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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.
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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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wo dach wprowadzono roślinność otaczającej dom łąki. Coraz 

częściej roślinność synantropijna1), wchodząca spontanicznie 

na tereny zniszczone działalnością człowieka, zyskuje uzna-

nie jako wartościowy element krajobrazu. Tak jest w Parku 

Südgelende w Berlinie (1996), gdzie na terenach opuszczonej 

bocznicy kolejowej założono rezerwat ptaków. Pomiędzy gę-

stymi zaroślami rozstawiono rustykalne elementy rzeźbiar-

skie związane z przeszłością miejsca. 

Modelowanie z poszanowaniem wartości przyrodniczych

W tej kategorii są ujęte obiekty przekształcane świadomie 

przez projektantów, z zachowaniem dbałości o elementy 

przyrodnicze. Dbałość ta może się przejawiać reintrodukcją 

gatunków, które zanikły na tych terenach lub stymulowa-

niem naturalnej sukcesji roślin. W sąsiedztwie Millennium 

Dome w Londynie Michel Desvigne i Christine Dalnoky za-

projektowali na terenie poprzemysłowym park nawiązujący 

do idei ekologicznych [2, s. 36–45]. Po rekultywacji posa-

dzono w 1999 roku dwanaście tysięcy drzew, które reprezen-

tują gatunki związane z roślinnością nadrzeczną i mogłyby 

zasiedlić ten teren spontanicznie. W celu płynnego powiąza-

nia natury z elementami antropogenicznymi drzewa te posa-

dzono dość sztucznie w regularnych odstępach. Wrażenie to 

zanika w zieleni zaprojektowanej pomiędzy blokami miesz-

kalnymi, na południu zespołu. Staw, naturalistyczne zarośla 

wierzbowe, duża liczba ptaków, dają wrażenie naturalności 

miejsca. Holandia jest krajem o wyjątkowej antropopresji. 

Realizuje się tu szereg projektów reintrodukcji roślinności 

naturalnej, która już dawno została wyparta [5]. Wprowa-

dzana jest na obrzeża kanałów, dróg i do parków. W nurcie 

parków efemerycznych, które w swej zasadzie akceptują 

zmienność formy, wynikającą z procesów naturalnej sukce-

sji, znajduje swoje miejsce Hill Art Park w Cazenovia koło 

Syracuse w stanie New York [1, s. 156]. Karen McCoy na te-

renie dawnego kamieniołomu zaprojektowała między innymi 

staw ze strzałką wodną układającą się w regularny wzór. Ma 

to symbolizować związek swobodnej przyrody i człowieka 

wprowadzającego w nią formalne uporządkowanie. Harriet 

Feigenb zastosowała podobną zasadę w projekcie rekultywa-

cji terenu kopalni odkrywkowej w Scranton w Pensylwanii 

[4, s. 149]. Wokół stawu, w obniżeniu pomiędzy hałdami, Fe-

igenb posadziła w regularnych odstępach wierzby, których 

układ, na tle rozwijającej się tu roślinności ruderalnej2), two-

rzy wyraźną spiralę. 

2) roślinność ruderalna — roślinność spontanicznie zasiedlająca opuszczo-

ne tereny zurbanizowane
3) biedaszyby — płytkie wyrobiska, w których bez koncesji wydobywali 

węgiel kamienny bezrobotni górnicy

1) roślinność synantropijna — roślinność występująca na terenach, na któ-

rych człowiek zniszczył naturalną pokrywę roślinną

W nurcie modelowania z poszanowaniem wartości mieści 

się zaproponowany w 2006 roku przez autora artykułu pro-

gram modernizacji parku Tysiąclecia w Sosnowcu. Podkre-

ślane są tu wartości ekologiczne i estetyczne jakie może po-

siadać roślinność synantropijna, która w naturalnym procesie 

zasiedla teren. Szczególnie jest to ważne dla miejsc takich 

jak powierzchnia hałdy, która zajmuje część parku. W trak-

cie wcześniejszej rekultywacji dosadzono tu nieco krzewów 

ozdobnych, głównie rokitnika, które tworzą niezależne gru-

py. Dosadzono tu też lipy i jarzębiny, które zasłoniły piękną 

panoramę. Koncepcja parku wyklucza ich zachowanie. Pro-

ponowane są tu wzory przestrzenne ze strzyżonego trawnika 

i roślin synantropijnych. Pozostały teren ma w dalszym ciągu 

podlegać naturalnej sukcesji roślin. Ewolucyjną zmienność 

roślinności ma podkreślać, w warstwie ideowej, zespół cza-

sowych obiektów typu Land Art. Teren leśny poza hałdą ule-

ga naturalnym przekształceniom w kierunku grądu lub boru. 

Wprowadzono tu kiedyś wiele gatunków obcych takich jak 

robinia, dąb czerwony, topola kanadyjska, czeremcha amery-

kańska, żylistek, jaśminowiec. Idea ochrony biologicznej róż-

norodności sugeruje stopniową ich eliminację i dosadzanie 

gatunków rodzimych. Mogłyby one być sadzone nawet w for-

mie regularnych wzorów, które stopniowo ulegałyby roz-

myciu dzięki sukcesji na dalsze tereny. Funkcje rekreacyjne 

rozmieszczono w projekcie tak, by ominąć siedliska cennych 

roślin. Proponowana jest ścieżka dydaktyczna eksponująca 

pozostałości dawnych biedaszybów3) — cennego elementu 

tożsamości miejsca. 

