanci cały czas muszą aktualizować swoją wiedzę, aby poprawnie 

optymalizować przyjmowane przekroje poprzeczne elementów stalowych. Przepisy 

każdej kolejnej normy stają się coraz bardziej rozbudowane, jednak pozwalają na 

dokładniejsze oszacowanie wartości krytycznych wpływających na utratę stateczności 

płaskiej postaci zginania. Analizując wartości współczynnika zwichrzenia dla wybranych 

przekrojów poprzecznych i długości belek podane w Tablicy 11 widać, że największe 

redukcje nośności otrzymywano przy projektowaniu konstrukcji według normy [3].  
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Tab. 11. Wartości współczynnika zwichrzenia według kolejnych norm. 

 

IPE 

Wartości współczynnika zwichrzenia * 

L PN-62 PN-76 PN-80 PN-90 PN-EN 

[m]   
zm  zm ,1 15  L1  LTχ1  

 

100 

3,0 1,06 1,47 (1,19) 2,03 (1,57) 1,88 (1,54) 1,77 (1,52) 

4,5 1,17 2,16 (1,79) 3,00 (2,50) 2,62 (2,22) 2,30 (2,01) 

 

160 

3,0 1,06 1,29 (1,09) 1,79 (1,30) 1,72 (1,29) 1,65 (1,33) 

4,5 1,17 1,80 (1,40) 2,71 (1,94) 2,41 (1,82) 2,15 (1,72) 

9,0 2,08 3,80 (3,18) 5,30 (4,43) 4,49 (3,78) 3,65 (3,14) 

 

200 

3,0 1,06 1,18 (1,06) 1,56 (1,18) 1,55 (1,17) 1,52 (1,23) 

4,5 1,17 1,69 (1,20) 2,40 (1,60) 2,17 (1,57) 1,98 (1,54) 

9,0 2,08 3,42 (2,73) 4,77 (3,79) 4,05 (3,26) 3,33 (2,76) 

 

240 

3,0 1,06 1,12 (1,00) 1,36 (1,10) 1,37 (1,09) 1,39 (1,15) 

4,5 1,17 1,46 (1,12) 2,03 (1,37) 1,89 (1,36) 1,77 (1,38) 

9,0 2,08 2,96 (2,26) 4,12 (3,14) 3,52 (2,72) 2,95 (2,38) 

 

300 

3,0 1,06 1,07 (1,00) 1,23 (1,04) 1,24 (1,04) 1,29 (1,09) 

4,5 1,17 1,28 (1,07) 1,77 (1,22) 1,72 (1,21) 1,65 (1,26)  

9,0 2,08 2,81 (1,93) 3,91 (2,67) 3,37 (2,36) 2,84 (2,12) 

 

330 

3,0 1,06 1,06 (1,00) 1,20 (1,00) 1,20 (1,03) 1,25 (1,08) 

4,5 1,17 1,22 (1,06) 1,65 (1,36) 1,64 (1,17) 1,59 (1,23) 

9,0 2,08 2,67 (1,79) 3,70 (2,49) 3,21 (2,22) 2,72 (2,01) 

 

400 

3,0 1,06 1,00 (1,00) 1,31 (1,00) 1,14 (1,02) 1,20 (1,05) 

4,5 1,17 1,17 (1,04) 1,72 (1,30) 1,51 (1,12) 1,49 (1,18) 

9,0 2,08 2,46 (1,57) 3,92 (2,51) 2,99 (1,99) 2,56 (1,85) 

 

450 

3,0 1,06 1,00 (1,00) 1,28 (1,00) 1,12 (1,02) 1,18 (1,04) 

4,5 1,17 1,15 (1,03) 1,67 (1,28) 1,47 (1,10) 1,46 (1,16) 

9,0 2,08 2,44 (1,50) 3,92 (2,40) 2,97 (1,93) 2,54 (1,80) 

 

500 

3,0 1,06 1,00 (1,00) 1,10 (1,00) 1,10 (1,01) 1,00 (1,00) 

4,5 1,17 1,13 (1,03) 1,46 (1,09) 1,42 (1,08) 1,07 (1,03) 

9,0 2,08 2,39 (1,43) 3,32 (1,99) 2,90 (1,85) 1,51 (1,35) 

* w nawiasach podano wartości dla obciążenia przyłożonego do pasa dolnego 
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W celu przeanalizowania wartości współczynników zwichrzenia dla belek o różnej 

rozpiętości przęsła, zdecydowano się na rozpatrzenie przypadku belki wykonanej 

z dwuteownika walcowanego na gorąco IPE300 - wyniki zamieszczono w Tablicy 12 oraz 

przedstawiono na Ryc. 2 i 3. Podobnie jak we wcześniejszych punktach, wartości w nawiasach 

w dotyczą elementów, w których obciążenie przyłożone jest do pasa dolnego.  

Tab. 12. Wartości współczynnika zwichrzenia w przypadku belki z IPE300 

Wartości współczynnika zwichrzenia dla dwuteownika IPE 300 * 

L PN-62 PN-76 PN-80 PN-90 PN-EN 

[m]   
zm  zm ,1 15  L1  LTχ1  

2,0 1,02 1,02 (1,00) 1,04 (1,00) 1,05 (1,01) 1,11 (1,01) 

3,0 1,06 1,07 (1,02) 1,23 (1,04) 1,24 (1,04) 1,29 (1,09) 

4,0 1,12 1,18 (1,05) 1,54 (1,15) 1,55 (1,14) 1,52 (1,20) 

5,0 1,22 1,46 (1,10) 2,03 (1,30) 1,91 (1,30) 1,78 (1,34) 

6,0 1,41 1,82 (1,18) 2,54 (1,54) 2,28 (1,52) 2,05 (1,50) 

7,0 1,64 2,16 (1,36) 3,00 (1,89) 2,65 (1,78) 2,32 (1,69) 

8,0 1,85 2,49 (1,64) 3,46 (2,23) 3,01 (2,06) 2,58 (1,90) 

9,0 2,08 2,81 (1,93) 3,91 (2,67) 3,37 (2,36) 2,84 (2,12) 

10,0 2,27 3,13 (2,55) 4,35 (3,08) 3,72 (2,67) 3,09 (2,34) 

* w nawiasach podano wartości dla obciążenia przyłożonego do pasa dolnego 

 

Porównując wykresy zamieszczone na Ryc. 2 i 3 można zauważyć, że w przypadku 

belek obciążonych w kierunku środka ścinania (obciążenie grawitacyjne przyłożone do pasa 

górnego) wartości współczynnika zwichrzenia charakteryzują się większym rozrzutem 

wartości niż w przypadku belek z obciążeniem przyłożonym do pasa dolnego. 
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Ryc. 2. Współczynnik zwichrzenia wg zmieniających się przepisów normowych, w przypadku belki z IPE300 

obciążonej w poziomie pasa górnego. 

 

Ryc. 3. Współczynnik zwichrzenia wg zmieniających się przepisów normowych, w przypadku belki z IPE300 

obciążonej w poziomie pasa dolnego. 

Analizując wyżej zamieszczone wyniki, można stwierdzić, że najbardziej restrykcyjne 

przepisy dotyczące wymiarowania belek zginanych zawarto w normie PN-80/B-03200. 

Różnice w otrzymywanych wynikach są większe szczególnie w przypadkach, gdy obciążenie 

przyłożone jest do pasa górnego belki, gdzie elementy poprawnie zwymiarowane według 
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normy [1] mają przekroczone stany graniczne nośności według późniejszych norm. Spadek 

stopnia wytężenia belek w przypadku obliczeń wykonywanych według normy [4] i [5], 

prawdopodobnie jest konsekwencją rosnącej wiedzy autorów przepisów normowych na temat 

zjawiska utraty stateczności płaskiej postaci zginania i coraz dokładniejszego określania 

wartości momentów krytycznych. 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. PN-62/B-03200 „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.” 

2. PN-76/B-03200 „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.” 

3. PN-80/B-03200 „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.” 

4. PN-90/B-03200 „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.” 

5. PN-EN 1993-1-1 „Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków.” 

  



66 

 

  



67 

 

dr inż. arch. Rafał GRACZYK 
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MAŁE MIASTO AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ JAKO ZAGADNIENIE 

EKOLOGICZNE PRZYKŁAD KÓRNIKA, PUSZCZYKOWA I NOWEGO 

TOMYŚLA 

 

1. WPROWADZENIE DO ZAGADNIENIA 

 

Przedmiotem badań przedstawionych w artykule są ekologiczne aspekty wybranych 

małych miast znajdujących się w strefie wpływów aglomeracji poznańskiej. Poprzez 

zagadnienia ekologii w architekturze i w urbanistyce należy rozumieć relacje człowieka 

z otaczającym światem nieorganicznym i organicznym, ze szczególnym uwzględnieniem 

interferencji z przyrodą.  

Ekologiczne przesłanki są motorem wielu lokalnych inicjatyw, a jednocześnie 

kultywują tradycje i obyczaje danych obszarów. Dzięki takiemu kierunkowi rozwoju następuje 

wzrost poziomu aktywności mieszkańców, co przejawia się w dążeniu do wspólnego 

realizowania celów społecznych, przyczyniających się do powstawania tzw. „lokalnego 

patriotyzmu”.  

W analizowanych miastach zaobserwować można trend powrotu do natury. Mieszkańcy 

przybywający z dużych miast coraz chętniej osiedlają się w nich. Poszukują spokoju i ucieczki 

od wielkomiejskiego zgiełku oczekując określonego standardu życia. Z biegiem czasu stają się 

czynnikiem wpływającym na rozwój miejscowości podejmują różne formy działalności 

rzemieślniczej i społecznej. 

 

2. STAN BADAŃ 

 

Analizując rozwój badanych ośrodków miejskich, można stwierdzić, że decydującym 

czynnikiem rozwoju było wygodne położenie oraz sytuacja społeczno – gospodarcza. 

Krajobraz przedmiotowych miast ze względu na otaczający je kontekst przestrzenny 

i topograficzny to przede wszystkim teren nizinny. Poprzecinany jest rzekami, jeziorami 

polodowcowymi, wzgórzami morenowymi oraz zespołami leśnymi6. Ze względu na walory 

przyrodnicze i kulturowe, obszary te zalicza się do atrakcyjnych pod względem turystycznym. 

Kórnik położony jest ok. 20 km od Poznania przy drodze krajowej nr 11. W bliskim 

sąsiedztwie miasta znajdują się lasy oraz jeziora, które służą osobom uprawiającym sporty oraz 

wędkarzom. Wokół Jeziora Kórnickiego organizowane są turystyczno-edukacyjne rejsy 

                                                           
 Artykuł finansowany przez NCN dotyczący projektu badawczego nr UMO-2011/01/D/HS6/02553, pt: „Rola 

historyczno-kulturowych układów urbanistycznych w rozwoju małych miast Wielkopolski" 
6 Graczyk R., „Fizjonomia małych miast wielkopolskich w tożsamości kulturowej regionu i jego mieszkańców”, 

[w:] „Kulturowe i cywilizacyjne postawy polaków. Tradycja jako czynnik spójności kulturowej”, s. 141-142, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Lublin 2013 r. 



68 

 

statkami. Pomiędzy jeziorami Kórnickim a Skrzyneckim-Dużym zbudowana została przeprawa 

dla łodzi i rowerów wodnych. Miasto znane jest z lokalnej turystyki dzięki bliskości Poznania 

oraz dużej ilości zachowanych i odnawianych zabytków. Najważniejsze z nich to Zamek 

Kórnicki, odnowiony w 2014 roku, Rynek miejski oraz arboretum Instytutu Dendrologii 

Polskiej Akademii Nauk. 

Puszczykowo położone jest w odległości ok. 5 km od południowych granic 

administracyjnych Poznania. Wschodnia granica miasta przebiega wzdłuż rzeki Warty. Tereny 

leśne miasta znajdują się w Wielkopolskim Parku Narodowym. Pozostała część miasta 

pozostaje w granicach otuliny WPN. Od strony wschodniej graniczy z Rogalińskim Parkiem 

Krajobrazowym. Przez miasto przebiega linia kolejowa relacji Poznań – Wrocław oraz droga 

wojewódzka Poznań - Mosina - Śrem. Miasto postrzegane jest jako atrakcyjne miejsce 

zamieszkania zarówno przez mieszkańców, jak i osoby zainteresowane zakupem działek 

rezydencjonalnych. Szczególnie atrakcyjne położenie w sąsiedztwie wspaniałych lasów 

i jednoczesna bliskość Poznania to ogromne atuty miejscowości. Jest również atrakcyjne dla 

przyjezdnych gości, którzy poszukują aktywności fizycznej i czynnego relaksu na świeżym 

powietrzu. 

Nowy Tomyśl posiada bardzo korzystne położenie transportowe. Leży na trasie 

głównych dróg kołowych, łączących Poznań z Berlinem. Przez miasto przebiega 

międzynarodowa magistrala kolejowa E 20, a w pobliżu Nowego Tomyśla (8,5 km) przebiega 

autostrada Berlin – Poznań – Warszawa – Terespol. Okolice Nowego Tomyśla są jednym 

z większych w Wielkopolsce obszarem kolonizacji olęderskiej. Bardzo często są to drewniane 

zabudowania pochodzące z XVIII i XIX wieku. Do dzisiaj zachowały typowy dla tego rodzaju 

osadnictwa rozproszony układ zabudowy, który sprawia, że granice między poszczególnymi 

wsiami są słabo widoczne7. W mieście jak i gminie rosną stare często pomnikowe drzewa: 

dęby buki i lipy. Miastu i okolicznym wioskom chmiel i wiklina jako roślina plantacyjna, 

przyniosła wiele korzyści gospodarczych.  

 

 

3. PROEKOLOGICZNE DZIAŁANIA NA OBSZARACH MAŁEGO MIASTA. 

STUDIUM PRZYPADKÓW 

 

Tradycyjną funkcją małych miast wielkopolskich była obsługa rolnictwa i związanej 

z nim ludności wiejskiej8. W wielu małych ośrodkach pozarolnicze funkcje miejskie 

zdominowały ich pierwotną strukturę, czyniąc z nich miasta o funkcjach mieszkaniowych. 

Działania współczesne ukierunkowane są na zainwestowanie przestrzeni pod względem 

lokalnych wartości kulturowych i przyrodniczych. Ze względu na specyficzną funkcję jaką 

badane miasta pełnią w układzie osadniczym zwraca się uwagę na uczytelnienie wartości 

proekologicznych jakie posiadają. 

                                                           
7 Dostępny w World Wide Web: http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/17851,nowy-tomysl-slady-

olederskiego-osadnictwa.html, [dostęp: 05.03.2016]. 
8 Tłoczek I. F. „Miasteczka rolnicze w Wielkopolsce”, Budownictwo i Architektura, Warszawa 1955 
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W analizowanych miastach ustalone zostały szczegółowe zasady zagospodarowania 

wyodrębnionych terenów (il. 1, 2, 3). Dotyczy to m.in.: rewitalizacji obszarów znajdujących 

się w rejestrze wielkopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, ochrony 

i kształtowania przestrzeni publicznych. Układ przestrzenny zabudowy powiązany z terenami 

zielonymi otwartymi sprzyja działaniom proekologicznym rozwojowi funkcji publicznych 

o charakterze edukacyjnym i rekreacyjno-sportowym. Kórnik i Puszczykowo posiadają 

warunki zastane dla rozwoju miasta. Graniczące z rzeką Wartą Puszczykowo oferuje swoim 

mieszkańcom i przyjezdnym tereny ciekawe pod względem przyrodniczym ale także 

krajobrazowym. Kórnik posiada wartościowy układ przestrzenny z zamkiem oraz parkiem. 

Jezioro obok miasta przyciąga spacerowiczów oraz wykorzystywane jest na cele rekreacyjno-

sportowe. Nowy Tomyśl nie posiada w swoich granicach administracyjnych akwenów 

umożliwiających rekreację i wypoczynek. Miasto pomimo, ze posiada duże obszary terenów 

przemysłowych nastawione jest jednak na ekorozwój, poprzez historyczne uwarunkowania 

uprawy wikliny i rozwoju wikliniarskiego rzemiosła. Rekompensuje to posiadanie terenów 

o funkcji przemysłowo-produkcyjnych. 

 

 

 

il. 1. Kórnik – wyrys z SUiKZP il. 2. Puszczykowo – wyrys z SUiKZP 
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Kórnik 

 

Kórnik jest ośrodkiem turystycznym i naukowym. Jest najstarszym z analizowanych 

w artykule miast. Jego lokacja nastąpiła ok. 1426 roku9. Duże walory przyrodnicze dla funkcji 

rekreacyjnej posiada rynna jezior Kórnicko-Zaniemyskich oraz arboretum z okazami 

roślinności z różnych kontynentów. Specyficzna funkcja w zakresie nauki wynika z istnienia 

placówki naukowej PAN. W jego strukturę przestrzenną wchodzi zespół urbanistyczny 

dawnego samodzielnego miasta Bnin. W 1934 r. odebrano Bninowi prawa miejskie i w 1961 r. 

połączono administracyjnie z Kórnikiem. W obecnym zespole urbanistyczny miast Kórnika 

i Bnina wyczuwalna jest dawna struktura obu miast. Zespół ten i dzisiaj stanowi największą 

jednostkę osadniczą położoną przy trasie z Poznania na południowy wschód Polski, na odcinku 

do Środy Wielkopolskiej. 

Arboretum Kórnickie, które istnieje na terenach dawnego parku zamkowego zostało 

założone przez Tytusa Działyńskiego na początku XIX wieku. Po nacjonalizacji w 1948 roku 

przejął te tereny Instytut Dendrologii PAN. Zajmuje obszar ok. 40 ha, posiada ok. 3 tys. 

gatunków drzew i krzewów europejskich, azjatyckich i amerykańskich. Arboretum spełnia rolę 

edukacyjną, jest otwarte codziennie przez cały rok dla zwiedzających. Jest największym 

i najstarszym w Polsce. W 2010 roku otwarto w Arboretum ścieżkę Drzewa Świata. Powstała 

ona w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. Partnerami tego projektu 

była także Gmina Kórnik oraz Fundacji Zakłady Kórnickie. Na w/w ścieżce edukacyjnej można 

się zapoznać z wieloma gatunkami drzew występujących w Europie, Ameryce Północnej i Azji. 

Przy każdym gatunku drzewa została umieszczona tablica edukacyjna, informująca o gatunku 

i zasięgu występowania oraz ciekawostki związane ze znaczeniem drzew w tradycji i kulturze. 

Wizytówką miasta jest odnowiony w 2014 roku Rynek. Na nowej płycie rynku z kostki 

kamiennej powstały miejsca integracji społecznej: fontanna, siedziska, alejka drzew (il. 4). 

                                                           
9 Kwiatek J., Lijewski T., 1988. Leksykon Miast Polskich. Muza SA, Warszawa, s. 352 

 

 

 

 

il. 3. Nowy Tomyśl  – wyrys z SUiKZP Legenda  – z wyrysu z SUiKZP 
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Kolejnym elementem ekorozwoju miasta jest promenada Kórnicka (il. 5). Zaczęła powstawać 

od 2010 roku i realizowana była etapami do 2015 roku. Inwestycja zrealizowana była dzięki 

dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Założeniem projektowym 

było wydobycie walorów Jeziora Kórnickiego, wtopieniu promenady w krajobraz. 

Z promenady widać także bardzo piękną fizjonomię miasta z historyczno-kulturowym układem 

urbanistycznym. Promenada łącznie z obiektami inżynieryjnymi ma długość ponad 1,5 km. 

