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społeczna, obiekty usługowe i techniczne to wytwory epo-
ki przemysłowej, które w pełni wykształciły się w pierwszej 
połowie XX wieku. Takie wieloaspektowe i integralne podej-
ście do dziedzictwa przemysłowego wydaje się być jedynym 
możliwym. Związki wytwarzane przez kulturę przemysłową 
pomiędzy obiektami i terenami produkcyjnymi, mieszkal-
nymi, usługowymi a także terenami otwartymi stanowiący-
mi system społeczno–teczniczno–przyrodniczy muszą być 
oczywiście u progu epoki postindustrialnej redefiniowane.
Zawsze jednak w polu widzenia powinny pozostawać wszyst-
kie elementy i relacje tego systemu. Być może doświadczenia 
z projektów prowadzonych w celu ponownego wykorzysta-
nia dziedzictwa poprzemysłowego dadzą nam również wska-
zówki jak zagospodarowywać przestrzeń, jak projektować 
obiekty produkcyjne, handlowe, usługowe aby łatwiej było je 
przekształcać dla pojawiających się w przyszłości nieznanych 
jeszcze potrzeb.

L I T E R AT U R A

[1]  Domański B.: Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w mia-
stach [w:] Ziobrowski Z., Ptaszycka–Jackowska D., Rębowska A., Ge-
issler A. (red): Rewitalizacja. Rehabilitacja. Restrukturyzacja. Odno-
wa miast, IGPiK, Kraków 2000

[2]  Gasidło K.: Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych, Ze-
szyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Architektura, z.37, Gliwice 
1998

[3]  Gasidło K., Gorgoń J. (red.): Modelowe przekształcenia terenów po-
przemysłowych i zdegradowanych, Program UNDP, UNCHS (Habitat) 
„Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Aglomeracji Katowickiej”, 
Katowice 1999

[4]  Założenia programu rewitalizacji dzielnicy Zabłocie w Krakowie, 
IETU Katowice 2004

Dr hab. Z. K. Zuziak — profesor Politechniki Krakowskiej, kierownik Za-
kładu Projektowania Miast i Planowania Przestrzennego na Wydziale Ar-
chitektury P. K, architekt

Problem

W miarę, jak rewitalizacja coraz mocniej oddziałuje na miej-
ską rzeczywistość bardziej widoczne stają się problemy wy-
nikające ze słabości strategii i braków w instrumentarium 
sterowania tym procesem. Prowadzenie projektów rewitali-
zacji bez odpowiedniej podbudowy strategicznej i struktural-
nych analiz w skali miejskiej i metropolitalnej grozi marno-
trawstwem kapitału kulturowego i potencjału rozwojowego 
miasta. W ostatnich latach, problem ten dotyczy w szczegól-
ności wielu przypadków inwestowania na terenach dotknię-
tych zjawiskami degradacji wywołanej utratą funkcji prze-
mysłowych. Jego rozwiązanie może korzystnie wpłynąć na 
ład przestrzenny w naszych miastach.

Istnieje wiele argumentów przemawiających za postawieniem 
hipotezy, że w miastach „Starej Unii” rewitalizacja jest za-
zwyczaj okazją do porządkowania miejskiej struktury prze-
strzennej wg scenariusza o cechach strategii urbanistycznej. 
Poszczególne przedsięwzięcia składają się na projekt miejski 
podporządkowany czytelnej idei, która nosi również znamio-
na kompozycji urbanistycznej. Rzecz w tym, aby takie myśle-
nie dotarło tam, gdzie są podejmowane decyzje o znaczeniu 
strategicznym dla polskich miast.

W polskich miastach programy i projekty rewitalizacji powo-
li, ale coraz wyraźniej zaznaczają swą obecność. Wpływają 
na obraz przestrzeni urbanistycznej, budują nowy wizerunek 
miasta, a w konsekwencji będą zapewne oddziaływać na ja-

kość życia miejskiego. Instytucje zainteresowane rewitaliza-
cją urbanistyczną gromadzą i porządkują zbiory przykładów 
dobrej praktyki i dokonań samorządów lokalnych a także 
konsekwencje negatywnych skutków, jakie w sferze rewita-
lizacji ujawnia słabość polityki przestrzennej państwa wobec 
miast. Wciąż jednak brakuje opracowań, które na podstawie 
szczegółowych analiz porównawczych przedstawiałyby syn-
tezę uwzględniającą również strukturalne aspekty wdrażania 
programów rewitalizacji i odpowiadających im projektów.