Rys. 2. Park przy Millenium Dome w Londynie. Naturali-

styczne założenie zieleni

Rys. 1. Park Sudgelende w Berlinie. Pospolita roślinność 

spontaniczna jako główny element parku
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Malownicze Piękno Natury

Tendencje świadomego adaptowania form naturalnych znaj-

dujemy już w angielskich parkach krajobrazowych XVIII 
wieku, choć z dużym naciskiem na upiększanie przyrody za-
stanej. Podobne podejście do okolicznego krajobrazu cechu-
je obiekty z okresu XIX–wiecznych parków krajobrazowych 
o formach naturalistycznych. W Stanach Zjednoczonych Fre-
derick Law Olmsted i Calvert Vaux budują w 1858 r natura-
listyczny choć stylizowany Central Park i około dziesięć lat 
później Brooklyn’s Prospect Park [8, s. 29] Autor artykułu 
zaproponował w parku Świerczewskiego w Zabrzu akcenty 
z drzew owocowych w części leśnej. Poza funkcją estetyczną 
mają one dać pożywienie żyjącym tu zwierzętom. Na frag-
mencie będącym częścią ozdobną zrealizowano tu kompozy-
cje z nieekspansywnych krzewów i drzew ozdobnych.

Swobodna kreacja

W architekturze bardzo częstym rozwiązaniem jest kre-
acja przestrzeni zgodnie z arbitralną wizją projektanta. Jest 
to tworzenie sztuki architektonicznej w przestrzeni. Sztuki, 
która w warunkach śródmiejskich, zupełnie przekształcone-
go i zabudowanego środowiska, może odgrywać pozytywną 
rolę. W sytuacji rozluźnionej zabudowy czy łączności z ele-
mentami zieleni o wysokiej wartości ekologicznej staje się 
już nie sztuką, ale czystą sztucznością, podważającą walory 
rozwoju zrównoważonego. 

Podsumowanie

Bez względu na przyjętą formę estetyczną obiektu zawsze 

istnieje możliwość włączenia roślinności rodzimej do jego 
kompozycji. Omówione przykłady sugerują, że jest to moż-
liwe nawet w centrach miast. Powinno to stawać się wręcz 
elementem codziennej praktyki projektowej a nie tylko ro-
dzajem mody na ekologię. Jeżeli nauczymy się żyć z rodzi-
mą przyrodą wokół nas, na pewno wpłynie to pozytywnie 
na nasz stan psychofizyczny, a i krajobraz wokół nas nabierze
wyjątkowych cech zgodnie z Konwencją o Różnorodności 
Biologicznej oraz Europejską Konwencją Krajobrazową.
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Mechelen i Bruksela to dwie belgijskie stolice1) i jednocze-
śnie dwa miasta o bardzo różnej historii i współczesności. Ich 
obecny rozwój, jako nowoczesnych organizmów miejskich, 
opiera się w dużym stopniu na rewitalizacji poszczególnych 
fragmentów struktury urbanistycznej i architektonicznej 
o wielu skalach i zakresie.

Przykłady można mnożyć. W Brukseli widzimy zarówno 
różnego typu rewitalizację przestrzeni publicznych (zago-
spodarowanie rue de l’Epee wraz z windą umożliwiającą 
wjazd na plac Poelaert przed Palais de Justice czy moder-

nizację terenów dawnej linii kolejowej na promenadę pieszą 
w dzielnicy Woluwe), modernizację poszczególnych obiek-
tów architektonicznych jak i szersze przedsięwzięcia obej-
mujące całe obszary. Szczególnie interesujące okazały się 
działania dotyczące obiektów i zespołów modernistycznych, 
których trwałość, użyteczność i estetyka nie odpowiadały 
dzisiejszym potrzebom ich użytkowników. Świetnymi reali-
zacjami są modernizacje obiektów unijnych oraz nowy stan-
dard przestrzeni publicznych w dzielnicy Schuman. W trak-
cie realizacji jest plan ZL „Botanique” obejmujący zespół 
modernistycznego Placu Kongresowego i związanego z nim 
centrum administracyjnego.

Także Mechelen, chlubiące się swym prowincjonalnym 
charakterem, dostosowuje swoją przestrzeń do współcze-
snych potrzeb mieszkańców. Następuje ciągła moderniza-
cja i wymiana tkanki urbanistycznej (kamienice, zabudowa 
wewnątrzkwartałowa) a także zmiana standardu przestrze-
ni publicznych. Szczególnie udana jest przebudowa zespołu 

ANNA AGATA KANTAREK

Obiekty poprzemysłowe  

jako nowe centra aktywności kulturowej  

w strukturze miejskiej Brukseli i Mechelen

2 .  K o n f e r e n c j a

Dr inż. arch. A. A. Kantarek — Zakład Kompozycji Urbanistycznej, In-
stytut Projektowania Urbanistycznego, Wydział Architektury, Politechnika 
Krakowska, SARP, MOIA

1) Mechelen było jednym z najpotężniejszych miast średniowiecznej Flan-
drii i stolicą od 1473 roku /siedziba książąt burgundzkich/ do 1530 roku, 
gdy po śmierci Małgorzaty Austriaczki przeniesiono ją do Brukseli. Miasto 
chrześcijańskie od VIII wieku jest do dziś siedzibą prymasa Belgii i religij-
ną stolicą kraju. 