Prowadzi od Rynku Kórnickiego do Rynku Bnińskiego nad malowniczym Jeziorem 

Kórnickim. Elementami zabudowy są pomosty w technologii żelbetowej na palach. Powstał 

również taras widokowy z punktem widokowym a także molo wraz z dwupoziomową 

platformą widokową. Nawierzchnia promenady projektowana jest z kostki brukowej 

w jednolitym jasno-szarym kolorze. Urozmaicenie nawierzchni uzyskano stosując rożne 

sposoby układania kostki. Całość dopełniają elementy ciągów spacerowych, murków 

oporowych, oświetlenia parkowego, oraz ławek i koszy10. 

 

  
il. 4. Kórnik – Reprezentacyjna cześć Nowego 

Rynku, 

il. 5. Kórnik – Promenada przy Jeziorze Kórnickim, 

 

Puszczykowo 

 

Jest jednym z nielicznych najmłodszych miast Wielkopolski. Prawa miejskie otrzymało 

po raz pierwszy w 1962 roku11 w wyniku Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 

7 lipca 1962 r. Puszczykowo posiada status osiedla willowego, miasta ogrodu. Przed pierwszą 

wojną światową oraz w okresie międzywojennym powstawać zaczęła zabudowa letniskowa, 

uzdrowiskowa (il. 6), usługowa (il. 7) oraz mieszkalna typu willowego. Ze względu na swój 

willowy i swego czasu letniskowy charakter, posiada korzystne warunki do rozwoju usług 

o charakterze rekreacyjno-sportowym dla ludności.  

Otoczenie miasta przez Wielkopolski Park Narodowy, zasoby przyrodnicze oraz walory 

krajobrazowe terenu, sprzyjały jeszcze do niedawna rozwojowi funkcji letniskowych. Wartość 

rekreacyjna Puszczykowa jest w dalszym ciągu jedną z jego najmocniejszych stron. Miasto 

posiada doskonałe warunki, by promować się jako ośrodek rekreacji i obsługi ruchu 

                                                           
10 http://naszglospoznanski.pl/kornik-promenada-na-ukonczeniu/ dostęp: [05.11.2015, 10:34] 
11 Kwiatek J., Lijewski T., 1988. Leksykon Miast Polskich. Muza SA, Warszawa, s. 698 
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konferencyjnego. Jest to jedna z niewielu form działalności gospodarczej, która może 

przyczynić się do powstawania nowych, tzw. zielonych miejsc pracy. Powstają również 

restauracje, miejsca wypoczynku oraz ośrodki konferencyjne z miejscami noclegowymi, które 

miasto chce promować dzięki rozwojowi kontaktów partnerskich. 

 

 

Miasto o powierzchni ponad 16 km2 nie posiada wielu terenów, umożliwiających 

rozwój. Brakuje terenów, które mogą być przeznaczone pod większe inwestycje oraz rozwój 

budownictwa jednorodzinnego. Jest to element, który ogranicza rozwój gospodarczy miasta 

i utrwalał jego istniejący charakter. Wynika to z położenia w środowisku leśnym i na obszarze 

Parku Narodowego. Pozostałe w dyspozycji grunty przeznaczone są głównie pod inwestycje 

o funkcji rekreacyjno- turystycznej.  

Brzeg Warty w okolicach Puszczykowa jest miejscem szczególnie atrakcyjnym 

rekreacyjnie. Zagospodarowanie i wykorzystanie tego zasobu było ważnym zadaniem 

w zakresie realizacji polityki rozwoju rekreacji na terenie miasta. Nad brzegiem Warty 

w rejonie ul. Niwka Stara powstała przystań rzeczna, przeznaczona dla kajaków, małych łodzi 

motorowych.  

 

  
il. 8. Puszczykowo – MPZP dla terenów Nowego 

Rynku i terenów sportowo-rekreacyjnych 

il. 9. Puszczykowo – Reprezentacyjna cześć 

Nowego Rynku, fot. autor 2015 

  
il. 6. Puszczykowo – Budynek zespołu sanatorium 

zbudowany w latach 1922-26 przy kąpielisku 

Rusałka nad rzeka Wartą, fot. autor 2015 

il. 7. Puszczykowo – zabytkowy budynek Leśnej 

restauracja z lat 1910. Działała jeszcze do lat 80 – 

tych XX w., fot. autor 2015 
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Gminy leżące wzdłuż biegu Warty m.in. Kórnik, są zainteresowane organizacją 

połączenia wodnego o charakterze rekreacyjno-turystycznym na rzece. Zainicjowano pomysł 

współpracy międzygminnej wykorzystania brzegu Warty jako głównego ciągu rekreacyjno-

edukacyjnego.  

Miasto, które nie miało wykształconego Rynku opracowało i wykonało projekt MPZP 

dla terenów Nowego Rynku i terenów sportowo-rekreacyjnych (il. 8). W ostatnich latach 

oddano do użytku tzw.: Nowy Rynek składający się z części usługowych na parterach 

budynków oraz mieszkalnej na pierwszej i drugiej kondygnacji (il. 9). 

 

Nowy Tomyśl 

 

Jest stosunkowo młodym miastem lokowanym 8 kwietnia 1786 roku12. 

Warunki glebowo-klimatyczne gminy sprzyjają uprawie wikliny oraz produktów rolnych. 

Uprawą wikliny na terenie obszaru nowotomyskiego zajmowano się już od XVIII wieku. Samo 

miasto nie posiada wiele terenów przyrodniczych. Jednak jako ośrodek miejski stało się 

miejscem osiedlenia rzemieślników chmielarstwa i wikliniarstwa. Wiklina okazała się dobrym 

surowcem dla przetwórstwa wikliniarsko-koszykarskiego. W 1937 r. powstała w Nowym 

Tomyślu Spółdzielnia Wikliniarsko- Koszykarska, która zatrudniała kilkadziesiąt osób 

i produkowała kosze i meble wiklinowe. W latach 1948-1995 istniał w Nowym Tomyślu zakład 

Wikliniarsko-Koszykarski podległy Przedsiębiorstwu Produkcji Wikliniarskiej „Las” 

w Poznaniu, który wytwarzał wyroby koszykarskie i meble z wikliny. Produkty zakładu w 90% 

kierowane były na eksport. Po upadku tego państwowego zakładu znaczna część załogi 

założyła własne małe firmy rzemieślnicze. 

Baza surowców rolniczych jest podstawą rozwoju przemysłu owocowo-warzywnego, 

mleczarskiego, mięsnego oraz wikliniarskiego. Okoliczne lasy były przyczyną powstania 

tartaku w mieście (obecnie istnieje jeden) oraz zakładu przetwórstwa runa leśnego na obszarze 

gminy. Lokalne znaczenie ma torf, którego używa do produkcji podłoża kwiatowego 

i ogrodniczego. Planowana jest budowa zbiornika retencyjnego „Bobrówka” na rzece Czarna 

Woda. Zbiornik ten przyczyni się do poprawy stosunków wodnych, jak również umożliwi 

rozwój bazy turystycznej, na którą miasto bardzo liczy 

Od wielu lat w maju organizowane są Plenery Wikliniarskie, a pod koniec września 

odbywa się jarmark wikliniarsko-chmielarski.  Na Rynku miasta jako symbol dawnej 

wikliniarskiej funkcji miasta, stoi największy na świecie kosz wiklinowy o długości prawie 20 

m. (il. 10). Organizowane od 1970 roku „Plenery Wikliniarskie”, na które do Nowego Tomyśla 

przybywają artyści sztuki plecionkarskiej z kraju i zagranicy przyczyniły się do powstania 

z miasta ośrodka wzornictwa artystycznego i przemysłowego wikliny. Od 2001 roku w Nowym 

Tomyślu organizowane są „Pikniki z Wikliną”, podczas których miejski krajobraz wzbogaca 

się o wiklinowe przedmioty i obiekty zdobiące miasto, np.: muszla koncertowa z wiklinową 

fasadą (il. 11). 

  

                                                           
12 Kwiatek J., Lijewski T., 1988. Leksykon Miast Polskich. Muza SA, Warszawa, s. 557 
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il. 10. Nowy Tomyśl – kosz wiklinowy – symbol 

wikliniarstwa nowotomyskiego, fot. autor 2015 

il. 11. Nowy Tomyśl – muszla koncertowa 

wykonana z wikliny, fot. autor 2015 

 

Na deptaku łączącym rynek z placem przykościelnym, wszystkie elementy małej 

architektury wykonane zostały z wikliny. Znajdują się na niej wiklinowe parasole chroniące 

przed słońcem, wiklinowe dekoracje elewacji, wiklinowe markizy. Od 2004 roku ulica 

Mickiewicza na której organizuje się ten projekt wikliniarski nazywana jest powszechnie 

wiklinowym deptakiem (il. 12). 

Proekologiczne projekty w Nowym Tomyślu spowodowały powstanie w mieście 

Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa (il. 13). Jest ono oddziałem terenowym Muzeum 

Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. 

 

  
il. 12. Nowy Tomyśl – detal małej 

architektury na tzw. wiklinowym 

deptaku, fot. autor 2015 

il. 13. Nowy Tomyśl – Muzeum Chmielarstwa, fot. autor 2015 

 

Atrakcją Nowego Tomyśla, rzadko spotykaną w miastach tej wielkości, jest także mały 

ogród zoologiczny w którym hodowane są gatunki, dla których łatwo spełnić warunki bytowe 

i żywieniowe. W ostatnich latach w ogrodzie przeprowadzono szereg prac remontowych 

i modernizacyjnych. Przy wejściu do ogrodu znajduje się plac zabaw dla dzieci. W jego 

sąsiedztwie zorganizowano „mini zoo” dla dzieci, które mogą obejrzeć z bliska małe zwierzęta 

gospodarcze. Ogród jest właściwie jedynym miejscem gdzie mogą wybrać się na spacer całe 

rodziny. 
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4. SYNTEZA WYNIKÓW BADAŃ 

 

Kierunkiem zmian w zagospodarowaniu trzech badanych małych miast jest systematyczne 

kształtowanie i ochrona przestrzeni publicznych w oparciu o atrakcyjny program usługowy. 

Dla mieszkańców jest ważne by mieszkać w dobrze zagospodarowanej, estetycznej 

i utrzymywanej w porządku przestrzeni. Dla władz samorządowych odpowiednia polityka 

przestrzenna sprzyja racjonalnemu wydatkowaniu pieniędzy na inwestycje infrastrukturalne 

i późniejsze ich utrzymywanie. Każde z wymienionych miast na swój sposób i możliwości 

ekonomiczne oraz warunki zastane próbuje wprowadzać w czyn ekologiczny styl rozwoju. 

Puszczykowo nastawione jest przede wszystkim na rozwój terenów rekreacyjnych. 

Mnogość usług gastronomicznych pozwala stwierdzić, że miasto nastawia się na zewnętrznych 

gości i turystów z aglomeracji poznańskiej. Posiadanie cennych terenów leśno-parkowych 

w centrum miasta stwarza warunki dla propagowania sportu i zaoferowania mieszkańcom 

wysokiej jakości usług rekreacyjnych. Nacisk położony został na realizację inwestycji, 

które uatrakcyjniają życie mieszkańcom i pozwalają na ciekawsze i aktywniejsze spędzanie 

wolnego czasu. Zachęca się mieszkańców do aktywności fizycznej poprzez atrakcyjne tereny 

rekreacyjne – zbudowanie przystani rzecznej, budowę dróg rowerowych oraz uatrakcyjnienie 

przestrzeni miejskiej. Puszczykowo nie posiada dużej możliwości rozwoju przestrzennego. 

Jest miastem zamkniętym, nie posiada dużych obszarów inwestycyjnych, które mogłyby być 

przeznaczone pod budownictwo. Zadaniem Puszczykowa jest poprawa istniejącego stanu 

zagospodarowania poszczególnych terenów mieszkaniowych i komunalnych w oparciu 

o istniejące zasoby, czyli: poprawa estetyki i zagospodarowania terenów publicznych, 

egzekwowanie dbałości o prywatne posesje i przede wszystkim wdrożenie całościowej 

koncepcji inwentaryzacji i urządzenia zieleni miejskiej. Potencjalnie istniejącą możliwością 

Puszczykowa jest wykształcenie bazy noclegowej oraz obsługa ruchu konferencyjnego, 

związanych silnie z rozwojem Aglomeracji Poznańskiej. Jest to kierunek, który może 

wykorzystać naturalne zasoby miasta, a nie obciąży istotnie środowiska naturalnego. 

W Puszczykowie w istniejącej zabudowie można upatrywać szansę rozwoju pensjonatów oraz 

bazy noclegowej. W wielu obiektach jednorodzinnych widać przeznaczenie części lokalu na 

pensjonat lup pokoje noclegowe. 

Środowisko naturalne gminy Nowy Tomyśl, stanowi bazę surowcową dla niektórych 

branż przemysłu, opartych na surowcach rolniczo-leśnych. Wiklina wyhodowana przez 

miejscowych producentów wykorzystywana jest przez miejscowych rzemieślników 

plecionkarskich do produkcji mebli i rzeczy użytkowych. W samym mieście wszelkie 

inicjatywy spotykają się najczęściej z pozytywnym przyjęciem i gromadzą sporą część 

mieszkańców. Większość ludzi chętnie bierze udział w organizowanych tam wydarzeniach 

i pozytywnie wypowiadają się o mieście. Większość mieszkańców zdaje sobie sprawę 

z obecności atrakcji turystyczny oraz cennych zabytków architektonicznych i przyrodniczych. 

W mieście znajduje się wiele miejsc, w których zarówno młodzież jak i osoby starsze chętnie 

spędzają wolny czas. Przede wszystkim są to Plac Chopina wraz z parkiem zajmującym prawie 

całą powierzchnię, Plac Niepodległości z ratuszem, ogromnym koszem wiklinowym - 

symbolem miasta, deptak pomiędzy tymi dwoma placami, jak również ZOO czy biblioteka. 

Uwagę zwraca urbanistyka śródmieścia: klimat uliczek, historyczna zabudowę. 
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Wśród spacerujących po mieście dominują ludzie starsi. Dzieci i młodzież, spędzają wolny czas 

jeżdżąc na rowerze lub bawiąc się i spacerując w parku. 

Należy jednak zaznaczyć, że podejmując się analizy uwarunkowań przestrzenno-

gospodarczych, budowy miasta i relacji ich elementów występujących w strukturze 

przestrzennej badanych miastach, trzeba mieć na uwadze, że każde miasto ma odmienną 

specyfikę wynikającą z różnych uwarunkowań historycznych oraz różnic związanych 

z posiadanymi zasobami przyrodniczymi. Determinuje to ich rozwój pod względem 

gospodarczym oraz kulturowym. 

 

5. WNIOSKI 

 

Analizowane miasta posiadają wiele wspólnych cech służących ekologicznemu 

rozwojowi. Priorytetami miast jest wykorzystanie naturalnych walorów gminy przez 

wyznaczenie szlaków turystycznych, budowę ścieżek rowerowych w mieście i gminie. 

Wykorzystanie zastanego środowiska naturalnego i dużych obszarów leśnych gmin oraz 

założeń parkowych miast do rozwoju wszelkich form turystyki i rekreacji. Cel ten miasta chcą 

osiągnąć poprzez budowę ścieżek edukacji przyrodniczej i oznakowanie pomników przyrody. 

Ostatnim elementem ekorozwoju jest stworzenie warunków umożliwiających rozwój drobnej 

wytwórczości opartej na produkcji zdrowej żywności i możliwości jej przetwarzania. 

Nadrzędnym celem jest zachowanie walorów krajobrazowych badanych miast i rewaloryzacja 

zdewastowanych miejsc. Na pierwszym miejscu podkreśla się walor ekorozwoju jako siłę 

miastotwórczą. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy zauważyć można, że podejmowane przez 

władzę działania o charakterze inwestycyjnym promują w różnoraki sposób miasto. 

W zagospodarowaniu najważniejszych przestrzeni społecznych o charakterze historyczno-

kulturowym jest porządkowanie i odnowa zabudowy historycznej. Ogromną wagę przywiązuje 

się do korzystnej infrastruktury komunikacyjnej, co wpływa na aktywizację gospodarczą 

i turystyczną regionu. Najwyższym priorytetem objęta została rehabilitacja przestrzeni 

publicznych, w tym: remont lub przebudowa: placów, rynków, parkingów, placów zabaw dla 

dzieci, małej architektury (np. tarasy widokowe, fontanny, ławki, kosze na śmieci), miejsc 

rekreacji, terenów zielonych (zieleń wysoka, niska i trawniki) oraz prace restauracyjne na 

terenie istniejących parków. 
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REWITALIZACJA, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I INNE TENDENCJE 

KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI WSPÓŁCZESNYCH MIAST. WYBRANE 

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ AUTORSKICH 

1. Wprowadzenie 

Przewartościowaniom i przekształceniom struktur miejskich towarzyszą działania 

zmierzające do ich uporządkowania i naprawy. Sanacja obszarów zurbanizowanych polega między 

innymi na zwiększeniu ich atrakcyjności przez przebudowę, modernizację lub uzupełnianie 

nowymi założeniami. Procesy rewitalizacyjne dotyczą zagadnień przestrzennych, technicznych, 

społecznych i gospodarczych. Ich celem jest wyprowadzenie danego obszaru z sytuacji kryzysowej 

oraz stworzenie warunków dla rozwoju. Działania tego rodzaju w wielu przypadkach mają 

charakter pierwszoplanowych - nadrzędnych strategii miejskich. Tworzone programy przyjmują 

postać długofalowych przedsięwzięć związanych z kreowaniem pozytywnego wizerunku miasta. 

Po okresie dużego zainteresowania inwestorów terenami położonymi na obrzeżach, wzrasta 

znaczenie i wartość obszarów śródmiejskich. Współczesne miasta w wielu przypadkach rozwijają 

się do wewnątrz – zamiast exodusu na peryferia mamy do czynienia ze zjawiskiem powrotu do 

centrum. Obszarem intensywnych działań są dzielnice historyczne, strefy koncentracji najbardziej 

wartościowych pod względem architektonicznym i urbanistycznym założeń. Układy staromiejskie 

ze względu na swoją specyficzną konfigurację i zależności wymagają szczególnych zabiegów, 

analiz i przygotowań w zakresie projektowym.  

 

Dynamicznym przemianom podlegają obszary śródmiejskie zajęte przez przemysł. 

Obiekty przemysłowe powstałe kilkadziesiąt lat temu stają się bezużyteczne i ustępują miejsca 

rozwiązaniom o wyższym poziomie technologicznego zaawansowania. Po dawnych miejskich 

instytucjach - wodociągach, elektrowniach czy gazowniach, pozostały okazałe obiekty, często 

o cennej architekturze, tworzące wartościowe pod względem urbanistycznym zespoły. Obszary 

te po zakończeniu procesów produkcyjnych pozostają w „stanie uśpienia”. Brak zainteresowania, 

brak środków, a także pomysłów inwestycyjnych przyczyniają się do ich stopniowej dewastacji. 

Sytuacja uległa pewnej poprawie w ostatnim okresie. Rewitalizacja tego typu obszarów i ich 

adaptacja do nowych funkcji jest zjawiskiem coraz częściej spotykanym. Aktywizacja 

inwestycyjna tych terenów stwarza niespotykane wcześniej możliwości dla rozwoju miast. 