Wybierając jako temat wypowiedzi potencjalne związki po-
między rewitalizacją terenów poprzemysłowych a porząd-
kowaniem struktury przestrzennej miasta podejmuję, po raz 
kolejny, próbę zainteresowania urbanistów i ich partnerów 
procesem podejmowania decyzji dotyczących rewitalizacji 
ich wpływem na logikę strukturalną formy miejskiej (rys. 
1). W sensie metodologicznym jest to przypomnienie postu-
latu, aby w procesie planistycznym poprzedzającym działa-
nia w sferze rewitalizacji w sposób bardziej wymierny niż 
dotychczas kojarzyć perspektywę strategiczną i struktural-

ną1). Wynika to z założenia, że logika operacji urbanistycz-
nych uporządkowanych w myśl pewnej strategii powinna być 
spójna z logiką formy urbanistycznej. Ta z kolei, powinna od-
zwierciedlać te cechy struktury przestrzennej miasta/obszaru 
metropolitalnego, które spełniają kryteria racjonalności cha-
rakterystyczne dla naszych czasów i specyfiki sytuacji prze-
strzennej danego regionu.

Ujmując rzecz najkrócej, zakładam, że warto powrócić do 
dyskusji nad uznawaną od stuleci współzależnością mię-
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1) Słuszności metodologicznej takiego podejścia broniłem już w pracy pt. 
Strategie rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej, [3]

2 .  K o n f e r e n c j a
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dzy logiką działań a logiką formy. Formułowanie problemu 

rewitalizacji na takim poziomie ogólności oznacza, że ist-

nieją uzasadnione powody, aby w dyskusji nad programami 

i projektami rewitalizacji pamiętać o potrzebie jej osadzenia 

w kontekście teorii rewitalizacji urbanistycznej, lub — jak 

kto woli — postawić problem oceny praktyk w zakresie re-

witalizacji przestrzeni miejskiej z perspektywy teorii urbani-

stycznej, a właściwie różnych teorii, do których odwołują się 

decydenci kierujący praktycznymi działaniami na współcze-

snej scenie polityk miejskich.

Strategie rewitalizacji terenów poprzemysłowych stanowią 

szczególny rodzaj strategii urbanistycznych. Są reakcją róż-

nych podmiotów na zjawiska degradacji, godzące w interesy 

prywatne i dobro publiczne. Sposób postrzegania tych zagro-

żeń przez podmioty rewitalizacji odzwierciedla ich stosunek 

do zmian wartości przestrzeni miejskiej. To z kolei wpływa na 

strategie rewitalizacji: jej cele, instrumenty i koncepcje roz-

wiązań przestrzennych.

Strategia urbanistyczna to myślenie o działaniach ukierun-

kowanych na osiągnięcie celów zmieniających rzeczywistość 

miejską w dłuższej perspektywie czasu. Jej niezbędnym 

uzupełnieniem są „strategie” pojmowane jako umiejętność 

osiągania celów operacyjnych związanych z wdrażaniem 

przedsięwzięć urbanistycznych zapisanych w strategii długo-

falowej.2) 

Rozróżnia się dwa, skrajnie odmienne, podejścia do strate-

gicznego procesu decyzyjnego. W pierwszym jest to proce-

dura uporządkowana według „głównego scenariusza” zapi-

sanego w dokumentach planistycznych. W podejściu drugim, 

strategia urbanistyczna to przede wszystkim zderzenie od-

miennych strategii różnych podmiotów, czyli swoista „gra 

urbanistyczna”, w której droga do celów polityki przestrzen-

nej prowadzi przez domeny innych polityk miejskich a także 

żmudne procedury dochodzenia do kompromisu między sek-

torem publicznym i prywatnym.

Tu interesuje mnie przede wszystkim pytanie o praktyczne 

możliwości wypracowania rozwiązań proceduralnych i me-

tody budowania strategii rewitalizacji uwzględniające uję-

cie kompromisowe, zmierzające w stronę „złotego środka” 

pomiędzy wymienionymi wyżej strategiami, czyli poszu-

kującego sensownych proporcji pomiędzy dążeniem do ładu 

przestrzennego wynikającego z całościowej wizji rozwoju 

struktury przestrzennej a koniecznością otwarcia procesu 

planistycznego na poglądy akcentujące zasadę samoorgani-

zacji jako nadrzędne prawo rozwoju struktury przestrzennej 

miasta. Wdzięcznym polem dla poszukiwania tego rodza-

ju kompromisu może być podejście, które określam mianem 

„urbanistyki strategicznej”. 