Zaniedbane i zdegradowane strefy zyskują nowe oblicze i ponownie stają się 

pełnowartościowymi częściami struktur urbanistycznych. Dzięki dobrej lokalizacji 

i odpowiedniej infrastrukturze zespoły te znakomicie nadają się do wprowadzenia nowych 

funkcji.  Powstają programy odnowy i strategie działania, zachęcające inwestorów do aktywnego 

udziału w procesach przekształceń. Ekspansja terytorialna, wchłanianie terenów dotychczas 

zajmowanych przez przemysł oraz zmiana sposobu ich użytkowania stanowią istotną część 

procesu metamorfozy tkanki miejskiej. 
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  Obiekty poprzemysłowe są często adaptowane na potrzeby kultury czy sztuki. Muzea, 

galerie i teatry powstają w starych magazynach i fabrykach. Korzyści tego typu działań 

są wielostronne. Poza odnową i uatrakcyjnieniem przestrzeni miejskiej, następuje aktywizacja 

lokalnej społeczności, uruchamiane są specjalne programy promocyjne, organizowane festiwale 

i imprezy tematyczne. W dalszej perspektywie zmienia się obraz i ranga dzielnicy czy miasta. 

Następuje napływ nowych mieszkańców i turystów. W związku z rosnącą rolą kultury 

w kształtowaniu wizerunku współczesnych środowisk miejskich pojawiają się idee rozwoju tzw. 

przestrzeni kreatywnych. Założenia te stymulują procesy przekształceń w środowisku miejskim 

– przyczyniają się do reorganizacji i rewitalizacji zdegradowanych i zaniedbanych terenów.  

Strategie rewitalizacyjne są często wykorzystywane w planowaniu założeń związanych 

z rekreacją i sportem. Założenia tego typu niejednokrotnie powstają w miejscach 

zdegradowanych przez przemysł. Działania te są kolejnym przykładem porządkowania 

i kreowania miejskich przestrzeni publicznych. Tereny adaptowane na potrzeby wydarzeń 

sportowych np. igrzysk olimpijskich czy wystaw światowych są tego najlepszym przykładem. 

Stadiony, hale, boiska oraz towarzysząca im zabudowa, wzbogacają miejską infrastrukturę, 

a sposób ich wykorzystania jest zróżnicowany. Po zakończeniu wielkich imprez dalej pełnią 

swoją funkcję lub stają się miejscem rekreacji dla mieszkańców. Wioski olimpijskie 

są przekształcane na nowoczesne zespoły mieszkaniowe z zapleczem handlowo-usługowym 

i odpowiednim zapleczem komunikacyjnym. Przy okazji powstają nowe układy miejskiej zieleni 

tak bardzo potrzebne w dobie intensywnej urbanizacji. Przedstawione przykłady rewitalizacji 

należą bez wątpienia do charakterystycznych zjawisk współczesnych miast. Transformacje, 

z jakimi mamy do czynienia, obejmują coraz większe obszary i dotyczą zróżnicowanych pod 

względem funkcji i formy struktur. Powszechnie formułowane postulaty przewidują prowadzenie 

rewitalizacji w zgodzie z istniejącymi zależnościami kulturowo-społecznymi oraz zasadami 

zrównoważonego rozwoju. 

Idee zrównoważonego rozwoju obok rewitalizacji należą do podstawowych zagadnień 

uwzględnianych w procesie przekształceń współczesnych miast. W sytuacji powszechnej 

dewastacji środowiska naturalnego, zanieczyszczenia powietrza i wody, niszczenia terenów 

zielonych na rzecz terenów zabudowanych, nadmiernego zużycia energii – miasta stoją w obliczu 

utraty zdolności dalszego, właściwego funkcjonowania. Do negatywnych zjawisk występujących 

w środowisku miejskim należy zaliczyć degradację miejskich ekosystemów, nieracjonalną 

gospodarkę gruntami i złą politykę transportową. Nadmiernej koncentracji zabudowy 

towarzyszy deformacja istniejących założeń oraz zmniejszenie powierzchni terenów zielonych. 

Segregacja funkcji i dekoncentracja zabudowy przyczyniają się do rozbudowy terenów 

komunikacyjnych, a tym samym do strat ekonomicznych i energetycznych. Ograniczenie 

obszarów przeznaczonych na zieleń i zwiększanie przestrzeni służących transportowi powoduje 

wzrost zanieczyszczenia atmosfery. 

  Zasady zrównoważonego rozwoju przewidują takie kierowanie procesami rozwoju miast, 

które nie tylko zapewnią zaspokojenie obecnych potrzeb, ale także zagwarantują harmonijny 

rozwój następnym pokoleniom. Rozwój oparty jest na równowadze podstawowych czynników – 

ekologicznego, społecznego, ekonomicznego i przestrzennego. Działania prowadzone w ramach 

tak określonych wytycznych mają na celu ochronę dóbr kultury, udogodnienia w zakresie 
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komunikacji, infrastruktury technicznej a także poprawę jakości środowiska zamieszkania. 

Tendencje te mają zasięg ogólnoświatowy – organizowane są konferencje, powstają programy 

badawcze i strategie działania mające na celu rozwiązanie najbardziej kłopotliwych problemów.  

 

  W koncepcjach rozwojowych wielu miast niebagatelne znaczenie mają tereny naturalne 

– zieleń, akweny wodne, rzeki. Obecność tego typu elementów w tkance miejskiej, stwarza 

możliwość indywidualnego, oryginalnego kształtowania przestrzeni. Śródmiejskie założenia 

publiczne usytuowane w obszarach przywodnych, wypełnionych zielenią, zyskują dodatkowe 

atuty jako strefy rekreacji. Eksponowanie walorów krajobrazowo-przyrodniczych w nowych 

realizacjach jest powszechnie akceptowanym i pożądanym rozwiązaniem. W działaniach tego 

typu strategie rewitalizacyjne są łączone z ideami zrównoważonego rozwoju i ochroną 

środowiska naturalnego.  

 

  Rosnące wymagania użytkowników i konkurencja między ośrodkami określają kierunki 

rozwoju poszczególnych miast. Jedną z nich jest idea tworzenia miast atrakcyjnych pod 

względem formalnym i funkcjonalnym, tętniących życiem, a zarazem bezpiecznych 

i ekologicznych. Struktury urbanistyczno-architektoniczne - przestrzenie publiczne jako 

podstawowe elementy miejskich układów odgrywają w nich rolę zasadniczą, a zatem ich udział 

w procesach metamorfozy jest rzeczą naturalną. Z uwagi na ich wyjątkowe znaczenie 

niezbędna wydaje ochrona i rozwój tego typu założeń.  

2. Tożsamość miasta w kontekście współczesnych przekształceń  

  W sytuacji coraz bardziej zauważalnej unifikacji ekonomicznej, kulturowej  

i cywilizacyjnej, a także wobec rosnącej homogenizacji społeczeństw coraz większą 

popularnością cieszą się działania zmierzające do podkreślania indywidualności i odrębności. 

Poszukiwanie wyjątkowości i specyfiki struktur miejskich stanowi reakcję na wyraźnie 

odczuwalne procesy globalizacyjne. Jednym z mankamentów współczesnej urbanistyki jest 

bezkrytyczne naśladownictwo i pogoń za modnymi „światowymi” wzorcami kosztem 

lokalnych wartości. Niekorzystnym zjawiskom towarzyszy introwertywność współczesnej 

architektury, zanik ducha miejsca i symbolicznych walorów przestrzeni. Tendencje 

metropolizacyjne ścierają się z ideami rodzimości, a pytaniom o kształt miasta i kierunki jego 

rozwoju coraz częściej towarzyszą pytania o jego tożsamość. Potrzeba określenia tożsamości 

jest także reakcją na rosnącą konkurencję pomiędzy miastami. Tendencje tego rodzaju są 

związane z szeroko rozumianym rozwojem poszczególnych ośrodków, które chcąc pozyskać 

inwestorów, zainteresowanie turystów, a także zaspokoić potrzeby i wymagania mieszkańców, 

dążą do budowania atrakcyjnego wizerunku.  
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  Jednym z głównych celów polityki miejskiej jest odpowiedź na pytanie, jaki jest ten 

najbardziej pożądany wizerunek miasta i jak ma być ono postrzegane. Strategia kształtowania 

tożsamości obejmuje między innymi poszukiwanie tzw. wyróżników przestrzeni - miejskich 

atrakcji oraz określaniu ich wzajemnych zależności. W ten sposób tworzona jest specyficzna 

"osobowość" miast, rozumiana jako suma jego charakterystycznych przestrzeni i obiektów. 

Kształtowanie miejsc szczególnych najczęściej jest związana z ich szeroką promocją. Jednym 

z warunków właściwego działania w tym zakresie jest poznanie tzw. emocjonalnego życia 

miasta – zależności psychofizycznych zachodzących między użytkownikami a miejscem. 

Do kształtowania i utrwalania wspólnot terytorialnych niezbędna wydaje się analiza wydarzeń 

nadających charakter i klimat miastu – tych współczesnych oraz tych z przeszłości. 

W świadomości mieszkańców powstają obrazy i symbole kształtujące wyobrażenie   mieście. 

Opinie te nie są stałe i ostateczne. Zmienność ocen może być związana ze zmianą upodobań 

społecznych i przekształceniami przestrzennymi. Budowany w opinii społecznej wizerunek 

może mieć zabarwienie pozytywne bądź negatywne. Struktury urbanistyczno-architektoniczne 

odgrywają jedną z podstawowych ról w utrwalaniu tożsamości i kreowaniu wizerunku miasta. 

Stanowią założenia wyjątkowe, o symbolicznym znaczeniu i jako takie mogą decydować 

o poziomie przywiązania i poczuciu odrębności.  

3. Wybrane przykłady rozwiązań autorskich    

Ostatnie dziesięciolecia w naszym kraju to okres wielu pozytywnych przemian 

społeczno-politycznych a także dynamicznych działań inwestycyjnych. Dzięki korzystnym 

transformacjom gospodarczym oraz funduszom unijnym pojawiły się duże możliwości 

w zakresie poprawy jakości przestrzeni miejskiej. Zdecydowanie wzrosła liczba realizowanych 

studiów i planów miejscowych.  Ich celem była między innymi rewitalizacja ośrodków 

najbardziej zagrożonych degradacją, odtworzenie zniszczonych lub zdeformowanych struktur 

urbanistyczno-architektonicznych, odzyskanie utraconych w przeszłości wartości. W coraz 

większym stopniu dostrzegana jest rola układów przestrzennych w kreowaniu wizerunku 

polskich miast. Sposób ukształtowania tkanki miejskiej, poziom estetyki, walory formalne 

i funkcjonalne mogą odgrywać istotną rolę promocyjną. Bardzo często akcentowane są 

wybrane elementy struktury urbanistycznej .Zauważalna jest swego rodzaju specjalizacja 

ośrodków i tworzenie strategii adresowanych do konkretnego odbiorcy (tematyzacja 

przestrzeni). Decydujący wpływ na wybór odpowiedniej polityki rozwojowej mają: istniejący 

potencjał gospodarczy, walory środowiskowe, lokalizacja, historia oraz kultura. Ilustracją 

opisanych wyżej zagadnień mogą być wybrane projekty autora. Wszystkie one dotyczą szeroko 

rozumianej rewitalizacji przestrzeni miejskiej i zrównoważonego rozwoju. Prezentowane 

przykłady odnoszą się do zagadnień transformacji struktur urbanistycznych w odmiennych 

kontekstach. Były realizowane w zróżnicowanych środowiskach miejskich i towarzyszyły im 

odmienne uwarunkowania lokalne. Wszystkie opracowania są projektami konkursowymi 

i pochodzą z lat 2014-2015.    
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Koncepcja rewitalizacji Starego Miasta w Krośnie Odrzańskim13  

Krosno Odrzańskie - miasto powiatowe w województwie lubuskim w dolinie środkowej 

Odry. Charakterystyczną cechą jego tkanki miejskiej jest podział na dwie zasadnicze części – 

Nowe i Stare Miasto. Historyczne centrum położone jest w rozgałęzieniach Odry i Bobru i jako 

takie stanowi autonomiczną strukturę urbanistyczną. Poza atrakcyjną lokalizacją jego wartością 

jest bogata historia oraz wyjątkowo interesujące walory przestrzenne. W strefie tej występuje 

duże nagromadzenie reliktów archeologicznych i zabytków architektonicznych pochodzących 

z różnych okresów od wczesnego średniowiecza po czasy najnowsze. Elementami chronionymi 

pod względem konserwatorskim są między innymi układ urbanistyczny, historyczne podziały 

katastralne oraz sylweta miasta. W kontekście wymienionych i niepodważalnych atutów, 

Krosno wiąże swoją przyszłość z rozwojem turystyki. Strefa Starego Miasta może stanowić 

doskonałe miejsce dla realizacji inwestycji o charakterze – kulturotwórczym i komercyjnym.  

 

   

Ryc. 1. Rynek główny w Krośnie Odrzańskim. Zabudowa przed 1939 r.(po lewej) i stan aktualny (źródło: Urząd 

Miasta Krosno Odrzańskie) 

Terenem działań mają być przede wszystkim obszary zdegradowane pod drugiej wojnie 

światowej. Miasto od dawna zabiega o odnowę i uporządkowanie centralnych fragmentów 

zespołu staromiejskiego. Od kilku lat trwają prace przygotowawcze które umożliwią 

rozpoczęcie rewitalizacji. Jednym z istotnych elementów tego procesu jest konkurs 

urbanistyczny przeprowadzony w 2014 r. Założenia ideowe odbudowy Starego Miasta 

w Krośnie Odrzańskim stanowią kontynuację i rozwinięcie postulatów określonych 

w wytycznych historycznych, konserwatorskich i urbanistycznych. Do najważniejszych celów 

koncepcji należy przywrócenie roli Starego Miasta jako wielofunkcyjnego centrum, 

harmonijnie zespolonego z istniejącym środowiskiem naturalnym. Ze względu na specyficzne 

uwarunkowania topograficzne, krajobrazowe oraz urbanistyczno – architektoniczne, Stare 

Miasto ma istotne znaczenie dla kształtowania wizerunku Krosna Odrzańskiego nie tylko 

w skali gminy ale i powiatu. Może mieć również duży wpływ na poczucie tożsamości 

i identyfikacji lokalnej społeczności. Jednym z podstawowych zadań projektowych było 

odtworzenie dawnej kompozycji urbanistycznej - przywrócenie zwartego charakteru miasta 

                                                           
13 Projekt konkursowy rewitalizacji Starego Miasta w Krośnie Odrzańskim autor wykonał w zespole z dr inż. 

arch. P. Szumigałą. Praca otrzymała II nagrodę w konkursie ogólnopolskim w 2014 r.   
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sprzężonego z rzeką. W koncepcji rewitalizacji zaproponowano odtworzenie historycznego 

układu przestrzennego przez zaakcentowanie najważniejszych przestrzeni publicznych. 

Głównym elementem kompozycji pozostał plac św. Jadwigi z przyległymi kwartałami, 

kościołem parafialnym oraz zamkiem. W planowanym, hierarchicznym układzie przestrzeni 

wyróżniono główne wnętrza urbanistyczne – rynek, plac zamkowy, plac klasztorny. 

Projektowana, zwarta zabudowa pozwoliła na stworzenie interesujących sekwencji przestrzeni. 

Układy te w wybranych fragmentach połączono ze strefą peryferyjną - nadrzecznymi 

bulwarami. W formowaniu zabudowy przyjęto zasadę różnicowania wysokości 

poszczególnych części. Dominantą założenia pozostała bryła kościoła farnego. W jego 

najbliższym otoczeniu przewidziano najwyższe budynki o wysokości do 3,5 kondygnacji. 

W planie wyróżniono elementy o specjalnym znaczeniu dla kompozycji całego zespołu. 

Zaakcentowano punkty formalnie ważne i pierzeje które powinny odgrywać specjalną rolę 

w kształtowaniu wizerunku poszczególnych fragmentów założenia. Zaproponowano wyraźną 

ekspozycję zespołu zamkowego. Reprezentacyjny charakter tej części stwarza dogodne 

warunki dla organizacji okolicznościowych uroczystości i spotkań mieszkańców.  

 

 

Ryc. 2. Krosno Odrzańskie – koncepcja rewitalizacji Starego Miasta 

W projekcie zachowano obiekty wpisane do rejestru zabytków. Podjęto próbę 

zharmonizowania nowej zabudowy z historyczną (skala zabudowy, elewacje, materiał 

i faktura). Ponadto przewidziano odtworzenie budowli o szczególnych wartościach 

kulturowych i historycznych (np. ratusz). Zaproponowano uczytelnienie przebiegu murów 

obronnych oraz fortyfikacji ziemnych. Wzięto pod uwagę możliwość ekspozycji 

najcenniejszych reliktów odsłoniętych podczas badań archeologicznych. Obiekty te powinny 

być przywracane miastu jako atrakcja turystyczna. Dopełnienie kompozycji stanowią istniejące 

i projektowane układy zieleni tworzące otulinę zespołu staromiejskiego. Projektowane budynki 
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mają charakter współczesnej, zwartej i wielofunkcyjnej zabudowy śródmiejskiej. W projekcie 

uwzględniono zalecenia konserwatorskie dotyczące wysokości, kształtu dachów oraz 

podziałów elewacyjnych. Przewidziano połączenie historycznie podzielonych działek 

w większe kwartały mieszkalne. Kolorystyka budynków jest stonowana i ograniczona do 

naturalnych, jasnych barw. Do pokrycia dachów zastosowano materiały drobnowymiarowe 

o zbliżonej fakturze (dachówka ceramiczna). Ze względu na specyficzne powiązania 

i zależności między częścią historyczną a nowym centrum, zaistniała konieczność zmiany 

programu zespołu staromiejskiego. Z uwagi na wyjątkowy charakter i walory tej części miasta, 

preferowany jest rozwój funkcji związanych z turystyką, kulturą, usługami, mieszkalnictwem 

a w mniejszym zakresie z administracją i biznesem. W odbudowanych kwartałach zakłada się 

realizację budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych uzupełnionych lokalami 

komercyjnymi. 

   

Ryc. 3. Krosno Odrzańskie - koncepcja rewitalizacji widok od strony południowej i projekt płyty rynku 

W nowych strefach zabudowy mieszkaniowej, planowana była ponadto realizacja 

wielopoziomowych parkingów. Mają one być dostępne dla mieszkańców a częściowo także dla 

przyjezdnych. Projekt przewidywał koncentrację handlu i usług w rynku, na placach i przy 

głównych ulicach. Ponadto zaproponowano organizację specjalistycznych targowisk 

miejskich, festynów, festiwali nawiązujących do tradycji i historii tych miejsc (targi rybne, 

rękodzielnicze i inne). Urządzane w różnych porach roku imprezy mogą stanowić dużą atrakcję 

dla mieszkańców miasta i turystów. Po ewentualnej rekonstrukcji ratusza postulowano jego 

przeznaczenie na funkcje administracyjne. W odbudowanym zespole zamkowym, istnieje 

możliwość organizacji funkcji związanych z kulturą, turystyką lub gastronomią. Projekt 

zakładał aktywizację terenów nadwodnych (budowa przystani dla małych jednostek 

pływających, reaktywacja kąpielisk i dopuszczenie indywidualnego korzystania z akwenu 

Starej Odry). W strefach przyległych do rzeki i kanałów zaproponowano rozwój rekreacji 

(marina, hotele). Ponadto planowano wyznaczenie tras spacerowych, szlaków turystycznych 

i ścieżek rowerowych (promenada i bulwary). Ważną rolę w nowej koncepcji 

zagospodarowania terenu odgrywała strefa dworca autobusowego. Proponowana była jego 

przebudowa, reorganizacja ruchu oraz stworzenie dodatkowych miejsc postojowych na styku 

ze strefą zamkową (stanowiska dla autobusów turystycznych i samochodów osobowych).     
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Ryc. 4. Krosno Odrzańskie - widoki na rynek i kościół św. Jadwigi  

Koncepcja rewitalizacji Starego Miasta w Głogowie14 

Struktura przestrzenno - funkcjonalna Starego Miasta w Głogowie jest specyficzna 

i wyjątkowa ze względu na uwarunkowania historyczne, zachowane zasoby kultury materialnej 

i niematerialnej oraz walory krajobrazowe. W zakresie przestrzenno-funkcjonalnym mamy 

do czynienia ze zróżnicowanym zespołem którego początki sięgają wczesnego średniowiecza. 

Obecny jego stan jest efektem nawarstwiania obiektów i założeń pochodzących z różnych 

okresów. Proces urbanistycznej entropii (dodawanie, wymiana, zanik elementów) zadecydował 

o nieco chaotycznym charakterze miejsca. Na aktualny obraz tego fragmentu miasta składają 

się także nieodległe w czasie współczesne działania inwestycyjne (postmodernistyczna 

zabudowa mieszkaniowa - retrowersje zabudowy historycznej).  W sytuacji zaistniałych 

problemów, rada miasta podjęła decyzję o ogłoszeniu konkursu którego tematem była 

rewitalizacja Starego Miasta a także odbudowa i rozbudowa Teatru Miejskiego stanowiącego 

integralną cześć Rynku Głównego w Głogowie.  

 

                                                           
14 Projekt konkursowy rewitalizacji Starego Miasta w Głogowie autor wykonał w zespole z dr inż. arch. P. 

Szumigałą. Praca otrzymała II nagrodę w konkursie ogólnopolskim w 2014 r.   
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Ryc. 5. Rewitalizacja Starego Miasta w Głogowie - analizy kompozycji i komunikacji 

W kontekście przeprowadzonych analiz i w odpowiedzi na sformułowane przez 

zamawiającego zadania, zaproponowano korektę istniejącego układu urbanistycznego 

w sposób zapewniający poprawę jego jakości i warunków funkcjonowania. Przewidziano 

uporządkowanie struktury urbanistycznej i stworzenie przestrzeni publicznej nawiązującej 

do idei polifunkcyjności dawnych rynków miejskich. Rynek ma stanowić miejsce integracji, 

reprezentacji i rekreacji. Ze względu na realizację obiektu o funkcji kulturotwórczej (odbudowa 

Teatru Miejskiego), zaplanowano stworzenie warunków przestrzennych umożliwiających 

organizację plenerowych imprez masowych (koncerty, festiwale, targi). Opracowano system 

szlaków turystycznych wykorzystujących istniejące i projektowane atrakcje miejskie. 

Przygotowano ideogram komunikacyjno - organizacyjny Starego Miasta. Zawiera on 

propozycje powiązania nowych i istniejących przestrzeni publicznych z ogólno-miejskim 

system komunikacyjnym. Wykorzystano walory kompozycyjno-przestrzenne założenia, 

najważniejsze elementy kompozycyjne, obiekty historyczne, dominanty architektoniczne, 

urbanistyczne i krajobrazowe, punkty i osie widokowe. 
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Ryc. 6. Rewitalizacja Starego Miasta w Głogowie - koncepcja urbanistyczna 

  Podjęto próbę określenia zasad funkcjonowania komunikacji kołowej, pieszej 

oraz rowerowej. Układ komunikacyjny został oparty na istniejącym schemacie ulic jedno 

i dwukierunkowych wraz z obwodowym systemem dróg wyższej kategorii, usytuowanych 

w zewnętrznych strefach obszaru opracowania. W celu poprawy jego funkcjonowania 

zaproponowano wyłącznie ruch jednokierunkowy w układzie pętli ósemkowych. System ruchu 

jednokierunkowego usprawni poruszanie się w pobliżu placów i przestrzeni publicznych oraz 

wpłynie korzystnie na zwiększenie liczby miejsc postojowych wzdłuż ulic na drugim pasie 

ruchu. Powyższe zabiegi będą miały pozytywny wpływ na poziom bezpieczeństwa w tym 

rejonie miasta. Projektowany system parkowania będzie się składał z istniejących pasów 

postojowych wzdłuż ulic oraz kilku strategicznych parkingów zbiorczych, zlokalizowanych 

w strefach zewnętrznych zespołu staromiejskiego (z parkingami dla autokarów). 
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Ponadto zaplanowano wprowadzenie kompleksowego systemu informacji wizualnej o wolnych 

miejscach postojowych na poszczególnych parkingach i ulicach. Podjęto decyzję o zwiększeniu 

dróg rowerowych i ciągów spacerowych. Mają one połączyć najważniejsze obiekty Starego 

Miasta w tym również planowane nad rzeką bulwary.  

 

  

 

  

Ryc. 7. Koncepcja odbudowy i rozbudowy Teatru Miejskiego na Rynku Głównym w Głogowie 

    W koncepcji zagospodarowania rynku zaproponowano podział na trzy, główne strefy 

funkcjonalne: rekreacyjno - reprezentacyjną, widowiskowo - ekspozycyjną oraz gospodarczo - 

komunikacyjną. W związku odbudową i rozbudową teatru, przewidziano częściowe zmiany 

w zagospodarowaniu posadzki rynku. Dominującym materiałem ma być kostka brukowa 

i płyty kamienne. Ponadto w projekcie uwzględniono wprowadzenie nowych elementów 

architektonicznych - ławek, donic z zielenią, tablic informacyjnych, oświetlenia.  

Główne założenia projektowe w zakresie architektury przewidywały stworzenie obiektu 

o reprezentacyjnej formie, identyfikowanej z funkcją i miejscem. Projekt spełniał ustalenia 

określone w planie miejscowym. Zachowane zostały proponowane linie zabudowy i wysokość 

budynku (3 kondygnacje plus poddasze użytkowe). Nowa część Teatru Miejskiego 

nawiązywały formą do architektury historycznej. Charakterystycznym elementem 

dobudowanego skrzydła był dach oraz szczyty akcentujące budynek od strony zachodniej. 

Zaproponowane w tej części elementy fasadowe nawiązywały do kompozycji istniejących 

pierzei - zamykały jedno z głównych wnętrz rynku i podkreślały główne wejście do obiektu. 

Charakter architektury, jego forma i artykulacja ścian były współczesną interpretacją rozwiązań 

historycznych. Dominowały wertykalne podziały okienne. W fasadzie zastosowano 

charakterystyczne dla istniejącej zabudowy horyzontalny trójpodział elewacji. Zgodnie 

z zaleceniami konserwatora, zrekonstruowano dawną fasadę teatru. Proponowana rozbudowa 
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teatru posiada lokalny rodowód ale język architektoniczny odzwierciedla aktualne tendencje 

stylistyczne.  Kompleksowe działania urbanistyczno - architektoniczne tak ważnej części 

miasta z pewnością przyczynią się do poprawy jakości funkcjonalnej. Będą miały duży wpływ 

na podniesienie komfortu zamieszkiwania mieszkańców a tym samym na wzrost poczucia 

tożsamości i przywiązania do miejsca. 

Koncepcja rewitalizacji terenów poprzemysłowych Targówka Fabrycznego 

w Warszawie15  

  Efektem entropii urbanistycznej jest zmiana zależności między poszczególnymi 

elementami tkanki miejskiej (zanik, wymiana, wchłanianie, deformacja itp.) Obszary 

przemysłowe powstałe w przeszłości, tracą swoje pierwotne przeznaczenie. W dobie szybkiego 

postępu technicznego istnieje konieczność ich restrukturyzacji i modernizacji. Częstym 

zjawiskiem jest potrzeba adaptacji terenów postindustrialnych do nowych funkcji. Przykładem 

tego typu procesów jest obszar Targówka Fabrycznego w Warszawie. Przemiany jakie zaszły 

w tym miejscu w ostatnich kilkudziesięciu latach (przekształcenia przestrzenne, reorganizacja 

układu komunikacyjnego, zanik funkcji przemysłowej) doprowadziły do degradacji tego 

fragmentu miasta. Efektem przeobrażeń jest bezkształtność przestrzeni oraz chaos 

organizacyjny.  

 

 

Ryc. 8. Koncepcja zagospodarowania terenów Targówka Fabrycznego w Warszawie 2014 r. 

 

                                                           
15 Projekt konkursowy rewitalizacji terenów poprzemysłowych Targówka Fabrycznego w Warszawie autor 

wykonał w zespole z dr inż. arch. P. Szumigałą w 2014 r.   
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W odpowiedzi na zaistniałe problemy zaproponowano stworzenie nowej mini- dzielnicy 

mieszkalno-usługowej z wyraźnie zdefiniowanym centrum, czytelnym szkieletem 

komunikacyjnym oraz elementami brzegowymi wyznaczającymi granice założenia. 

Projektowany zespół ma mieć charakter wielofunkcyjny i komplementarny. Poszczególne 

strefy mają się wzajemnie uzupełniać i przenikać czego efektem powinno być poczucie 

wysokiego komfortu użytkowania i tożsamości. Elementem spajającym całość kompozycji 

będzie czytelny system przestrzeni publicznych, strefy zieleni a także sieć komunikacji pieszej, 

kołowej i rowerowej. Istotnym problemem projektowym była integracja po-fabrycznej części 

Targówka ze strefą mieszkaniową. Autorzy przewidzieli system bezkolizyjnych połączeń 

nowoprojektowanego założenia z istniejącymi strukturami (system nadziemnych przejść 

i przejazdów). Ważnym elementem planowanego przedsięwzięcia był podział inwestycji na 

etapy i możliwość swobodnej, niezależnej realizacji poszczególnych części (wieloletnie 

systematyczne działania, elastyczność planu, możliwość wyboru ostatecznego rozwiązania 

w zależności od potrzeb i koniunktury na rynku).  

Podstawową zasadą kształtowania przestrzeni była chęć uporządkowania całego 

założenia. Z uwagi na chaotyczny charakter stanu istniejącego oraz wielowątkowość zabudowy 

terenów sąsiednich, podstawowym założeniem projektowym było uzyskanie ładu 

przestrzennego. Autorzy zaproponowali zastosowanie regularnych, ortogonalnych 

i diagonalnych podziałów struktury urbanistycznej. Głównym elementem kompozycji był plac 

zlokalizowany pośrodku założenia. W tej strefie zaplanowane zostały układy o zwartej 

zabudowie kwartałowej. Tego typu rozwiązanie pozwoliło na uzyskanie odpowiedniej 

spójności części centralnej. W strefach peryferyjnych kompozycja miała bardziej swobodny 

charakter. W tych fragmentach wykorzystano zabudowę punktową. Całość została 

zróżnicowana wysokościowo. Istotnym elementem kształtowania przestrzeni były ciągi 

komunikacyjne i towarzyszące im ciągi zwartej zieleni wytyczające osie kompozycyjne. 

W projekcie podkreślono konieczność zaakcentowania wybranych fragmentów zabudowy 

(narożniki i pierzeje w rejonie placu głównego).  

      

   

Ryc. 9. Koncepcja placu głównego - Targówek Fabryczny w Warszawie 
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Celem autorów było stworzenie założenia o atrakcyjnym programie gwarantującego 

samowystarczalność i komplementarność. W ramach dopuszczanej przez zamawiającego 

dyskusji z zapisami studium, w projekcie przewidziano między innymi zwiększenie udziału 

funkcji mieszkalno - usługowej. Ta funkcja zdominowała centralną część dzielnicy. 

W parterach budynków mieszkalnych przewidziano lokale handlowe i gastronomiczne. 

W pobliżu terenów kolejowych zaprojektowano centra ekspozycyjne i wystawiennicze, parki 

logistyczne, instytuty badawcze itp. Funkcje rekreacyjne miały być realizowane w ramach 

kwartałów zabudowy mieszkaniowej a także na terenach zieleni ogólnodostępnej. W projekcie 

przewidziano tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej (skwery). Na ich obszarze 

zaplanowano realizację urządzeń rekreacyjno-zabawowych. Tereny te będą stanowić izolację 

pomiędzy strefami o różnych sposobach użytkowania. Istotną częścią zagospodarowania terenu 

były zielone dziedzińce kwartałów mieszkalnych oraz zieleń przyuliczna (aleje). Nowe 

nasadzenia zaplanowano wzdłuż terenów kolejowych.  

Ważnym elementem projektowanego założenia było ukształtowanie czytelnego układu 

przestrzeni publicznych. Jego podstawowymi komponentami były plac główny, aleje, zielone 

skwery i dziedzińce. Zaprojektowany plac miał stanowić centrum dzielnicy. Ten fragment 

założenia będzie wymagał specjalnej oprawy plastycznej. Autorzy zaproponowali 

wprowadzenie elementów architektonicznych podkreślających wyjątkowość tego miejsca - 

fontannę, zielone klomby, indywidualnie projektowane ławki i oświetlenie. Strefa ta miała 

pełnić główną rolę w procesie aktywizacji i integracji mieszkańców, w budowaniu relacji 

międzypokoleniowych i międzysąsiedzkich. Sprzyjać temu miało nie tylko centralne położenie 

i dostępność dla wszystkich użytkowników (dystanse dojścia w zasięgu 300-400 m) ale także 

wielofunkcyjność i różnorodność programowa. Przestrzeń publiczna uzyskała 

zhierarchizowany charakter (duży plac, mniejsze skwery, dziedzińce i aleje). Projektanci 

zakładali zachowanie otwartych przestrzeni ogólnodostępnych i wprowadzenie zakazu 

grodzenia zespołów mieszkaniowych. Planowane centrum z placem, miało odegrać decydującą 

rolę w procesie jednoczenia terenów Targówka Mieszkaniowego i Fabrycznego. 

W strukturze zabudowy wyróżniono kilka typów budynków. W części centralnej 

planowano obiekty mieszkalne wielorodzinne w postaci kwartałowej. W partii zachodniej 

przewidziano wolnostojące budynki biurowe i hotelowe. We fragmentach wschodnich 

dominowały obiekty administracyjno - biurowe. Strukturę uzupełniły zlokalizowane na 

południu budynki o większej powierzchni które mogą być wykorzystywane jako parki 

technologiczne, centra ekspozycyjne.  
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Ryc. 10. Koncepcja zagospodarowania terenów Targówka Fabrycznego - widok   

Koncepcja zagospodarowania pl. Zwycięstwa w Pile wraz z projektem mediateki 16  

Plac Zwycięstwa w Pile jest najważniejszą przestrzenią publiczną miasta. Położony 

w ścisłym centrum, zajmuje teren historycznego śródmieścia zniszczonego podczas II wojny 

światowej. Niestety po zakończeniu działań wojennych nie podjęto decyzji o jego odbudowie. 

Obszar został zagospodarowany zgodnie z zasadami miasta modernistycznego. 

Charakterystycznymi cechami przestrzeni jest ekstensywna zabudowa zdominowana przez 

zunifikowane jednostki mieszkalne i przypadkowo urządzone tereny zielone. Miejsce 

pozbawione odpowiedniej aranżacji, ma obojętny - bezpostaciowy charakter i kształtuje 

zdecydowanie negatywny wizerunek miasta. Kilka lat temu opracowany został miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego w oparciu o który rozpisano konkurs na zagospodarowanie 

tego terenu. Prezentowana koncepcja zakładała stworzenie atrakcyjnego, wielofunkcyjnego 

założenia o charakterze reprezentacyjnym, kulturotwórczym i rekreacyjnym którego głównym 

elementem miał być budynek mediateki. Celem było podniesienie jakości przestrzeni, 

uzyskanie optymalnych rozwiązań funkcjonalnych, stworzenie układu podkreślającego prestiż 

i rangę centralnej strefy miasta. Planowane założenie stanowiło dopełnienie istniejącego układu 

i jako takie honorowało istniejące zależności kompozycyjne (osie, dominanty, akcenty), 

komunikacyjne (drogi, dojazdy, dojścia), społeczne (obszar różnego rodzaju aktywności 

mieszkańców) oraz kulturowe (pomniki i ich symboliczne konotacje). W kompozycji 

uwzględniono relacje z otoczeniem: zamknięcie ul. Śródmiejskiej, powiązania między 

pomnikami Jana Pawła II i St. Staszica, widok na dolinę rzeki oraz istniejący hotelu. 

W sąsiedztwie projektowanej mediateki stworzono sekwencje przestrzeni publicznych 

w postaci polifunkcyjnego placu miejskiego o cechach kreatywnych (plac jako miejsce 

integracji, zróżnicowane programowo, inspirujące do działań twórczych). Z uwagi na realizację 

                                                           
16 Projekt konkursowy zagospodarowania pl. Zwycięstwa w Pile wraz z projektem mediateki autor wykonał w zespole z dr 

inż. arch. P. Szumigałą.  
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obiektu o funkcji kulturotwórczej zaproponowano organizację imprez plenerowych (koncerty, 

prezentacje, widowiska). Na potrzeby tego typu wydarzeń, wokół budynku, zaprojektowano 

różnej wielkości dziedzińce i skwery. W strefie głównego wejścia przewidziano plac 

z widownią i sceną (agora). Od strony południowej zorganizowano strefę rekreacji i sportu. 

W pobliżu pomieszczeń integracyjnych zaplanowano place zabaw i siłownie na powietrzu. 

Od strony ronda stworzono plac wejściowy do części wystawienniczej.  

 

 

Ryc. 11. Koncepcja zagospodarowania pl. Zwycięstwa w Pile   

 

    

    

Ryc. 12. Analizy kompozycyjne   
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Narzucone przez organizatora wytyczne urbanistyczne zdeterminowały rozwiązania 

przestrzenno - funkcjonalne budynku. Akcentacja wybranych osi kompozycyjnych miała 

istotny wpływ na sposób organizacji projektowanego obiektu. W przestrzeni wewnętrznej 

wyróżniono kilka podstawowych stref : wejściową, zbiorów, edukacyjną, wystawienniczą, 

integracyjną, administracji i relaksacji. Osie kompozycyjne połączono z systemem 

wewnętrznych pasaży (pasaż Rzeka, Hotel, Park). Wzdłuż osi pomników (JPII i Staszica), 

zaplanowano wejście i hall główny. W tym fragmencie budynku przewidziano między innymi 

punkty informacyjne, recepcję, szatnię. W bezpośrednim sąsiedztwie hallu głównego 

zlokalizowano wewnętrzny dziedziniec. W części północnej zaproponowano funkcje 

administracyjno-biurowe z zapleczem sanitarno-socjalnym. Ponadto na parterze znalazły się 

sale wystawiennicze, muzeum multimedialne oraz sala audytoryjna. Program pierwszej 

kondygnacji wypełniły lokale gastronomiczne a także pokoje integracyjne dla osób starszych 

i dzieci. Te pomieszczenia posiadały bezpośredni dostęp z zewnątrz (połączenie z parkiem 

i placem zabaw). W pobliżu głównego wejścia zaplanowano arboretum oraz strefę relaksacji. 

Na pierwszym piętrze w części południowej zlokalizowano strefę zbiorów mediateki. W jej 

bezpośrednim sąsiedztwie znalazły się: wypożyczalnia główna, sala multimedialna, katalogi , 

czytelnia sale komputerowe, archiwa, magazyny, punkty obsługi czytelników. Ważną częścią 

aranżacji drugiego piętra były tarasy widokowe i zielone dachy pełniące funkcję zewnętrznej 

strefy edukacji przyrodniczej. Dla uczytelnienia całego wnętrza zaproponowano zróżnicowanie 

kolorystyczne poszczególnych stref funkcjonalnych. Rozrzeźbienie bryły było ściśle związane 

z funkcją obiektu, podziałem na strefy a także z kontekstem urbanistycznym. W kompozycji 

fasad dominowały wertykalne podziały które wpisano w horyzontalnie kształtowane bryły. 

Zastosowane detale i wieloplanowość nadały całemu założeniu zróżnicowany charakter. 