Ważną cechą tego kierunku myślenia urbanistycznego jest 

dążenie do integrowania warsztatu i budowanie wspólne-

go języka odpowiedniego dla wyrażania co najmniej ośmiu 

wymiarów ładu urbanistycznego (osiem „porządków urba-

nistycznych” — por. rys. 2) a mianowicie: naturalnego (N), 

społecznego (S), kulturalnego (C), technologicznego (T), 

ekonomicznego (E), menadżerskiego (M), prawnego (P), 

i politycznego (P).

Rys. 2. Wymiary urbanistyki

Urbanistyka strategiczna a ład przestrzenny

„Urbanistyką strategiczną” nazywam podejście, które traktu-

je strukturalne aspekty formy przestrzennej miasta jako waż-

ny element strategii urbanistycznej. Oznacza to, że strategię 

miejską możemy uznać jako racjonalną pod warunkiem, że 

uwzględnia interpretację logiki formy urbanistycznej i struk-

turalnych efektów działań. Postulat ten zawiera następujące, 

pozornie oczywiste założenia:

−  urbanistyczną strukturę przestrzenną powinno cechować 

uporządkowanie, które można nazwać strukturalną logiką 

formy miejskiej.

−  logikę tę daje się zinterpretować w postaci zasad.

−  strategie urbanistyczne powinny być w miarę spójne z tymi 

zasadami.

W konfrontacji z różnymi interpretacjami idei ładu prze-

strzennego wymowa tych zdań staje się mniej oczywista. 

Można tu wyróżnić trzy podejścia: „klasyczne”, „innowacyj-

ne” i „pragmatyczne”.

„Klasyczne” interpretacje ładu przestrzennego akcentują 

czytelność, trwałość i pewność. W tej „wiązce” nurtów teore-

tycznych i praktyk regulacyjnych nie brak odniesień do war-

tości filozoficznych, kulturowych i politycznych. Pod wzglę-

dem ideologicznym, rozwiązania stosowane w toku procedur 

planistycznych łagodzących konflikt między rynkową a kul-

turową wartością przestrzeni różnią się rozłożeniem akcen-

tów. W doktrynach liberalnych przeważa wartość rynkowa, 

Rys. 1. Rewitalizacja a urbanistyka strategiczna

2) Uzupełnienie to można nazwać „nurtem strategicznym urbanistyki ope-

racyjnej”.
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w ujęciach socjalistycznych, czy raczej socjalizujących — 

kulturowa. 

Klasyczne idee ładu przestrzennego są swego rodzaju fuzją 

inżynierskich i architektonicznych konceptów urbanistyki, 

teorii wypracowanych na gruncie gospodarki przestrzennej3) 

i doświadczeń praktycznych w sferze stanowienia prawa. Nie-

stety, w polskiej praktyce kształtowania podstaw prawnych 

urbanistyki środowisko polityków, prawników, urzędników 

i specjalistów od administracji publicznej przesuwa niebez-

piecznie akcent regulacji na aspekty proceduralne, oddając 

pole dla rozstrzygnięć merytorycznych tzw. „wolnej grze ryn-

kowej”4). Efekty prób naprawiania tego stanu w przestrzeni 

rzeczywistej są jak dotąd mizerne, wręcz opłakane. Można 

by rzec, że sytuację polityczną polskiej urbanistyki cechuje 

osobliwa sprzeczność, polegająca na zdecydowanej przewa-

dze liberalnego podejścia do przestrzeni przy stosunkowo sła-

bo ukształtowanych mechanizmach rynkowych i braku narzę-

dzi, które w rozwiniętym państwie neoliberalnym skutecznie 

ograniczają „niedoskonałości” rynku.