Zmienna rytmizacja elewacji (mutacja rytmu okładzin i żaluzji) oraz rozczłonkowanie 

zadecydowały o indywidualnym i oryginalnym wyrazie obiektu. Zaproponowany język 

architektoniczny odzwierciedlał aktualne tendencje stylistyczne a jednocześnie nie był obcy 

w środowisku zdominowanym przez modernistyczne formy. 

 

  

 

Ryc. 13 
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Ryc. 14. Koncepcja mediateki na pl. Zwycięstwa w Pile   

  Wobec wielu różnorodnych problemów i zagrożeń, coraz wyraźniej podkreślana jest 

konieczność racjonalnego, zrównoważonego zagospodarowania przestrzeni miast. 

Potrzeba harmonijnego rozwoju miejskich układów rysuje się w wielu wypowiedziach jako 

ważne wyzwanie nie tylko dla środowiska architektów i urbanistów, ale także dla specjalistów 

z innych dziedzin uczestniczących w procesie planowania. Zagadnienia te są przedmiotem badań 

psychologów, socjologów, ekologów, ekonomistów i przedstawicieli wielu innych profesji. 

Zachowanie odpowiednich proporcji między poszczególnymi układami przestrzenno-

funkcjonalnymi wydaje się jednym z najważniejszych zadań. Znaczącą rolę w tym procesie 

mogą odegrać struktury urbanistyczno-architektoniczne ze względu na ich bezpośredni udział 

w intensywnie postępujących procesach zmian. Do poszukiwania optymalnych rozwiązań, 

definiowania wzajemnych zależności, określania reguł stymulujących kierunki rozwoju 

niezbędna jest analiza wybranych struktur. Poznanie ich cech, określenie roli jaką odgrywają 

w konkretnych środowiskach, może być pomocne w planowaniu atrakcyjnych i funkcjonalnych 

przestrzeni miejskiej. 
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EDUKACJA NA RZECZ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ. DOŚWIADCZENIA 

Z REALIZACJI PROGRAMU "WSPÓLNA NIE ZNACZY NICZYJA" 

 

Abstrakt 

 Artykuł opisuje doświadczenia w dziedzinie edukacji na rzecz przestrzeni publicznej 

w kontekście realizacji programu edukacyjno - kulturalnego pt. "Wspólna nie znaczy niczyja". 

Program ten powstał przy współudziale Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, 

Oddziału Rewitalizacji Urzędu Miasta w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji. 

Opisywany w artykule program był poprzedzony serią działań, których początek sięga 2008 

roku, dlatego intencją autora jest przedstawienie nie tylko efektów ale całego procesu, który 

doprowadził do realizacji programu. 

Wprowadzenie 

 Problemy związane z kształtowaniem i użytkowaniem przestrzeni publicznej stały się 

tematem szerokiej dyskusji społecznej w Polsce na przełomie lat dziewięćdziesiątych 

i dwutysięcznych. Wzrost zainteresowania tematem wspólnych przestrzeni miast i osiedli 

związany był w dużej mierze z dynamicznym rozwojem mieszkalnictwa realizowanego przez 

firmy deweloperskie. Chęć osiągnięcia maksymalnego zysku przez inwestorów doprowadziła 

do znacznych nadużyć w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego.  

 

Foto. 1. Oblicza Polskich miast -szczególnie śródmieść, stały się przedmiotem troski co raz większej części 

społeczeństwa. Jest to efekt działań różnych środowisk na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznej.    
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 Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w art. 2 pkt 6 definiuje "obszar przestrzeni publicznej" jako obszar o szczególnym znaczeniu 

dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu 

kontaktów społecznych ze względu na jego położenie, oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne, 

określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Praktyka pokazuje, że zapis o konieczności usankcjonowania w SUiKZP lokalizacji obszaru 

przestrzeni publicznej został przez samorządy zignorowany. Wynika to między innymi z faktu 

małej sprawczości zapisów studium jako instrumentu planowania przestrzennego oraz braku 

konkretnych wskazań dotyczących możliwych regulacji na poziomie MPZP. Tym samym 

z formalnego punktu widzenia większość istotnych dla miast przestrzeni nie jest przestrzeniami 

publicznymi w świetle prawa. 

 W 2004 roku Polska przyjęła Europejską Konwencję Krajobrazową ale dopiero w 2015 

roku weszła życie USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 

ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Jest to pierwszy krok wykonany w stronę 

regulacji pozwalających realnie zarządzać krajobrazem - w tym przestrzenią publiczną 

rozumiana jako element krajobrazu miejskiego. Kolejnym ważnym dokumentem dającym 

pewne możliwości w zakresie zarządzania przestrzenią publiczną jest Ustawa o rewitalizacji, 

która weszła w życie z dniem 18 listopada 2015 roku. Jak widać reakcja ustawodawców na 

realny problem związany z zagrabianiem przestrzeni publicznej przez reklamodawców czy 

zachowawczą polityką transportową była znacznie spóźniona. Specyfika zmian 

w administrowaniu a szczególnie tak złożonej struktury jaką jest przestrzeń publiczna wymaga 

wielu przygotowań i uzgodnień mimo to przyjęte po wielu latach rozwiązania, nie są w pełni 

satysfakcjonujące. Być może powodem opieszałości było niedostateczne zrozumienie roli 

społeczno - ekonomicznej i kulturowej przestrzeni publicznych może też niewystarczająca 

wiedza w dziedzinie zintegrowanego zarządzania a może przyczyną była zbyt mała presja 

społeczna? Wszystkie te pytania znajdują odpowiedź w stwierdzeniu, że niski poziom wiedzy 

na temat przestrzeni publicznej w znaczący sposób wpłynął na obecny stan.  

Przestrzeń publiczna - próba definicji 

 W październiku 2008 roku przeprowadzono w Poznaniu Seminarium nt. przestrzeni 

publicznej, a 27-28 maja 2009 r., konferencja naukowa nt. przestrzeni publicznej pod 

patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Prezydenta Miasta Poznania oraz Rektora Politechniki 

Poznańskiej. Celem obu przedsięwzięć było zebranie szeregu informacji dotyczących 

przestrzeni publicznej od poszczególnych interesariuszy oraz gremiów naukowych 

i eksperckich. Dane były pomocne w określeniu poziomu wiedzy, oczekiwań oraz potrzeb 

w zakresie zagospodarowania i użytkowania przestrzeni wspólnych. Organizatorów 

interesowało w szczególności określenie nie tyle co rozbieżności ile zakresu podobieństw i pól 

zgody. Istotnym problemem była próba znalezienia wspólnej definicji przestrzeni publicznej 

gdyż każda grupa rozumiała ją trochę inaczej. Dla jednych była związana z najbliższym 

otoczeniem - środowiskiem zamieszkania, podwórkiem, wspólnym parkingiem na osiedlu. 

Dla innych szeroko rozumianą przestrzenią swobodnej wypowiedzi i własnej ekspresji. Każda 

grupa definiowała ją w sposób charakterystyczny dla kogoś kto zaspokaja jednie partykularne 

potrzeby.  
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 Głównym wnioskiem płynącym z seminarium był brak edukacji w dziedzinie 

przestrzeni publicznej. W krajach Europy zachodniej uczenie o ekologii miasta -rozumianej nie 

jako schemacie działań pomagających chronić środowisko naturalne ale jako szeregu postaw 

kształtujących życie społeczne w dużych skupiskach miejskich.  

 

 

 

 

 

 

Foto. 2. i 3. Przebieg "gry o przestrzeń' jednego z elementów seminarium na temat przestrzeni publicznej.  

 Efektem prac z poszczególnymi grupami było stworzenie Karty Przestrzeni Publicznej 

- dokumentu stanowiącego wspólny głos zainteresowanych przestrzenią publiczną wyrażający 

troskę o wspólne dobro i określający pożądane zmiany w zachowaniach społecznych 

oraz regulacjach prawnych. Projekt Karty Przestrzeni Publicznej został przyjęty na III 

Kongresie Urbanistyki Polskiej w Poznaniu w 2009 roku. 

Program edukacyjno - kulturalny "Wspólna nie znaczy niczyja" 

 Kontynuacją współpracy Wydziału architektury Politechniki Poznańskiej z Oddziałem 

Rewitalizacji Urzędu Miasta Poznania W 2012 roku był cykl warsztatów realizowanych 

w ramach programu CREA.RE. – „Kreatywne Regiony”, który koncentrował się na czynnikach 

rozwoju sektorów kreatywnych regionów i miast Europy. W wyniku warsztatów powstała 

koncepcja przygotowania cyklu edukacyjnego, którego celem będzie promowanie wiedzy na 

temat przestrzeni publicznej wśród mieszkańców miasta, gdyż zauważono, że przyczyną 

niedostatecznej dbałości o wspólną przestrzeń jest brak odpowiednich wzorców estetycznych 

wynikający z faktu nie edukowania społeczeństwa w tym zakresie.       Doprowadziło to do 

powstania zarysu projektu, który miał zapoczątkować kompleksowy program edukacji 

poświęcony przestrzeni publicznej możliwy do wdrożenia w całej Polsce. Przeprowadzone 

w ramach projektu warsztaty pomogły stworzyć strukturę organizacyjną i programową 

programu „Wspólna nie znaczy niczyja”.  

 Celem i głównym założeniem programu była organizacja cyklu warsztatów - 

zakończonych konferencją, zmierzających do publikacji ilustrowanej książki dla dzieci 

i dorosłych poruszającej najistotniejsze kwestie dotyczące zachowania w przestrzeni 

publicznej. Zadaniem warsztatów jak i książka było propagowanie idei zawartych w Karcie 

Przestrzeni Publicznych. Najważniejszymi zagadnieniami była próba znalezienia odpowiedzi 

na pytanie Czym jest przestrzeń publiczna? I jak należy o nią dbać? 
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Ryc. 1. Zagadnienia związane z rozwojem miast i ich problemami zostały w książce przedstawione w przystępny 

sposób.  

 Wypracowanie materiałów edukacyjnych dotyczących kształtowania i jakości 

przestrzeni publicznej w oparciu o zapisy Karty Przestrzeni Publicznej dla różnych grup 

wiekowych było dużym wyzwaniem tym bardziej, że uczestnikami warsztatów byli 

przedstawiciele różnych zawodów. Dzięki udziałowi grupy eksperckiej z Wydziału 

Architektury Politechniki Poznańskiej opracowane zostały uniwersalne materiały edukacyjne 

w formie scenariuszy zajęć umożliwiających przeprowadzenie warsztatów w różnych grupach 

wiekowych – od przedszkolaków, poprzez uczniów, studentów, nauczycieli, aż po seniorów. 

Materiały edukacyjne powstały na podstawie elementarnych zagadnień ujętych w Karcie 

Przestrzeni Publicznej w wyniku współpracy dydaktyków i ekspertów. Eksperci tworząc 

materiały edukacyjne, starali się zawrzeć w nich jak najwięcej informacji związanych 

z problematyką projektu, dydaktycy dostosować je do docelowej grupy wiekowej. 

Przeprowadzono w sumie około 30, z niespełna 750 uczestnikami, w tym dla studentów i grupy 

osób działających na rzecz przestrzeni publicznej – radnych miejskich, lokalnych liderów, 

osiedlowych dziennikarzy. Warsztaty były poprzedzone szkoleniami dla prowadzących. 

 Punktem wyjścia do powstania książki było założenie aby trafić do możliwie dużej 

grupy czytelników. Założono więc, że najlepszym sposobem będzie zbudowanie przekazu 

równocześnie do dzieci i ich rodziców lub dziadków. Koncepcja książki rodziła się w burzliwej 

dyskusji między autorami17 a ekspertami. Istotnym problemem było jak połączyć walory 

literackie z treściami wyrastającymi z Karty Przestrzeni Publicznej, a także jak dobrać warstwę 

plastyczną aby była atrakcyjna zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.  

 Najpierw powstał zarys tekstu dla dzieci, do którego zostały dopisane szkice 

dla dorosłych ściśle łączące się z treścią opowiadania – tzw. „piguły”. Jest ich 10 i poruszają 

                                                           
17 Autorką tekstu dla dzieci jest Alicja Szyguła, autorem części dla dorosłych jest Jakub Głaz, książkę 

zilustrowała Ola Woldańska - Płocińska. 
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najważniejsze aspekty kreowania przestrzeni publicznej np. kwestii odpowiedzialności za 

przestrzeń, jej estetyki, partycypacji, problemów i atutów. Ilustracje stanowią istotną część 

publikacji. Wzbudzają zainteresowanie, zachęcają do zadawania pytań, intrygują - stronią od 

dosłowności ale obrazują istotę przekazu.  

Podsumowanie 

 Program otrzymał dofinansowanie z dotacji w ramach Programu „Edukacja” Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, został przetestowany w kilkunastu ośrodkach 

oświatowych i zebrał pozytywne opinie dydaktyków i wychowawców. Książka trafiła do 

bibliotek szkolnych dając możliwość realizacji testowanego programu nauczania. 

Prawdopodobnie ukaże się też w księgarniach, co znacznie zwiększy oddziaływanie programu.  

 Zaangażowanie architektów i urbanistów w działalność edukacyjną jest wpisane 

w zawód. Świadome społeczeństwo to lepsze gospodarowanie przestrzenią, mądrzejsze 

i odważniejsze decyzje w zakresie inwestycji publicznych. To w końcu szacunek dla pracy 

architekta - urbanisty, człowieka zaufania publicznego, organizatora i rozjemcy w konfliktach, 

przedkładającego dobro wspólne nad własną ambicję. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 2. Zagadnienia związane z rozwojem miast i ich problemami zostały w książce przedstawione w przystępny 

sposób.  

BIBLOGRAFIA 

1. U S T A W A  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

2. U S T A W A  z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 

wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 

3. U S T A W A  z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 

http://www.tup.org.pl/download/2009_0906_KartaPrzestrzeniPublicznej.pdf 
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Ryc. 1. Panorama Angra do Heroismo z widokiem na ocean; rys. Adrianna Lenkowska, 2016 

Aleksandra KRAMNIK 

Politechnika Poznańska, Wydział Architektury 

Prowadzący: dr hab. inż. arch. Robert Ast 

 

OPIS PRZESTRZENI I WYRÓŻNIENIE CECH ANGRA DO HEROISMO, 

JAKO BAROKOWEGO MIASTA KOLONIALNEGO 
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Miasto Angra do Heroismo powstałe w drugiej połowie XV wieku znajduje się na wyspie 

Terceira w archipelagu Azorów. Wpisane pomiędzy wzgórza, które wraz z półwyspem Monte 

Brasil chronią je od wiatrów północy i skierowanym w stronę morza od południa. 

 

Ryc. 2. Usytuowanie i kształt miasta Angra do Heroismo; mapa wykonana na podstawie „Central Zone of the 

Town of Angra do Heroismo in the Azores-Map of the inscribed property” UNESCO; rys. Adrianna Lenkowska, 

2016 
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W historii morskich poszukiwań 

XV i XVI wieku, za sprawą, 

których powstała komunikacja 

pomiędzy Afryką, Azją 

i Europą, port na wyspie 

Terceira służył jako łącznik 

pomiędzy Starym i Nowym 

Światem. 

Jego naturalna funkcja portowa 

miała strategiczne znaczenie 

dla powstających związków 

gospodarczych między trzema 

kontynentami. Floty morskie 

ówczesnych imperiów 

(Hiszpania, Portugalia) uczyniły 

to miejsce ważnym punktem kontaktów przez następne trzy stulecia. 

Stosunkowo zwarty obszar miejski oraz siatka głównych ulic sięgają XV i XVI wieku. Miasto 

zdecydowano się lokować w oryginalnym układzie szachownicowym, mając na uwadze 

wiejące tutaj silne wiatry oraz topografię terenu. Angra do Heroismo jest znakomitym 

przykładem dostosowania struktury miejskiej do konkretnych warunków klimatycznych. 

Przypuszcza się, że wybór i sposób kształtowania miasta został narzucony przez nawigatorów 

i kartografów. 

Taka funkcja miasta w konsekwencji wymagała również silnych fortyfikacji, i zapewne z tego 

powodu zbudowano tutaj dwie twierdze: 

 Fort of the Cavalas – Sao Sebastiano z końca XVI wieku, zaprojektowany przez 

włoskiego architekta Tommaso Benedetto. Mieści się w dominującej nadmorskiej 

części mieszkalnej. Jego kształt opiera się na nieregularnym wielokącie, 

przystosowanym do urwiska i linii brzegowej. 

 Fortress of São João Baptista (Fortress of Monte Brasil) wybudowany na przełomie XVI 

i XVII wieku według planów Tommaso Benedetto opracowanych wraz z architektami 

portugalskimi. 

Angra do Heroismo oficjalnie została podniesiona do rangi miasta 21 sierpnia 1534 roku 

i w tym samym roku została siedzibą Arcybiskupstwa Azorów. Ta religijna funkcja przyczyniła 

się do rozwoju monumentalnego charakteru miasta, gdzie katedra Santissimo Salvador, 

kościoły Misericordia i Santo Esperito oraz klasztory Franciszkanów i Jezuitów zostały 

zbudowane w stylu barokowym. Nawet po trzęsieniu ziemi w 1980 roku, Angra do Heroismo 

nadal utrzymała to monumentalne dziedzictwo i jednorodny charakter zespołu miejskiego, 

określany przez oryginalną architekturę ludową. 

Ryc. 3. Mapa zależności morskich w XV i XVI wieku; rys. Adrianna 

Lenkowska, 2016 
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Trzęsienie ziemi ze stycznia 1980 roku (7˚0 w skali Richtera) uszkodziło wiele zabytków, 

a przywracanie dawnej świetności głównym budynkom religijnym nadal jest w toku, 

rekonstrukcja elewacji jest możliwa poprzez dokumentacje fotograficzną. 

W mieście Angra do Hereismo zachowało się do dziś wiele kościołów i klasztorów z XVI 

i XVII wieku oraz wiele prywatnych budowli z XVII, XVIII a zwłaszcza z XIX wieku. Tym 

samym tworzy ono ciekawy zespół w historii portugalskiej, a także europejskiej urbanistyki.  

W 1983 roku stare miasto Angry do Heroismo zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa 

UNESCO w oparciu o dwa kryteria (IV, VI): 

Kryterium IV: Położony na środkowym Atlantyku port Angra do Heroismo jest wybitnym 

przykładem tworzenia powiązań morskich, międzykontynentalnych epoki Wielkich Odkryć 

Geograficznych. 

Kryterium VI: Tak samo ja wieża Belem klasztoru Hieronimitów w Lizbonie i podobnie jak 

wyspa Goa, Angra de Heroismo jest bezpośrednio i namacalnie związana ze zdarzeniem 

uniwersalnego historycznego znaczenia, mianowicie, eksploracją morską bez której nie byłaby 

możliwa wymiana kulturowa. 

Podsumowując niesamowitą spójność struktury miejskiej, nieprzerwanie od 500 lat jest ona 

pielęgnowana i można powiedzieć że barokowy swoisty styl Angra do Heroismo trwa po dziś 

dzień.  

Angra do Heroismo, jak również drugie co do wielkości miasto Terceiry, Praia da Victoria 

posiadają cechy struktury miejskiej określające ich barokowy, kolonialny styl. W odniesieniu 

do innych wysp i miast Makaronezji odkrytych w tym samym czasie, prezentują się one jako 

miasta zakomponowane i szczegółowo przemyślane. W porównaniu z miastem Praia na 

Wyspach Zielonego Przylądka, kształt Angra do Heroismo jest pielęgnowany i utrzymywany 

w największej dbałości. Można porównać wyłącznie wrażenia ogólne, dotyczące turystyczno-

poznawczej wartości tkanki historycznej tych miast, ponieważ tradycje konserwatorskie 

i zainteresowanie historią architektury i sztuki Portugalii sięgają odległej przeszłości, natomiast 

Republika Wysp Zielonego Przylądka jako państwo jeszcze młode, dopiero uczy się 

pielęgnować i stawiać na piedestale wartości historyczne. 

Poniższe cechy dotyczą przede wszystkim wyspy Terceira i miasta Angra do Heroismo, 

ze szczególnym zwróceniem uwagi na patronat Portugalii, jako kontynentalnego państwa 

europejskiego, dla którego nadrzędną wartością jest wartość historyczna. 

Cechy wyróżnione w obrazie miasta: 

1. Panorama miasta, ogólny kształt miasta: 

a) Dość jednorodna struktura wysokości budynków mieszkalnych, przez co dobrze 

widoczne (wyróżnione) są obiekty sakralne (na tle miasta); kościół Miłosierdzia 

(Igreja da Misericórdia) w kolorze jasnobłękitnym znacząco góruje nad dachami 

domów. 
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b) Kolorystyka panoramy opierająca się na dwóch kolorach: ceglasto czerwonym – 

pokrycia dachowe (dachy w większości dwuspadowe, kryte dachówką ceramiczną) 

oraz białym - tynk na elewacjach budynków, 

c) Układ tarasowy miasta - miasto jest zgodne z topografią terenu - przewyższenie 

od portu do najwyżej położonych części starego miasta. Warunki przyrodnicze 

wywarły znaczący wpływ na kształt miasta – orientacja w stosunku do róży 

wiatrów, położenie miasta na skałach wulkanicznych, trudnych w kształtowaniu. 

d) Regularna, ortogonalna siatka ulic wpisana w naturalne ukształtowanie terenu, 

maksymalne zabudowanie kwartałów. 

 

2. Struktura miasta (relacja ulica-budynek, wnętrza urbanistyczne): 

a) Regularne pierzeje ulic podkreślają ich prowadzący charakter. Wąskie ulice, ciasna 

przestrzeń komunikacyjna – dostosowana do ruchu pieszego. 

b) W parterze budynków mieszkalnych znajduje się funkcja usługowa (kawiarnie 

i restauracje, sklepy, zakłady rzemieślnicze), stąd też wejścia do budynków wprost 

z ulicy, brak ganków, strefy półprywatnej. 

c) Przestrzenne place, monumentalne schody wiążą się przede wszystkim z obiektami 

sakralnymi lub (rzadziej) z budynkami administracji publicznej, podkreślają wagę 

danego miejsca, pozwalają na spojrzenie „z perspektywy”. 

d) Targowiska, miejsca na których odbywa się handel (oprócz portu) nie są 

wyszczególniane, lecz są wtopione w strukturę budynków. 

e) Budynki dostosowane są do dość dużych spadków ulic poprzez podwyższony cokół. 

 

3. Detal miasta (unikalność pojedynczego budynku, kolorystyka architektury, zieleń) 

a) Unikalna kolorystyka budynków, związana z tradycjami istniejącymi na wyspie, 

zależna od funkcji budynku, zawodu (pozycji społecznej) właściciela, inspirowana 

kolorami występującymi w naturze na wyspie (kolory kwiatów, traw i drzew, kolory 

oceanu i nieba), 

b) Na tle białych (różnych odcieni koloru białego) elewacji podkreślone intensywnymi 

kolorami portale, okna oraz krawędzie budynków. 

c) Rzadko spotykane całe elewacje pokryte Azulejo, częściej pojedyncze mozaiki 

(patroni, rzemiosło). Pokazanie związku wysp z tradycją i kultura kontynentalnej 

Portugalii. 

d) Budynki posadowione na cokołach często w kolorze czarnym. 

e) Występują niekiedy ślepe ściany szczytowo wynikające z różnicy wysokości 

budynków o jedna lub maksymalnie dwie kondygnacje. 

f) Na kondygnacjach mieszkalnych (2 i 3 piętro) występują balkonów z giętymi 

w fantazyjne floralne formy, balustradami. 

g) Istnienie gzymsów i rantów rozrzeźbiających elewacje. Dachy z charakterystycznie 

ułożoną dachówką kończą się wystającymi poza lico ściany okapami. 

h) Poszczególne detale takie jak kształt okien, rozmiar i rozmieszczenie gzymsów oraz 

różnorakie zdobienia niepowtarzalne i dopasowane do pojedynczego budynku. 

i) Istnieją również pewne odniesienia do barokowego stylu włoskiego, będące 

wynikiem wkładu włoskich architektów w kształtowanie obrazu miasta. 
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Na tle swoistych cech wyspy Terceira warto wyróżnić bardzo dużą intensywność barw 

w otoczeniu. Zarówno kolory występujące w naturze takie jak głęboka zieleń traw, błękit 

oceanu, amarantowe i purpurowe kolory kwiatów, jak i akcenty kolorystyczne na elewacjach 

budynków utwierdzają w przekonaniu że folklor i tradycje architektoniczne są ściśle powiązane 

z naturą. Symbolika barw również odgrywa tu dużą rolę (błękitny odcień kościołów 

Maryjnych), i podkreśla współistnienie architektury i przyrody ze wspólnym mianownikiem, 

którym jest kolor. 

Ryc. 6. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Igreja de Nossa Senhora da Conceição) Angra do Heroismo; 

rys. Aleksandra Kramnik, 2016 

Ryc. 4. Detal elewacji budynku, Angra do 

Heroismo; rys. Adrianna Lenkowska, 2016 

Ryc. 5. Detal Azulejo wmurowywany 

w elewacje budynku, przedstawiający 

NMP; rys. Adrianna Lenkowska, 

2016 
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Ryc. 8. Kościół pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Igreja do Corpo Santo) Angra do Heroismo; rys. 

Aleksandra Kramnik, 2016 

 

Rozwój miast na kontynencie europejskim w XIX wieku przyniósł Angra do Heroismo pojęcie 

ogrodu publicznego i tak zrodził się Jardim Duque da Terceira, gdzie znajdują się przede 

wszystkim endemiczne gatunki roślin. Ogród ten w części jest położony na zboczu wzgórza 

i kończy się monumentem Alto da Memória. Jego współistnienie z tym historycznym miastem 

skłania do refleksji na temat rozwoju urbanistyki na dziewiczym terenie. Wpisanie miasta 

Ryc. 7. Elewacja budynku, Santa Bárbara; rys. Aleksandra Kramnik, 2016 
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w ukształtowanie terenu sposób ściśle powiązany z myślą kartograficzną warunkuje jego 

współistnienie z przyrodą. Intencje architektów i urbanistów XV i XVI wieku, mające na celu 

zachowanie walorów przyrodniczych przy minimalnej ingerencji człowieka w naturalne 

środowisko przyrodnicze są widoczne do dziś. Mimo rozwoju miasta (tworzenia się strefy 

przemysłowej) tarasowość miasta nadal została utrzymana, a budynki przystosowywane są do 

dużego spadku terenu. Dalszy rozwój i porządkowanie miasta będzie miało znamienny wpływ 

na jego historyczny kształt i walor. 

Przemierzając ulice Angra do Heroismo, można dostrzec w jaki sposób mieszkańcy i twórcy 

przestrzeni oddali hołd naturze. Większość ulic wybrukowana jest naturalnym, specyficznym 

dla tego regionu kamieniem pochodzenia wulkanicznego - bazaltem. Tynki położone na 

elewacjach budynków to tynki wapienne – składające się z naturalnych minerałów.   

Odbiór wartości artystycznej barokowego starego miasta Angra do Heroismo jest nadzwyczaj 

ciekawy i poruszający. W kontekście walorów przyrodniczych wyspy, systematyczna siatka 

ulic w którą z precyzją wpisane są budynki składa się w zaplanowane płaszczyzny prowadzące 

i zatrzymujące. Miasto pełne jest zakamarków i kiedy spacerujemy po nim, mimo możliwości 

obejścia całego tego terenu w zaledwie kilka godzin, wciąż natrafiamy na bardzo interesujące 

miejsca i zaułki. Jednoczesna przejrzystość planu i nieoczywistość pewnych rozwiązań tworzą 

nastrój miasta zagadki, które codziennie możemy poznawać od nowa. W zależności od pogody 

i pory roku, kolory elewacji zmieniają się i tym samym zwielokrotniają wrażenie 

niepowtarzalności chwil spędzonych w tym miejscu.  

Angra do Heroismo jest miastem niezwykle ciekawym ze względu na swoją historię – ważnego 

punktu dla rozpoczynających się odkryć geograficznych oraz ze względu na swoje walory 

architektoniczne i kompozycyjne. Mimo że te pierwsze już zostały docenione i są chronione 

jako pomnik historii europejskiej UNESCO, te drugie są pielęgnowane przez mieszkańców 

i nadal żyją w architektonicznych tradycjach przekazywanych na wyspie. 

 

Ryc. 9. Szkic placu w Angra do Heroismo; rys. Aleksandra Kramnik, 2016 
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ELEMENTY STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM 

ARKUSZA KALKULACYJNEGO EXCEL 

 

Program studiów na kierunku „Budownictwo” w PWSZ w Koninie przewiduje na trzecim 

semestrze krótki kurs statystyki (30 godzin). 

W powszechnym użyciu jest arkusz kalkulacyjny Excel. Arkusz ten zawiera bogaty zbiór 

funkcji statystycznych przydatnych do weryfikowania hipotez oraz do ilustracji graficznych 

badanych zjawisk. Stąd pomysł połączenia tych dwóch narzędzi pracy przyszłego inżyniera. 

Powtórzenie szkolnych wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa. 

Definicja prawdopodobieństwa aksjomatyczna (Kołmogorowa) i klasyczna 

(Bernoulliego). 

Definicja 1.  Mamy dwa zbiory: 𝐴 i 𝐵. Jeżeli każdemu elementowi zbioru 

𝐴 przyporządkujemy dokładnie jeden element zbioru 𝐵, to takie przyporządkowanie 

nazywamy funkcją.  

 

Definicja 2. Niech 𝐴 będzie zbiorem (rodziną) podzbiorów ustalonego zbioru Ω a zbiór 

𝐵 będzie zbiorem liczb rzeczywistych. Wówczas funkcję działającą z 𝐴 w 𝐵 będziemy 

nazywać rzeczywistą funkcją zbioru.  

 

Zbiór A nazwiemy zdarzeniem, zbiór Ω nazwiemy zbiorem zdarzeń elementarnych a 

elementy zbioru Ω - zdarzeniami elementarnymi. 

 

Definicja 3. Funkcję zbioru 𝑓 nazwiemy addytywną, jeżeli dla dowolnych zdarzeń 𝐴 i 𝐵: 

𝐴 ∩ 𝐵 = ∅   ⇒    𝑓(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑓(𝐴) + 𝑓(𝐵) 

Definicja 4. Funkcję zbioru 𝑓 nazwiemy przeliczalnie addytywną, jeżeli dla dowolnych 

zdarzeń 𝐴1, 𝐴2, 𝐴3, … 

(𝑖 ≠ 𝑗  ⇒    𝐴𝑖 ∩ 𝐴𝑗 = ∅)    ⇒    𝑓 (⋃ 𝐴𝑖

∞

𝑖=1

) = ∑ 𝑓(𝐴𝑖)

∞

𝑖=1

 

 

Twierdzenie. Każda funkcja addytywna lub przeliczalnie addytywna przyjmuje na zbiorze 

pustym wartość zero. 

 

Definicja 5. Funkcję zbioru nazywamy niemalejącą, jeżeli: 

𝐴 ⊂  𝐵   ⇒    𝑓(𝐴) ≤ 𝑓(𝐵) 
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Twierdzenie. Każda funkcja addytywna lub przeliczalnie addytywna jest niemalejąca 

wtedy i tylko wtedy, gdy jest nieujemna. 

 

Definicja 6. Funkcję nazywamy unormowaną, jeżeli na zbiorze Ω przyjmuje wartość 1. 

 

Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa: Prawdopodobieństwo jest to funkcja 

zbioru 

 przeliczalnie addytywna, 

 nieujemna i 

 unormowana. 

 

Koniunkcją dwóch zdarzeń nazywamy iloczyn mnogościowy odpowiadających im zbiorów 

zdarzeń elementarnych. 

Alternatywą dwóch zdarzeń nazywamy sumę mnogościową odpowiadających im zbiorów 

zdarzeń elementarnych. 

 

Twierdzenie. Prawdopodobieństwo alternatywy zdarzeń jest równe sumie 

prawdopodobieństw tych zdarzeń pomniejszonej o prawdopodobieństwo ich koniunkcji. 

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) 

Zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia 𝐴 nazywamy zdarzenie 𝐴’ =  Ω ∖  𝐴. 

Twierdzenie. P(A′) = 1 − P(A) 

Twierdzenie - Klasyczna definicja prawdopodobieństwa:  

W szczególnym wypadku, gdy zbiór zdarzeń elementarnych Ω jest skończony i składa się z n 

jednakowo prawdopodobnych zdarzeń elementarnych, to prawdopodobieństwo zdarzenia A 

złożonego z k zdarzeń elementarnych wynosi  

𝑃 =
𝑘

𝑛
 

Przykład. Obliczyć prawdopodobieństwo wylosowania asa z talii 52 kart. 

Rozwiązanie: Zbiór zdarzeń elementarnych zawiera 52 jednakowo prawdopodobne 

zdarzenia. Wśród nich są 4 sprzyjające, zatem 

𝑃 =
4

52
 

Kombinatoryka 

Przy obliczaniu prawdopodobieństw przydatne są schematy kombinatoryczne. Załóżmy, 

że dysponujemy urną, w której mamy 𝑛 ponumerowanych kul.  
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Gdy wyciągniemy je losowo i ułożymy w szereg, otrzymamy permutację ciągu 𝑛-

elementowego. Liczba różnych permutacji wynosi: 

𝑝(𝑛) = 𝑛! = 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ … ∙ 𝑛 

Uwaga: 0! = 1. 

Gdy wyciągniemy tylko 𝑘 z tych kul i ułożymy je w szereg, otrzymamy wariację bez 

powtórzeń. Liczba różnych wariacji bez powtórzeń wynosi: 

𝑉𝑛(𝑘) =
𝑛!

(𝑛 − 𝑘)!
 

 

Gdy wyciągniemy 𝑘 z tych kul, ale zignorujemy kolejność, w jakiej zostały wylosowane, 

otrzymany kombinację. Liczba różnych kombinacji wynosi:, 

𝐶𝑛(𝑘) = (
𝑛
𝑘

) =
𝑛!

𝑘! (𝑛 − 𝑘)!
 

 

Gdy 𝑘 razy wyciągniemy kulkę, po każdym losowaniu zanotujemy numer i wrzucimy kulkę 

z powrotem do urny, uzyskamy wariację z powtórzeniami. Liczba różnych wariacji z 

powtórzeniami wynosi: 

𝑊𝑛(𝑘) = 𝑛𝑘 

Do obliczania prawdopodobieństw przydatne są funkcje arkusza kalkulacyjnego Excel: 

SILNIA(𝑛) i KOMBINACJE(𝑛; 𝑘). 

 

Przykład. Obliczyć, na ile sposobów można wybrać delegację dziesięciu osób 

z trzydziestoosobowej klasy. 

Rozwiązanie: Każda możliwa delegacja jest po prostu podzbiorem. Zatem rozwiązaniem jest   

𝐶30(10) = (
30
10

) = KOMBINACJE(30; 10). 

Przykład. Obliczyć, na ile sposobów można wybrać i ustawić w szereg dziesięć osób 

z trzydziestoosobowej klasy. 

Rozwiązanie: Tym razem wybieramy wariację, czyli 

 𝑉30(10) =
30!

20!
=

SILNIA(30)

SILNIA(20)
= KOMBINACJE(30; 10) ∗ SILNIA(10). 

 

Przykład. Losujemy 5 kart ze standardowej talii 52 kart. Obliczyć prawdopodobieństwo 

zdarzenia, że otrzymamy same piki. 

Rozwiązanie: Faktycznie losujemy pewien pięcioelementowy podzbiór zbioru wszystkich 

kart – mamy zatem 𝑛 =  KOMBINACJE(52; 5) możliwości. Żeby „wygrać” – musimy 
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otrzymać podzbiór zbioru samych pików (których jest trzynaście). Zatem sprzyjających 

możliwości jest 𝑘 =  KOMBINACJE(13; 5). Zgodnie z twierdzeniem o prawdopodobieństwie 

klasycznym szukane prawdopodobieństwo wynosi 𝑝 = 𝑘/𝑛. 

 

Przykład. Losujemy 5 kart ze standardowej talii 52 kart. Obliczyć prawdopodobieństwo 

zdarzenia, że otrzymamy dwie karty czerwone i trzy czarne. 

Rozwiązanie: Podobnie jak poprzednio jest 𝑛 =  KOMBINACJE(52; 5) wszystkich 

możliwości. Żeby „wygrać” – musimy otrzymać dwuelementowy podzbiór zbioru 

czerwonych kart (których jest 26) i dobrać do niego trzyelementowy podzbiór czarnych. 

Zatem sprzyjających możliwości jest 𝑘 =  KOMBINACJE(26; 2) ∗  KOMBINACJE(26; 3). 

Zgodnie z twierdzeniem o prawdopodobieństwie klasycznym szukane prawdopodobieństwo 

wynosi 𝑝 = 𝑘/𝑛. 

Prawdopodobieństwo warunkowe, niezależność zdarzeń, twierdzenie Bayes'a, schemat 

Bernoulliego. 

Definicja 7. (prawdopodobieństwo warunkowe) Załóżmy, że zdarzenie 𝐵 ma niezerowe 

prawdopodobieństwo. Wtedy dla dowolnego zdarzenia 𝐴 liczbę 

𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)

𝑃(𝐵)
 

nazywamy prawdopodobieństwem zajścia zdarzenia 𝑨 pod warunkiem, że zaszło zdarzenie 

𝑩.  

Definicja 8. (niezależność zdarzeń) Zdarzenia 𝐴 i 𝐵 nazywamy niezależnymi gdy 

prawdopodobieństwo ich koniunkcji jest równe iloczynowi ich prawdopodobieństw. 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴) ∗ 𝑃(𝐵) 

Definicja 9. (układ zupełny zdarzeń) Zdarzenia 𝐴1, 𝐴1, … , 𝐴𝑛  stanowią układ zupełny 

zdarzeń jeżeli: 

a) 𝑃(𝐴𝑖) > 0 𝑑𝑙𝑎 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛. 

b) 𝐴𝑖 ∩ 𝐴𝑗 = 0 𝑑𝑙𝑎 𝑖 ≠ 𝑗. 

c) 𝐴1 ∪ 𝐴2 ∪ … ∪ 𝐴𝑛 = Ω. 

Oznacza to, że każde zdarzenie elementarne należy do jakiegoś zdarzenia układu zupełnego, 

ale żadne zdarzenie elementarne nie należy do dwóch naraz. 