Kierunek „innowacyjny” obejmuje różne nurty pojawiające 

się na styku urbanistyki z polityką i zarządzaniem. Koncepty 

te wykorzystują również idee przenoszone do teorii gospo-

darki przestrzennej z fizyki i geografii osadnictwa. W tych

interpretacjach struktur przestrzennych podkreśla się zmien-

ność, niestabilność, niepewność i przewagę relacji sieciowych 

w skali ponadregionalnej nad dotychczasowymi, lokalnymi 

trybami integracji. Idee te wiążą się z nowymi formułami 

planowania i projektowania urbanistycznego5). Coraz więk-

szego znaczenie nabiera tu kategoria samoorganizacji. Sto-

sowana w naukach przyrodniczych i badaniach nad kulturą, 

może okazać się pomocna w rozwiązaniu naszego problemu 

nie tylko na drodze ulepszania doktryny neoliberalnej, ale 

również w doskonaleniu klasycznych metod interwencji pań-

stwa w sferę gospodarki przestrzennej. Charakterystyczną 

cechą tych innowacji są również próby wdrażania koncepcji 

społeczeństwa obywatelskiego i odpowiednie poszukiwania 

nowych form rządzenia (governance)6).

Podejście „pragmatyczne”, z kolei, zakłada, że należy sku-

pić się przede wszystkim na przedsięwzięciach urbanistycz-

nych, które rokują uzyskanie efektów wymiernych politycz-

nie, spełniają kryteria efektywności, skuteczności i synergii, 

a ponadto są wykonalne pod względem polityczno–admini-

stracyjnym7) i finansowym8).

Urbanistyka strategiczna jest próbą „otwarcia” klasycznych 

interpretacji ładu przestrzennego na koncepty charaktery-

styczne dla podejścia „innowacyjnego” i „pragmatycznego”. 

Jej przedmiotem zainteresowania są decyzje o strategicznym 

znaczeniu dla miejskiej struktury przestrzennej. Ich racjonal-

ność wiąże się z logiką struktury, a procesowi decyzyjnemu 

towarzyszą pytania o:

−  strukturalne uwarunkowania strategii rozwoju miasta,

−  strategiczne uwarunkowania działań poprawiających formę 

miejską pod kątem odpowiedniego ukształtowania powią-

zań strukturalnych i miejsc węzłowych.

Strategie rewitalizacji

Z perspektywy urbanistyki strategicznej, rewitalizacja miast 

jest definiowana jako skoordynowane akcje sektorów publicz-

nego i prywatnego, które powinny skutkować wzrostem war-

tości i atrakcyjności przestrzeni miejskiej objętej taką opera-

cją oraz wywoływać korzystne i trwałe zmiany w otoczeniu. 

Ten efekt strukturalny powinien się wyrażać wzrostem ak-

tywności ekonomicznych, społecznych i kulturalnych oraz 

poprawą jakości środowiska. W rewitalizacji terenów poprze-

mysłowych interesują nas przede wszystkim strukturalne 

uwarunkowania tych działań i ocena ich efektów pod kątem 

wpływu na poprawę strukturalnych powiązań. W myśl za-

łożeń urbanistyki strategicznej logika struktury przestrzen-

nej staje się rodzajem „układu współrzędnych” dla różnych 

kierunków działań sektora publicznego ożywiających prze-

strzeń, a jednocześnie uwzględniających ogólnie przyjęte 

zasady prowadzenia polityki przestrzennej. Strategie te wy-

mieniono w tabeli 1. Podstawowym problemem prowadzenia 

procesu rewitalizacji jest jednak znalezienie w danej sytuacji 

najlepszej drogi do kompromisu pomiędzy strategiami sekto-

ra publicznego i prywatnego.

Sytuacje strategiczne: — tereny poprzemysłowe a miej-

skie projekty strukturalne

Kryteriami porządkującymi proces decyzyjny strategii rewi-

talizacji są:

−  geometria (cechy geometryczne układu przestrzennego, 

niejako „plansza”, na której toczy się gra inwestycyjna)

−  aktywności

−  jednostki przestrzenne (np. układy zabudowy, jednost-

ki morfologiczne lub funkcjonalne) związane z określoną 

przestrzenią publiczną

−  zadania, czyli projekty, działania, przedsięwzięcia inwesty-

cyjne lub inne przedsięwzięcia polityki lokalnej

−  operacje, czyli zbiory zadań ukierunkowanych, uporządko-

wanych w określonych sekwencjach, zhierarchizowanych 

wg przyjętych priorytetów i pogrupowanych w pakiety 

projektów;