Twierdzenie (o prawdopodobieństwie całkowitym). Jeżeli zdarzenia 𝐴1, 𝐴1, … , 𝐴𝑛    

stanowią układ zupełny zdarzeń a 𝐵 jest dowolnym zdarzeniem to: 

𝑃(𝐵) = 𝑃(𝐵|𝐴1)𝑃(𝐴1) + 𝑃(𝐵|𝐴2)𝑃(𝐴2) + ⋯ + 𝑃(𝐵|𝐴𝑛)𝑃(𝐴𝑛) 

Przykład. W każdej z dwóch urn są dwie kule czarne i jedna biała. Przekładamy losową kulę 

z urny pierwszej do drugiej, a następnie losujemy jedną kulę z urny drugiej. Jakie jest 

prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej? 
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Rozwiązanie: Niech 𝐴1i 𝐴2 oznaczają odpowiednio zdarzenia „przełożono kulę białą” i 

„przełożono kulę czarną”. 𝑃(𝐴1) = 1/3,  𝑃(𝐴2) = 2/3. Zdarzenie 𝐵 polega na tym, że 

wylosowano z drugiej urny kulę czarną. Jeżeli wcześniej zaszło 𝐴1  wówczas w drugiej urnie 

są dwie białe i dwie czarne. Stąd 𝑃(𝐵|𝐴1) = 1/2. Podobnie 𝑃(𝐵|𝐴2) = 3/4. Ostatecznie 

𝑃(𝐵) = 𝑃(𝐵|𝐴1)𝑃(𝐴1) + 𝑃(𝐵|𝐴2)𝑃(𝐴2) =
1

2
∗

1

3
+

3

4
∗

2

3
. 

Twierdzenie (Bayes’a o prawdopodobieństwie a posteriori – po doświadczeniu). Jeżeli 

zdarzenia 𝐴1, 𝐴1, … , 𝐴𝑛    stanowią układ zupełny zdarzeń a 𝐵 jest dowolnym zdarzeniem o 

niezerowym prawdopodobieństwie to: 

 

𝑃(𝐴𝑖|𝐵) =
𝑃(𝐵|𝐴𝑖)𝑃(𝐴𝑖)

𝑃(𝐵|𝐴1)𝑃(𝐴1) + 𝑃(𝐵|𝐴2)𝑃(𝐴2) + ⋯ + 𝑃(𝐵|𝐴𝑛)𝑃(𝐴𝑛)
 

Przykład.  Przeprowadzono doświadczenie z poprzedniego przykładu, i faktycznie 

otrzymano kulę czarną. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wcześniej z pierwszej do drugiej 

urny przeniesiono kulę czarną? 

Rozwiązanie. W oznaczeniach z poprzedniego przykładu:   

 

𝑃(𝐴2|𝐵) =
𝑃(𝐵|𝐴2)𝑃(𝐴2)

𝑃(𝐵|𝐴1)𝑃(𝐴1) + 𝑃(𝐵|𝐴2)𝑃(𝐴2)
=

1
2
2
3

=  
3

4
 

Schemat Bernoulliego. Dokonujemy doświadczenia, które może się skończyć na dwa 

sposoby: sukcesem lub porażką. Powtarzamy doświadczenie 𝑛-krotnie. Zawsze 

prawdopodobieństwo sukcesu wynosi 𝑝 zaś porażki 𝑞 =  1 –  𝑝, wówczas 

prawdopodobieństwo uzyskania dokładnie k sukcesów wynosi: 

𝑃𝑛(𝑘) = (
𝑛
𝑘

) 𝑝𝑘𝑞𝑛−𝑘 

Zmienna losowa dyskretna, miary położenia i rozproszenia. 

Zmienna losowa to dowolna funkcja określona na zbiorze zdarzeń elementarnych 

przyjmująca wartości rzeczywiste: 

𝑋: Ω →  𝑅  

 

Z pojęciem zmiennej losowej wiąże się pojęcie rozkładu prawdopodobieństwa. Aby 

znaleźć prawdopodobieństwo, że zmienna losowa przyjmie wartość w zbiorze 𝐶 ⊂ 𝑹, 

szukamy zbioru 𝐴 tych zdarzeń elementarnych 𝜔 ∈  Ω, dla których 𝑋(𝜔)  ∈ 𝐶 i obliczamy 

prawdopodobieństwo 𝐴: 

𝑃𝑋(𝐶) = 𝑃(𝐴) =  𝑃(𝑋−1(𝐶)) 

 

Przykład. Rzucamy sześcienną kostką do gry. Zmienna losowa 𝑋 przyjmuje wartość 

równą liczbie oczek na górnej ściance.  
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Niech 𝐶 = (2, 5). Do wskazanego przedziału należą wartości zmiennej 𝑋: trzy i cztery. 

Prawdopodobieństwo wyrzucenia w pojedynczym rzucie kostką trójki lub czwórki wynosi 
2

6
 

i takie jest prawdopodobieństwo 𝑃𝑋(𝐶). 

 

Jeśli zmienna losowa przyjmuje tylko skończoną liczbę wartości, nazywamy ją zmienną 

dyskretną. Wartości tej zmiennej nazywamy punktami skokowymi a odpowiadające im 

prawdopodobieństwa – skokami.  

 

W naszym przykładzie punkty skokowe to 1, 2, 3, 4, 5 i 6 a wszystkie skoki są równe 
1

6
.  

 

Uwaga: Suma skoków każdej zmiennej losowej dyskretnej jest równa 1. 

 

Punkty skokowe mogą leżeć na prostej bliżej plus lub bliżej minus nieskończoności - 

mierzą to miary położenia. Punkty skokowe mogą być skupione lub rozproszone na prostej – 

mierzą to miary rozproszenia. 

 

Miary położenia 

 

Wartość średnia zmiennej losowej 𝑋 o punktach skokowych 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 i skokach 

𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛: 

 

 𝐸(𝑋) = ∑ 𝑥𝑖𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1 . 

 

Niech p ∈ (0,1). Kwantylem rzędu 𝑝 zmiennej losowej X nazywamy taką liczbę 𝑚, 

że 𝑃𝑋(𝑋 ≤ 𝑚) ≥ 𝑝 i 𝑃𝑋(𝑋 ≥ 𝑚) ≥ 1 − 𝑝. 

Kwantyle rzędu ¼, ¾ i ½ nazywamy odpowiednio pierwszym kwartylem (𝑄1), trzecim 

kwartylem (𝑄3) i medianą (me). 

Mniej formalnie: Jeżeli w pewnej populacji zbadamy jakąś cechę (np. wzrost), to trzeci 

kwartyl będzie oznaczał taką wartość cechy, że ¾ populacji znajduje się poniżej tej granicy. 

 

Miary rozproszenia 

 

Wariancja zmiennej losowej 𝑋 o punktach skokowych 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛  

i skokach 𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛: 

 

𝐷2(𝑋) = ∑ (𝑥𝑖 − 𝐸(𝑋))
2

𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1 . 

 

Odchylenie standardowe zmiennej losowej 𝑋 o punktach skokowych 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛  

i skokach 𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛: 
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𝐷(𝑋) = √𝐷2(𝑋). 

 

Rozstęp to różnica między największą i najmniejszą wartością zmiennej losowej. 

Rozstęp ćwiartkowy to różnica między trzecim a pierwszym kwartylem. 

Odchylenie ćwiartkowe to połowa rozstępu ćwiartkowego. 

 

W naszym przykładzie wartość średnia wynosi 𝐸(𝑋) = 3,5; mediana i kwartyle nie są 

określone jednoznacznie, możemy przyjąć 𝑚𝑒 = 3,5; 𝑄1 = 1,5; 𝑄3 = 4,5; wariancja 𝐷2 =

2,92; odchylenie standardowe 𝐷 = 1,71; rozstęp = 5; rozstęp ćwiartkowy = 3; Odchylenie 

ćwiartkowe = 1,5. 

 

Dystrybuanta zmiennej losowej 𝑋 to funkcja rzeczywista zmiennej rzeczywistej 

 

𝐹𝑋(𝑥) = 𝑃(𝑋 < 𝑥). 

Jest to funkcja niemalejąca, lewostronnie ciągła,  

 lim
𝑥→−∞

𝐹𝑋(𝑥) = 0,   lim
𝑥→+∞

𝐹𝑋(𝑥) = 1. 

 

W naszym przykładzie dystrybuanta wygląda następująco: 
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Tworzenie histogramu przy pomocy arkusza Excel. 

 

Histogram  to graficzne przedstawienie rozkładu prawdopodobieństwa. 

 

Mamy dany ciąg liczb.  

Krok 1. Zapisujemy go w komórkach np. A5, A6, … , A1000. 

Krok 2. Znajdujemy wartości najmniejszej i największej liczby: B1=MIN(A5:A1000), 

B2=MAX(A5:A1000). 

Krok 3: Ustalamy liczbę przedziałów (słupków), np. 11. 

Krok 4: Wpisujemy numery przedziałów w komórki C3, D3, … , N3. 

Krok 5. Obliczamy granice przedziałów: B4=$B1, C4=$B1+($B2-$B1)*C3/11, 

D4=$B1+($B2-$B1)*D3/11, … , N4=$B1+($B2-$B1)*N3/11. 

Krok 6: Wstawiamy 1 w przedziale, do którego należy kolejny wyraz wstępnego ciągu 

i 0 w pozostałych przedziałach:  

C5=JEŻELI(ORAZ($A5<=C$4;$A5>B$4);1;0),..  

             … , N1000=JEŻELI(ORAZ($A1000>=M$4;$A1000<N$4);1;0). 

Krok 7: Tworzymy oznaczenia przedziałów:  

D1002=TEKST(D3;”###”), … , N1002=TEKST(N3;”###”). 

Krok 8: Zliczamy frekwencje w poszczególnych przedziałach:  

D1003=SUMA(D5:D1000), … , N1003=SUMA(N5:N1000), 

Krok 9: W komórkę C1003 wpisujemy nazwę wykresu. 

Krok 10: Wstawiamy wykres kolumnowy dla komórek z obszaru C1002 : N1003. 
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dr inż. arch. Borys SIEWCZYŃSKI 

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej 

Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa 

Zakład Urbanistyki i Planowania Przestrzennego 

 

OTWARTE ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE W WARSZTACIE 

ARCHITEKTONICZNYM NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH ASPEKTÓW 

IMPLEMENTACJI STANDARDÓW IFC 

 

W artykule przedstawiono wybrane aspekty zastosowania otwartych rozwiązań informatycznych 

w architektonicznej praktyce projektowo - badawczej. Ukazano standard IFC jako platformę 

komunikacji pomiędzy oprogramowaniem CAD służącym w procesach projektowych oraz 

badawczych z zakresu architektury i budownictwa. Omówiono możliwy zakres zastosowania 

oprogramowania open-source w dziedzinie architektury. Ukazano korzyści płynące 

z implementacji standardów IFC w aplikacjach open-source i możliwych praktycznych 

zastosowaniach tego oprogramowania w badaniach i pracach projektowych. 

architektura, open source, CAAD 

 

1. WSTĘP 

 

W ostatnich latach obserwuje się znaczący rozwój oprogramowania dystrybuowanego 

na podstawie licencji open source [12], umożliwiających ich komercyjne wykorzystanie oraz 

wprowadzanie własnych poprawek do aplikacji. Rozwijane są one przez międzynarodowe 

społeczności internetowe i przybierają formę poważnych pakietów informatycznych 

stanowiących liczącą się alternatywę dla komputerowych narzędzi komercyjnych. Zauważalne 

jest zwiększenie zainteresowania tą kategorią oprogramowania ze względu na stosunkowo dużą 

wydajność i brak bezpośrednich kosztów instalacji i zakupu.  

 

Zarówno kosztowne pakiety komercyjne jak i darmowe oprogramowanie open source 

stwarzają w dalszym ciągu uciążliwe trudności związane z wymianą danych. Częściowym 

rozwiązaniem tego problemu, jest stosowanie standardu IFC (Industry Foundation Classes) [5], 

jako wspólnej platformy wymiany danych dla wielu popularnych aplikacji CAD i CAAD, 

związanej nierozłącznie z metodologią BIM (Building Information Modelling). Należy jednak 

zauważyć, że format ten, opisujący cyfrowo elementy projektowanych obiektów i struktur 

przestrzennych, pomimo że jest zaimplementowany w licznych programach komercyjnych, nie 

jest dostatecznie dostrzegany przez twórców programów open-source.  Ze względu na fakt, 

że IFC wraz z rozpowszechnianiem BIM może stać się w najbliższej przyszłości oficjalnym 

standardem wymiany danych [6, 7, 2] , utrudnić to może w wkrótce efektywną pracę 

w otwartym oprogramowaniu. 
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2. CYFROWE NARZĘDZIA ARCHITEKTONICZNE W KONTEKŚCIE 

INTEROPERATYWNOŚCI 

 

Cyfrowy warsztat architektoniczny wymaga zastosowania rozmaitych aplikacji, 

wykonujących różnorodne, specjalizowane zadania. Jest to między innymi oprogramowanie 

służące do tworzenia modeli trójwymiarowych, aplikacje wizualizacyjne, modelery 3D, 

oprogramowanie do przetwarzania grafiki 3D, programy obliczeniowe (np. służace do obliczeń 

cieplno - wilgotnościowych lub kosztorysowe), rozmaite programy narzędziowe, czy wreszcie 

pakiety biurowe. Odrębną kategorię stanowią rozbudowane i specjalizowane programy do 

modelowania architektoniczno - budowlanego, wspierające technologię BIM [2, 17]. 

 

Zakup i integracja tak rozbudowanego zestawu narzędzi wspierających procesy CAAD 

stanowi znaczne obciążenie nawet dla dobrze prosperujących pracowni projektowych. 

Co więcej, nawet zakup wiodących aplikacji komercyjnych nie gwarantuje bezproblemowej 

współpracy pomiędzy poszczególnymi aplikacjami.  

 

Zdolność wymiany danych ma w skomplikowanych opracowaniach projektowych 

kluczowe znaczenie. Oprogramowanie pochodzące od różnych producentów, posługuje się 

różnymi formatami danych, których specyfikacji nie upublicznia się, lub czyni się to częściowo. 

Często nawet jeden format pliku może być odmiennie, albo w sposób niepełny odczytywany 

przez różne aplikacje. Często wymiana danych jest wręcz niemożliwa, szczególnie gry format 

pliku opisuje kolejność stosowania procedur specyficznych dla danego programu, 

modyfikujących z początku proste elementy geometryczne w celu uzyskania 

skomplikowanych, docelowych struktur przestrzennych.  

 

Na kanwie wyżej wspomnianych trudności zrodziła się inicjatywa utworzenia 

otwartego, dostępnego formatu danych parametrycznych  elementów, z których modeluje się  

obiekty budowlane. Standard IFC został opracowany przez International Alliance for 

Interoperability, (IAI), obecnie buildingSMART LTD, jako otwarty, dostępny w formie pełnej 

specyfikacji standard wymiany informacji pomiędzy aplikacjami BIM. Format jest 

zarejestrowany przez ISO jako ISO/PAS 16739. Dzięki otwartości i jawności IFC stał się 

realną, wspólną platformą dla aplikacji inżynierskich w zakresie architektury i informacji 

o budynku dla aplikacji BIM. 
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Ryc. 1. Zintegrowane projektowanie wielobranżowe w formie parametycznego modelu trójwymiarowego 

na przykładzie Tianjin Cruise Terminal, (China Construction Design International (CCDI), Autodesk Inc, [1].  

 

W wielu krajach wprowadza się z mocy prawa nakaz stosowania aplikacji BIM 

w procesie projektowym [15] obejmującym zamówienia publiczne (USA, Wielka Brytania, 

Holandia i inne). Tym samym standard IFC staje się koniecznym elementem aplikacji 

aspirujących do pełnienia istotnej roli w cyfrowym warsztacie architekta. 

 

3. OTWARTE OPROGRAMOWANIE W ZASTOSOWANIACH ARCHITEKTO- 

NICZNYCH 

 

Dynamiczny rozwój oprogramowania open source sprawił, że wybór obecnie 

dostępnego oprogramowania mającego zastosowanie w działalności architektonicznej jest dość 

szeroki. Znajdują się w nim narzędzia spełniające różnorodne zadania, np. modelowania 3D 

(np.: BLENDER, K-3D, Topmod3D, Wings3D, FreeCAD itp.), renderingu (Yafaray, Mitsuba, 

Luxrender, Aqsis), obróbki grafiki wektorowej i rastrowej (InkScape, Gimp), czy obsługi 

dokumentów (OpenOffice.org, Libre Office).   

 

Efekty pracy uzyskiwane w aplikacjach open source nie odbiegają jakością od 

opracowywanych w pakietach komercyjnych [13, 14]. W programach open source dostępne są 

funkcje, które są podobne, albo bardziej zaawansowane w stosunku do aplikacji płatnych - 

zamkniętych. Istotna jest również możliwość darmowego organizowania klastrów 

wielostanowiskowych. Problemy związane z wymianą danych są na tym samym poziomie, 

co wśród komercyjnej konkurencji.  
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Ryc. 2. Parametryczny model architektoniczny w programie FreeCAD (open source), posiadającym 

jednokierunkowy moduł wymiany danych (import) poprzez standard IFC, Y. van Havre, [16]. 

 

Wśród wyżej wspomnianych aplikacji należy niestety zauważyć małą ilość 

specjalizowanych, architektonicznych programów do modelowania obiektów budowlanych. 

Lukę tę częściowo wypełnia program FreeCAD [8, 16], dysponujący modułem Architecture, 

zdolnym na razie do jednokierunkowej (import) współpracy z formatem IFC. Braki te można 

jedynie tłumaczyć małą popularnością tego rodzaju oprogramowania, co skutkuje niskim 

zainteresowaniem programistów biorących udział w projektach open source. 

 

 
 

Ryc. 3. Testowy model zaimprotowany poprzez format IFC z aplikacji BIM Arcadia Architektura 5.7. 

do programu Blender 3D. Widoczna struktura dokumentu po imporcie oraz materiały, które pomimo transferu 

nazw nie generują ustawień kolorystycznych. Brak warstw i niektórych komponentów (opr.aut.). 
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Jednym z najbardziej interesujących programów typu open source sprawdzających się 

w działalności architektonicznej jest wielofunkcyjny pakiet Blender 3D, rozwijany przez 

Blender Foundation. Program zapewnia swobodę tworzenia dowolnych elementów 

trójwymiarowych, uruchamiania symulacji z zachowaniem praw fizycznych. Jego rozwój 

stymulowany jest przez możliwość uzupełniania go przez rozmaite dodatki i wtyczki, 

wykorzystujące język Python. Wiele z nich wypełnia lukę modelowania architektonicznego, 

umożliwiając wykonywanie ścian, dachów czy okien, przestrzennych elementów 

generatywnych i parametrycznych (wtyczka Sverchok). 

 

Jedną z podstawowych zalet oprogramowania open source jest zatem jego 

informatyczna elastyczność (otwarty charakter programistyczny). 

 

4. PERSPEKTYWY DOSTOSOWANIA APLIKACJI OPEN SOURCE DO 

STANDARDOW IFC 

 

Unikalne właściwości licencjonowania i otwartego charakteru oprogramowania 

wykorzystać można przy dostosowaniu do opisanych w punkcie drugim standardów BIM/IFC. 

 

W przypadku oprogramowania open source spełnione są przesłanki umożliwiające 

dostosowanie aplikacji do współpracy z systememi BIM. Są to: 

 otwarty charakter formatu wymiany danych, udostępniony przez twórcę standardu, 

buildingSMART International Ltd, 

 możliwość dokonywania zmian w programie bez naruszenia licencji, 

 łatwość dokonywania uzupełnień dzięki możliwości zastosowania języka 

skryptowego bez ingerencji w kod źródłowy, 

 w przypadku braku możliwości pisania wtyczek, ingerencja w dostępny kod 

źródłowy i kompilacja oprogramowania, bez ponoszenia kosztów licencyjnych. 

  

Przykładem zastosowania tego schematu postępowania jest wtyczka do programu 

Blender o nazwie IfcBlender, umożliwiająca współpracę z formatem IFC [10].  Wtyczka ta jest 

częścią szerszego zamierzenia open source - IfcOpenShell. Przykład - prosty test 

interoperatywności pomiędzy programami BIM, w tym aplikacją Blender przedstawiono na 

rys. 3 i 4. 