3) Tworzy je, między innymi, dorobek sztuki inżynierskiej (inżynieria 

wojskowa, transportu, sanitarna), nauk przyrodniczych i społecznych, geo-

grafii i ekonomii miasta.
4) W istocie jest to oddanie pola mechanizmom, które niewiele mają wspól-

nego z liberalną / neoliberalną doktryną ekonomiczną i polityczną.
5) Przykładowo: „planowanie otwarte” odpowiadające idei „społeczeń-

stwa otwartego” i „miasta otwartego”, „planowanie przez projekty”, „pla-

nowanie negocjacyjne” itp.
6) Największą siłę oddziaływania w tej materii mają koncepcje Saskii Sas-

sen opublikowane takich jej pracach jak: “Globar Networks, Linked Cities”, 

“The Global City”, czy ostatnio:” Decentralization: Territory, Authority 

and Rights in a Globar Age”.
7) To znaczy, że nie wymagają radykalnych reform instytucjonalnych, któ-

rych przeprowadzenie w okresie najbliższych lat jest mało prawdopodobne.
8) Czyli mają pokrycie w finansowych programach polityki regionalnej

i lokalnej.

9) Policentryczność definiuję jako właściwość struktury przestrzennej (w

skali regionalnej lub lokalnej), która polega na tym, że jej rozwój prowadzi 

do wykształcenia różnych koncentracji ognisk aktywności pełniących funk-

cję wieloużytkowych centrów miejskich/regionalnych. Ich rozmieszczenie 

wykazuje pewną regularność odpowiednio do potencjału atrakcyjności tych 

centrów. 
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Gry strategiczne towarzyszące rewitalizacji terenów poprze-

mysłowych będą w znacznym stopniu zależały od specyficz-

nych cech danej sytuacji decyzyjnej. Spośród różnych typów 

sytuacji strategicznych, które wpływają na przebieg proce-

su rewitalizacji terenów poprzemysłowych wybieram cztery. 

Jako kryteria klasyfikacji przyjmuję usytuowanie obszarów

potencjalnych działań względem głównych elementów struk-

turalnych przestrzeni miejskiej i funkcje, jakie mogą one 

spełniać w ożywianej przestrzeni. Wybrane sytuacje strate-

giczne przedstawia tabela 2.

Przypuszczam, że przedstawiona tu propozycja usystematy-

zowania strategicznych i strukturalnych aspektów definio

Tab. 2. Rewitalizacja a typy sytuacji strategicznych wg głównych elementów miejskiej struktury funkcjonalno–przestrzennej

Sytuacje strategiczne 

KA / CoA „korytarze aktywności” 
(corridors of activity)

Potencjalne obszary rewitalizacji znajdujące się w sąsiedztwie (w zasięgu oddziaływania) 
głównej ulicy o znaczeniu metropolitalnym / regionalnym, względnie linii transportu publicz-
nego (np.: tramwaj). 
Przykład: tereny poprzemysłowe położone wzdłuż DTŚ (Drogowej Trasy Średnicowej) w regio-
nie metropolitalnym Katowic.

WA / NoA Węzły aktywności 
(nodes of activity)

Tereny poprzemysłowe położone w sąsiedztwie istniejącego centrum miejskiego lub w pobli-
żu węzła integracyjnego budowanego przy stacji kolejowej (przystanku kolejowym) stają się 
w wyniku rewitalizacji centrum usługowym, lub częścią takiego centrum. W tym przypadku, 
ważnym kryterium oceny projektu rewitalizacji staje się różnorodność programu użytkowa-
nia, a zwłaszcza uzyskanie dobrych proporcji pomiędzy przedsięwzięciami komercyjnymi a pu-
blicznymi.
Przykład: rewitalizacja terenów poprzemysłowych w pobliżu przystanku kolejowego Kraków–
–Zabłocie.

PZ / GS Przestrzenie zielone 
(green spaces)

W wyniku rekultywacji teren poprzemysłowy staje się parkiem o funkcjach rekreacji, sportu 
i kultury.
Przykład: koncepcja centrum kulturalnego i parku na rekultywowanych terenach tzw. „Białych 
Mórz” przy dawnych zakładach Solvay’a

PIiK / SoIaC Przestrzenie innowacji 
i kultury 
(spaces of innovation 

and culture)

Projekty rewitalizacji terenów poprzemysłowych w wyniku, których powstają centra kultury, 
muzea, sale koncertowe i widowiskowe, centra kongresowe, parki technologiczne, parki nauki 
i tym podobne instytucje kojarzące różne obiekty architektoniczne i infrastrukturalne sprzyja-
jące kreatywności i procesom innowacyjnym.
Przykład: „Fabryka Trzciny” w Warszawie na Pradze.

Tab. 1. Strategie publiczne ukierunkowujące rewitalizację terenów poprzemysłowych

Strategie urbanistyczne sektora publicznego

Dobra publicznego Ochrona wartości życia miejskiego i przestrzeni miejskiej uznanych jako dobro wspólne / publiczne. Inter-
pretacja dobra publicznego w kontekście danej sytuacji problemowej powinna być punktem wyjścia każdej 
strategii urbanistycznej.

Modernizacji Poprawa mierników jakości życia miejskiego i przestrzeni miejskiej, a zwłaszcza wprowadzanie nowych 
rozwiązań technologicznych w sferze transportu i infrastruktury technicznej. Modernizacja, to najbardziej 
radykalna forma przekształcania struktury miejskiej.

Marketingu urbanistycznego Poprawianie wizerunku miasta, tworzenie produktów miejskich i dobrego klimatu dla inwestowania.

Równoważenia Równoważenie ekonomicznych, społecznych ekologicznych, kulturowych i technologicznych aspektów 
rozwoju w myśl zasad rozwoju podtrzymywalnego (sustainable development);

Integrowania Scalanie struktury przestrzennej miasta przez budowanie powiązań fizycznych pomiędzy jednostkami
morfologicznymi i funkcjonalnymi tkanki miejskiej i wzmacnianie tych powiązań, które mają szczególne 
znaczenie dla ożywiania przestrzeni. Szczególnym przypadkiem strategii integrowania jest strategia budo-
wania przestrzeni publicznych.

Policentryczności 9) Wzmacnianie istniejących centrów miejskich i budowanie nowych centrów w takich miejscach, aby ich 
rozmieszczenie wykazywało pewną regularność odpowiednio do potencjału atrakcyjności oraz sprzężenia 
z punktami węzłowymi układu komunikacyjnego.

Różnorodności i tożsamości Wprowadzanie wartości budujących różnorodność i tożsamość przestrzeni miejskiej

Innowacyjności i kultury Wzmacnianie potencjału innowacyjności i kreatywności miasta. 
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wania i oceny projektów rewitalizacji może się okazać przy-
datna w przygotowaniu odpowiednich projektów na terenach 
poprzemysłowych w kontekście prac nad miejskimi progra-
mami rewitalizacji. Może to być również kolejny krok w in-
tegrowaniu narzędzi planowania przestrzennego, urbanistyki 
strategicznej i operacyjnej.

L I T E R AT U R A

[1]  Smyth H.: Marketing the City: The role of flagship developments in
urban regeneration; E&FN SPON, London, New York, Tokyo, Melbo-
urne, Madras, 1994

[2]  Schäfer R.: Problems of urban regeneration within the policy frame-
work [w:] Lorens P.:Large scale urban developments; Wydawnictwo 
Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2001

[3]  Zuziak Z.: Strategie rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej, Monogra-
fia 236, Seria Architektura, Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej,
Kraków 1998

[4]  Zuziak Z.: Strategies for Large Scale Urban Developments — the 
Game between the Public and Private Sector; [in:] Lorens P.: Large 
scale urban developments; Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 
Gdańsk 2001

[5]  Zuziak Z.: Przestrzenie publiczne — strategie budowania, [w:] Gzell S. 
(red. Nauk.): Przestrzeń publiczna jako element krystalizacji zespołów 
urbanistycznych, „Urbanistyka” — Międzyuczelniane Zeszyty Na-
ukowe 10/2005, Wydawnictwo Urbanista, Warszawa 2005

[6]  Zuziak Z.: Kryteria oceny projektów rewitalizacji wspieranych 
z EFRR, [w:] Skutki przestrzenne przebudowy miast i regionów 
z udziałem środków unijnych — wnioski do planowania i zarządza-
nia przestrzenią, Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo Politechniki 
Krakowskiej, Architektura, z.12–A/2006