 

W podobny sposób zapewniona jest interoperatywność z oprogramowaniem BIM 

w programie FreeCAD. Dostępny on jest ze specjalizowanym modułem architektonicznym 

pracującym na zasadzie BIM. Import danych IFC odbywa się tu również z wykorzystaniem 

skryptu w języku Python. 
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Ryc. 4. Interoperatywność przy zastosowaniu BIM pomiędzy oprogramowaniem komercyjnym - zamkniętym 

i open-source. Prosty model testowy jako wizualizacja w Blenderze przy zastosowaniu IfcBlender, ten sam model 

w Autodesk Revit, Solibri Model Viewer i Tekla BIMsight [10] 

 

5. WNIOSKI 

 

Na podstawie powyższych przykładów i rozważań zaproponować można następujące 

wnioski: 

 istnieją przesłanki do stwierdzenia, że w najbliższej przyszłości zespół technologii 

i filozofia zintegrowanego, cyfrowego projektowania określana jako BIM stanowić 

będzie rodzaj standardu w projektowaniu i realizacji obiektów architektonicznych, 

 dostosowanie aplikacji open source do standardów umożliwiających współpracę 

z oprogramowaniem wspierającym technologię BIM będzie konieczne dla 

umożliwienia im efektywnego działania w cyfrowym warsztacie architektoniczno - 

budowlanym, 

 ze względu na otwarty charakter aplikacji open source, zarówno pod względem 

licencyjnym i programistycznym, możliwe jest dostosowanie ich do współpracy 

z oprogramowaniem posługującym się formatem IFC, 

 certyfikowane, otwarte formaty dokumentów: BIM, 3D, graficzne, biurowe zyskują 

uznanie jako zunifikowana platforma wymiany informacji. Formaty te powinny być 

promowane również w przedsięwzięciach akademickich i projektowych. Biorąc pod 

uwagę powyższe, należy rozważyć wprowadzenie oprogramowania open source do 

powszechnego stosowania szczególnie w zastosowaniach naukowo - edukacyjnych. 

Szczególnie istotna jest popularyzacja oprogramowania otwartego jako legalnej, 

darmowej alternatywy dla studentów i absolwentów uczelni architektonicznych, 

 wybierając aplikacje open source w celu wykorzystania ich w procesach projektowych 

należy kierować się również ich obecnym dostosowaniem do wymiany danych 

w formacie IFC (np. BLENDER). 
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 Celowe jest praktyczne wykorzystanie możliwości uzupełnienia istniejącego, 

darmowego oprogramowania przez dedykowane wtyczki umożliwiające wypełnianie 

różnorodnych zadań - w tym interoperatywność z IFC - w zadaniach analitycznych 

i projektowych z zakresu modelowania architektury, 

 interopertywność w zakresie BIM oraz wykorzystanie oprogramowania open source 

należy omawiać w ramach procesu dydaktycznego na kierunku architektura. 
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THE OPEN SOLUTIONS IN ARCHITECTURAL WORKFLOW IN SCOPE OF 

IMPLEMENTATION OF THE IFC STANDARDS  

Summary 

The paper presents selected aspects of the use of open solutions in architectural design practice and 

research. The IFC standard is shown as a platform for communication between CAD software, 

serving in the processes of design and research in the field of architecture and construction. Article 

discusses the possible and current use of open-source software in the field of architecture. 

The benefits are shown of the implementation of the IFC standards in open-source applications and 

possible practical applications of this software in research and project work. 
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dr inż. arch. Waldemar SZESZUŁA 

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej 

Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa 

Zakład Urbanistyki i Planowania Przestrzennego 

FORMY ZAPISU KONCEPCJI URBANISTYCZNEJ NA PRZYKŁADZIE 

PROJEKTU „NOWE PODOLANY” 

 

Opracowania urbanistyczne o charakterze koncepcyjnym wymagają swoistego systemu 

zapisu, nigdzie formalnie nieskodyfikowanego. 

Jego forma wynika zwykle ze specyfiki problemu, skali, stopnia złożoności zadania oraz celu 

jakiemu ma służyć. Wynika też z tradycji stosowania środków graficznych w danym 

środowisku urbanistów i architektów, w środowisku akademickim i co oczywiste 

z indywidualnego warsztatu projektowego autora. 

Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenów w rejonie ulic: Strzeszyńskiej, 

Druskiennickiej i Lechickiej w Poznaniu18, którego wyjątki przedstawiono w niniejszym 

artykule, wykonany został w 2007 roku, w szczytowym okresie budowlanego „prosperity”, 

W sytuacji poszukiwania przez deweloperów nowych terenów inwestycyjnych. Koncepcja jest 

też ilustracją procesu przemian funkcjonalnych w strukturze miasta polegającego na 

wyprowadzaniu z obszarów śródmiejskich funkcji przemysłowych i im podobnych.  

Funkcje te, zazwyczaj będące uciążliwością dla sąsiadującego środowiska mieszkaniowego19, 

ze względu na swą niewłaściwą współcześnie lokalizację, posiadają ograniczone warunki 

bieżącego działania i rozwoju. Z tych powodów winny być stopniowo przenoszone na tereny 

przeznaczone do ich bezkolizyjnego i sprawnego funkcjonowania. Tereny takie wyznacza się 

obecnie najczęściej na obrzeżach miast, na terenach o sprawnie działającej komunikacji, 

zwłaszcza kołowej, na terenach nieposiadających walorów przyrodniczych i niemogących 

pełnić innych, ważnych funkcji usługowych czy też mieszkaniowych. 

Tereny przemysłowe w dzielnicy Podolany to obszar o funkcji wygasającej, mogący 

w przyszłości pełnić nową rolę w strukturze miasta. Koncepcja „Nowych Podolan” wskazuje 

możliwość przekształcenia terenów o dominującej obecnie funkcji przemysłowej w obszar 

integrujący strukturę przestrzenną dzielnicy o funkcji mieszkaniowej i usługowej.  

Na terenie opracowania dominują obiekty przemysłowe, magazynowe, hurtownie, 

budynki usługowe i biurowe, w znacznej części nieużytkowane. Duża część terenu, zwłaszcza 

wzdłuż ul. Druskiennickiej to tereny przemysłowe w stanie likwidacji. Najbliższe otoczenie to 

osiedla mieszkaniowe Podolan, Piątkowa i Strzeszyna Greckiego. 

                                                           
18 Koncepcja wykonana w pracowni Szeszuła Architekci, autor: dr inż. arch. Waldemar Szeszuła 
19 Uciążliwości te związane są przede wszystkim z transportem towarowym, wzmożonym ruchem kołowym, 

zanieczyszczeniem powietrza i wody, emisją hałasu, degradacją krajobrazu oraz występowaniem barier 

urbanistycznych oraz obszarów z punktu widzenia mieszkańców funkcjonalnie martwych i niedostępnych.  
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W południowej części terenu znajduje się zachowany w dobrym stanie fort VI – element 

zewnętrznego pierścienia fortyfikacji pruskich Poznania. 

W sąsiedztwie znajdują się tereny zieleni zachodniego klina rozciągające się wzdłuż jezior: 

Rusałka, Strzeszyńskie, Kierskie.  

  

ETAP I – ZAŁOŻENIA W SKALI PONADLOKALNEJ 

Pierwszy etap opracowania polegał na opracowaniu analiz i ocenie stanu istniejącego 

terenu oraz jego potencjału wynikającego z lokalizacji w północno- zachodniej części dzielnic 

mieszkaniowych Poznania. Wynikiem tego etapu jest koncepcja uczynienia 

z poprzemysłowego obszaru przestrzeni centralnej, wtórnego elementu krystalizującego20 dla 

otaczającej zabudowy. Zapis tego etapu sporządzono w postaci odręcznych rysunków struktury 

miasta. W porównaniu z rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Poznania z roku 2007, widoczna jest nowa mieszkaniowo- usługowa 

struktura integrująca przestrzennie i funkcjonalnie sąsiadujące osiedla. 

                                                           
20 K. Wejchert, Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady , Warszawa 1984, str.50-52. 

Ryc. 8. Zdjęcie satelitarne terenu objętego koncepcją z oznaczeniem głównych elementów zagospodarowania. 

Stan z roku 2007. 
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Ryc. 9 i 10. Rysunek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania 

z roku 2007 oraz rysunek połączenia północno zachodnich dzielnic mieszkaniowych Poznania nowym elementem 

krystalizującym stworzonym na terenie obszarów zanikającej funkcji przemysłowej. Na czerwono oznaczono 

system przestrzeni publicznych miasta. 

ETAP II – KONCEPCJA W SKALI DZIELNICY 

Uszczegółowienie przyjętej koncepcji w odniesieniu do obszaru bezpośredniego 

opracowania ukazuje główne funkcje i układ przestrzenny obszaru „Nowych Podolan”. 

Podstawowym założeniem jest stworzenie systemu czytelnych przestrzeni publicznych 

o funkcji mieszkaniowo - usługowej jako nowego centrum dzielnicy w powiązaniu ze strukturą 

sąsiednich terenów. W rysunku określono zasady lokalizacji funkcji mieszkaniowej i usługowej 

terenu objętego opracowaniem z uwzględnieniem obecnego zainwestowania i tendencji jego 

przemian. Dla uzyskania wysokiej jakości środowiska mieszkaniowego zabezpieczono 

niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania zespołu ter zieleni osiedlowej , przestrzenie 

i funkcje publiczne (usługi oświaty, sportu, kultury) ze szczególnym wykorzystaniem terenów 

komunalnych oraz skarbu państwa. Wytworzono powiązania z istotnymi elementami 

strukturalnymi terenów sąsiednich, zwłaszcza w zakresie kształtowania ciągłego systemu 

integrujących przestrzeni publicznych wraz z przylegającymi terenami zielonymi, w tym 

stworzono warunki dla ochrony i udostępnienia Fortu VI i z otaczającej go zieleni. 
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Ryc. 11. Synteza struktury przestrzennej „Nowych Podolan” na tle otoczenia. Rysunek ukazujący formę i 

powiązania projektowanych i istniejących elementów przestrzeni publicznych. 

Ryc. 12. Główne elementy kompozycji projektowanego zespołu- przestrzenie publiczne o czytelnej formie 

urbanistycznej. 
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ETAP III – MODELOWANIE STRUKTURY ZESPOŁU 

W kolejnej fazie opracowania przedstawiono w formie modeli rozwiązania 

najważniejszych zagadnień związanych z projektowanym zespołem. 

Należą do nich: dyspozycje funkcjonalne, idea systemu przestrzeni publicznych, 

schemat systemu terenów zieleni oraz schemat układu komunikacyjnego. 

Główne ustalenia funkcjonalne to: 

 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z garażami podziemnymi lokalizowana 

w formie kwartałowej z czytelnym układem pierzei ulic. Przyjęto wysokość zabudowy 

w pierzejach ulicznych do 5 kondygnacji, w wewnętrznych częściach zespołu 

maksymalnie 4 kondygnacje z otwarciami na projektowane wewnątrzosiedlowe tereny 

zielone,  

 zabudowa mieszkaniowo –usługowa z zachowaniem usług w ulicy Strzeszyńskiej oraz 

ich rozbudową w kierunku projektowanego rynku. Przyjęto zasadę , że kwartały 

pomiędzy ul. Strzeszyńską a projektowaną aleją rynek - fort będą łączyły funkcję 

usługową po stronie ul. Strzeszyńskiej z funkcją usługowo mieszkaniową po stronie 

rynku. Proporcje obu funkcji winny zostać wyłonione zgodnie z zamiarami przyszłych 

inwestorów. Przewidziana wewnątrz kwartału strefa obsługi komunikacyjnej- 

"przestrzeń logistyczna" umożliwi elastyczne programowanie zabudowy w tym 

miejscu. 

 zabudowa usługowa położona wzdłuż ul. Strzeszyńskiej z preferencją funkcji 

centrotwórczych, porządkująca pierzeję ulicy, 

 zabudowa usługowa w pasie zieleni wzdłuż ul. Lechickiej – ekstensywna 

z zachowaniem i uzupełnieniem istniejącej zieleni, o funkcjach związanych 

Ryc. 13. Schemat komunikacji kołowej, tramwajowej, pieszej i rowerowej  oraz powiązań w systemie zieleni na 

tle  syntetycznej formy przestrzennej dzielnicy. 
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z bezpośrednią obsługą ludności. Przewiduje się stopniową zmianę istniejącego 

zagospodarowania terenu. 

 

 

Ryc. 14. Schemat funkcjonalny projektowanego zespołu. 

Ryc. 15 i 16. Schematy funkcjonalne: systemu przestrzeni publicznych i systemu terenów zieleni 

wraz   kierunkami powiązań wewnętrznych i zewnętrznych.   
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Ważnym elementem struktury zespołu jest system zieleni wraz z funkcjami usługowymi 

przewidzianymi w jego obrębie.  

Zaprojektowano : 

 udostępnienie fortu VI wraz z istniejącą zielenią poprzez jego adaptację na funkcje 

kultury, rozrywki lub inne umożliwiające zagospodarowanie zgodne z wymogami służb 

konserwatorskich. Zaprojektowano tereny zieleni parkowej urządzonej na terenie stoku 

bojowego oraz przyległych terenów z przeznaczeniem na funkcje edukacyjne 

(ekspozycja fortu) oraz rekreacyjne. 

 tereny zieleni osiedlowej rekreacyjnej –skwery i zieleńce w centrum osiedla 

z zagospodarowaniem w formie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców z placami 

zabaw miejscami wypoczynku i urządzeniami sportowymi. 

 park ze stawem Wierzbak jako krajobrazowe wnętrze na bazie zbiornika retencyjnego 

z nasadzeniami zieleni w tym dużej ilości drzew oraz urządzenie terenu w formie parku. 

 urządzenie rynku „Podolany” jako placu miejskiego z elementami zieleni (zaplanowany 

na terenach komunalnych). z zabudową w formie pierzei i wymaganą funkcją usługową 

w parterach z preferowanymi funkcjami: miejsca spotkań, krótkiego odpoczynku, 

miejsca postoju czasowego samochodów. 

 w ramach "usług w zieleni" przewidziano rezerwę terenu między innymi dla 

przedszkola i szkoły podstawowej. 

Dla „Nowych Podolan” zaprojektowano schemat układu komunikacyjnego wykorzystujący 

drogi istniejące oraz planowane przez władze miasta na najbliższe lata.  

Szkielet komunikacji kołowej tworzyć będzie układ przebudowanych ulic: Druskiennickiej 

i Strzeszyńskiej oraz nowego odcinka ul. Jasielskiej wplecionych w układ III ramy 

Ryc. 17 i 18. Schemat funkcjonalny układu komunikacyjnego w obrębie zespołu oraz na tle powiązań 

dzielnicowych.   
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komunikacyjnej za pomocą węzłów: "Serbska", "Obornicka", "Kurpińskiego" oraz 

przedłużonego odcinka ul. Kurpińskiego.  

Przy skrzyżowaniu ul Lechickiej z linią kolejową zaproponowano wykonanie 

bezkolizyjnego przejścia dla pieszych i rowerzystów na kierunku północ - południe dla 

połączenia Podolan i Strzeszyna z terenami rekreacyjnymi w zachodnim klinie zieleni. 

Komunikację wewnątrz zespołu oparto na systemie wewnętrznych ulic dojazdowych 

położonych na terenach prywatnych połączonych z drogami publicznymi. Parkowanie 

przewidziano w pasach ulicznych i przestrzeniach placowych; dla struktur mieszkaniowych 

i usługowych w garażach podziemnych. Przewidziano możliwość przedłużenia linii 

tramwajowej od ul. Piątkowskiej i zakończenia jej przy ul. Strzeszyńskiej. Na skrzyżowaniu 

osi łączącej projektowany zespół ze Strzeszynem Greckim i linią kolejową zaproponowano 

bezkolizyjne przejście oraz przystanek kolejowy dla obsługi ruchu lokalnego do centrum 

miasta. 

Dla umożliwienia sprawnej realizacji założeń koncepcji na terenie o dużym stopniu 

zainwestowania, w projekcie przyjęto ograniczającą swobodę projektową zasadę dostosowania 

struktury przestrzennej do istniejących granic działek.  

Dzięki temu, w większości przypadków stworzono możliwość etapowania inwestycji 

i bezkolizyjnej realizacji wybranych fragmentów założenia. Na gruntach miejskich oraz skarbu 

państwa zaprojektowano większość funkcji publicznych jak drogi główne, parkingi, place, 

tereny zieleni, ciągi piesze i rowerowe, szkołę, przedszkole i linię tramwajową.  

Ryc. 19. Szkielet struktury zespołu na tle podziału własnościowego terenu.    
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ETAP IV WIZUALIZACJA I KONKRETYZACJA  

Dla czytelnego przedstawienia koncepcji, w celu jej zobrazowania zastosowano kilka 

wybranych środków prezentacji. 

Aksonometria z elementami przykładowych rozwiązań dla całego zespołu umożliwia 

zapoznanie się z jego fizjonomią w sposób najprostszy a jednocześnie uruchamiający 

wyobraźnię. Zastosowany tu rysunek odręczny umożliwia „zamarkowanie” detalicznych 

elementów zabudowy i zagospodarowania terenu, jest pewnego rodzaju swobodną opowieścią 

o przyszłym zespole. Taka forma przekazu ma szczególne znaczenie w przypadku kierowania 

projektu do gremiów decyzyjnych i opiniotwórczych nieposiadających urbanistycznego 

przygotowania np. radnych, pracowników urzędów, właścicieli terenów objętych koncepcją 

czy okolicznych mieszkańców. 

 

 

 

Ryc. 20. Aksonometria ukazująca przykładową formę zespołu po zastosowaniu przedstawianej koncepcji. 

Rysunek odręczny. 
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W celu potwierdzenia realności opracowanych schematów i modeli przedstawiono 

konkretyzację architektoniczną wybranego, przykładowego fragmentu założenia. 

Przedstawienie w postaci uproszczonego rozwiązania architektonicznego wybranego kwartału 

lub części zabudowy na tle struktury urbanistycznej umożliwia ocenę przyjętych założeń 

w skali człowieka, ocenę ekonomicznej efektywności rozwiązań oraz wykonanie opracowań 

bilansowych dla całego terenu. Zapis taki czyni koncepcję realną nie tylko w oczach przyszłych 

mieszkańców ale też, co ważne pozwala na sprecyzowanie swoich zamiarów przez właścicieli 

terenów i przyszłych inwestorów. 

W oparciu o uszczegółowioną, urbanistyczno- architektoniczną koncepcję można szczegółowo 

ustalić liczbę i powierzchnię mieszkań, liczbę miejsc postojowych oraz inne, ważne 

z inwestycyjnego punku widzenia parametry. 

Uzupełnienie koncepcji urbanistycznej o takie zapisy podnosi jej wiarygodność i przemawia do 

wyobraźni oceniających. 

 

 

Ryc. 23 i 24. Model przestrzenny struktury z oznaczonym, wybranym miejscem szczegółowego rozwiązania oraz 

model z wpisaną koncepcją urbanistyczno- architektoniczną obrazujący jak może wyglądać i funkcjonować ten 

fragment założenia.   

Ryc. 21 i 22. Schematy architektoniczne rzutów wybranego fragmentu. Rzut kondygnacji podziemnej- garażowej 

z oznaczeniem liczby miejsc postojowych i pionów komunikacyjnych oraz rzut kondygnacji mieszkalnej ze 

schematem układu mieszkań. 
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Ryc. 25 i 20. Widoki perspektywiczne z lotu ptaka wybranego fragmenty zabudowy mające na celu ukazanie 

skali i ogólnego charakteru architektury 
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