Dr inż. K. M. Rostański — Katedra Projektowania Architektonicznego i 
Sztuk Pięknych, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Nadawanie wartości użytkowej terenom poprzemysłowym 
może nie kończyć się na jednorazowym akcie zagospodaro-
wania. Często za wstępną rekultywacją podąża kolejna zmia-
na, która również nie musi być ostateczna. Obiekty rekulty-
wowane — nawet jedynie biologicznie, po pewnym czasie, 
niejako automatycznie, zyskują walory rekreacyjne. Może 
pojawić się wtedy potrzeba wydobycia i podkreślenia tych 
walorów, wymaga ona jednak poszanowania powstałych 
wartości przyrodniczych. Podobne wyzwanie pojawia się też, 
gdy teren zdegradowany pozostawiono na tyle długo bez in-
gerencji, że wystąpiły już na nim wartościowe procesy sukce-
sji naturalnej. Zgodnie z ideami Konwencji o Różnorodności 
Biologicznej jest konieczne, przy realizacji projektów zago-
spodarowania terenów, rozważenie wartości zastanej ziele-
ni, możliwości zastosowania roślinności rodzimej i ewentu-
alnych zagrożeń wynikających z zastosowania roślin obcych. 
Również ochrona walorów lokalnego krajobrazu, w myśl Eu-
ropejskiej Konwencji Krajobrazowej, wymaga rozważenia. 
Na tym tle konieczne wydaje się wydobywanie i eksponowa-
nie zastanych, wartościowych elementów tożsamości lokal-
nej. Badania społeczne wykazują bezpośredni wpływ tere-
nów zieleni na stan psychiczny człowieka [3, s. 29–38]. Im 
mniejsza odległość miejsca zamieszkania od terenu zieleni, 
im większa jego powierzchnia, tym lepszy stan psychiczny. 
Powinno to w sposób bezwzględny wpływać na decyzje de-
weloperów i kreatorów przestrzeni. 

Stosunek do walorów lokalnych

Kwestia stosunku do elementów zastanych w terenie opra-

cowania może przybierać formę maksymalnego zachowa-
nia, modelowania z poszanowaniem wartości, malowniczego 
upiększania i swobodnej kreacji. 

Natura adaptowana

Paul Cooper sugeruje, że działania w krajobrazie, polegają-
ce na minimalnej ingerencji w stan zastany i maksymalnej 
adaptacji elementów przyrody zastanej, wywodzą się z idei 
„przedmiotów gotowych — ready made” [1, s. 105]. Mar-
cel Duchamp nadawał od 1915 roku takie określenie tanim 
przedmiotom codziennego użytku, które po nadaniu im na-
zwy podnosił do rangi dzieła sztuki [7, s. 523]. Manifesto-
wał on w ten sposób sprzeciw wobec malarstwa i sztuki w jej 
powszechnym rozumieniu. Przykładem zachowania walorów 
przyrodniczych w realizacji koncepcji architektonicznej jest 
powszechnie znany Dom nad Wodospadem Franka Lloyda 
Wrighta (1937). Zrealizowano tu modernistyczną koncep-
cję wstawienia obiektu w kontekst krajobrazowy bez zmia-
ny tego krajobrazu [1, s. 17–18]. Nie było tu tak zwanej zie-
leni projektowanej. Ian McHarg w nurcie powrotu do natury 
z lat 60. XX wieku popularyzował „metodę ekologiczną”, we-
dług której projektant powinien być jedynie zarządcą, a nie 
twórcą modelującym krajobraz [6, s. 38–43]. Szczególnie 
często obiekty typu Land Art wykorzystują warunki natural-
ne i nienaruszoną przyrodę jako tło dla swych instalacji. Su-
san F.Child zrealizowała ogród na Grande Island w Vermont, 
wstawiając w zastany teren elementy małej architektury [1, 
s. 105]. Służą one głównie podkreśleniu walorów naturalnej 
przyrody. Silnie związana z naturą jest rezydencja Brunsell 
w Sea Ranch (Kalifornia) z 1987 roku, gdzie Obie Bowman 
dosłownie wtopił budynek w otaczający krajobraz, wcinając 
się w zbocze [1, s. 101]. Elewacje obłożono drewnem, nawią-
zując do charakteru okolicznej zabudowy, a na wygięty łuko-
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Natura modelowana  

— kształtowanie krajobrazu terenu poprzemysłowego  

w zaawansowanym stanie sukcesji
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