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Poniższa refleksja dotyczy relacji pomiędzy generatywną wi-
zją miasta a całościowym aspektem miejskich programów re-
witalizacji, przedstawionych na przykładzie Krakowa. 

Założenia do Lokalnego Programu Rewitalizacji Krakowa

Wydział Strategii Urzędu Miasta Krakowa Gminy Miejskiej 
Kraków ogłosił konkurs na Założenia do Lokalnego Progra-
mu Rewitalizacji Miasta w styczniu 2006 roku. Zwycięz-
cą konkursu, rozstrzygniętego 15 lutego 2006, został zespół 
w składzie: dr inż. arch. Anna Agata Kantarek, dr inż. arch. 
Monika Gołąb–Korzeniowska, prof. dr hab. inż. arch. Elżbie-
ta Kaczmarska, dr inż. arch. Maciej Motak, mgr inż. arch. 
i mgr socjologii Maria Noworól i mgr inż. arch. Aleksandra 
Tchórzewska.

Założenia te zatytułowane „Kraków. Centra, Pierścień i Sys-
temy Rewitalizacji. Założenia Lokalnego Programu Rewi-
talizacji” zostały jako dokument przekazane Radzie Miasta 
28.02.2007 i stały się podstawą do sporządzenia koncep-
cji opracowania LPR Krakowa, na którą ogłoszono konkurs 
we wrześniu 2006 roku. Konkurs rozstrzygnięto 26.10.2006 
i przyznano nagrodę pracy złożonej przez Big–Städtebau 
GmbH [1, 3]. 

Dokument „Kraków. Centra, Pierścień i Systemy Rewitali-
zacji. Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji” określa 
cztery różne i wzajemnie się uzupełniające podejścia w my-
śleniu o rewitalizacji — poprzez:
•  konkretne tereny (miejsca, obszary, systemy),
•  zasięg i różnorodność skal,  (7 poziomów),
•  występujące w mieście problemy, których może dotyczyć 

rewitalizacja, 
•  oraz sposoby realizacji (harmonogramy, pozyskiwanie 

środków, operacje, wdrażanie, monitoring, sprzężenia 
zwrotne).

Z analizy konkretnych terenów i zaniedbanych obszarów 
miasta wyprowadzono koncepcję planu rewitalizacji. Jego 
podstawy są następujące (rys. 1):
●  Centra. Oprócz centrum miasta (Stare Miasto po linię Alei 

Trzech Wieszczów, linię kolejową, Planty Dietlowskie i Wi-
słę oraz dz. Kazimierz i dz. Zwierzyniec), to także centrum 
Nowej Huty, 5 centrów lokalnych (Mydlniki, Zesławice, 
Mogiła, Swoszowice, Tyniec) oraz centra aktywizacji go-
spodarczej (Nowa Huta Wschód, Płaszów). 

●  Pierścień rewitalizacji. Wokół Krakowskiego Starego Mia-
sta uformował się pierścień obszarów, które są szczególnie 
atrakcyjne z punktu widzenia rewitalizacji funkcjonalnej 
i przestrzennej. Ich charakter i pochodzenie są różne — to 
zarówno tereny powojskowe, pokolejowe i poprzemysłowe 
jak i zaniedbane obszary posportowe, tereny zielone i nie-
użytki oraz wymagające interwencji tereny zabudowy osie-
dlowej.

●  Systemy. Obejmują one obszary o charakterze liniowym 
związane z komunikacją (układ drogowy i kolejowy wraz 
z nową, uzupełnioną siecią przystanków kolei miejskiej), 
z układem rzecznym (i związanym z nim układem zieleni 
i parków) oraz historyczny system struktur obronnych mia-
sta (obiekty oraz linie możliwych powiązań w system cią-
gów rekreacyjnych). 
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2 .  K o n f e r e n c j a

Rys. 1. Centra, Pierścień i Systemy Rewitalizacji Krakowa. 
Szkic ideowy na planie miasta w granicach administracyj-
nych.
Legenda: 
CENTRA I PIERŚCIEŃ :
•  Centrum Krakowa (czarne koło) wraz pierścieniem terenów 

atrakcyjnych z punktu widzenia rewitalizacji (ciemne kropki + 
plus szary walor)

•  Centrum Nowej Huty (czarne półkole)
•  Centra lokalne (czarne kropki + szary walor)
•  Centra aktywizacji gospodarczej (szary walor) 
SYSTEMY:
•  linie szare — układ rzeczny 
•  linie czarne ciągłe, — główny układ dróg kołowych 
•  linie czarne kropkowane — główny układ dróg kolejowych 

Jeśli chodzi o zasięg i skalę, spośród 7 założonych poziomów, 
dwa dotyczą ustaleń generalnych. Dlatego jako poziom pierw-
szy przyjęto skalę całego miasta, a jako drugi — działania 
o charakterze systemowym, warunkujące podjęcie dzia
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Kwestie sposobów realizacji pozostawiono otwartą, określa-
jąc jedynie zarysy aktualnych możliwości działań.

Potrzeba wizji

Refleksja nad lokalnymi programami rewitalizacji miast ma
w Polsce szczególny wymiar, gdyż dotyczy sytuacji, w której 
szereg mechanizmów prawnych związanych z planowaniem 
rozwoju miasta, zwłaszcza w jego aspekcie przestrzennym, 
nie działa prawidłowo. Odwołanie do podstawowego sensu 
słowa rewitalizacja prowadzi do pytania o najbardziej ogól-
ny, adekwatny do współczesnych, polskich uwarunkowań po-
ziom rozważań, od którego należy rozpocząć.

Dlatego podejście prezentowane w „Kraków. Centra ...” za-
kłada, że program rewitalizacji dla miasta musi, na tym naj-
bardziej ogólnym poziomie, iść w kierunku przywrócenia 
ładu w obrębie całości miasta. Ładu, którego najważniejsze 
wymiary dotyczą społeczności, przestrzeni oraz znaczeń.

Poszukiwanie ładu odwołuje się do działań syntetycznych, 
które pod wieloma względami są obce współczesnej kulturze 
i mentalności. Jednakże tylko działania syntetyczne oznacza-
ją takie uświadomienie celów i ich uzgodnienie, które mogą 
prowadzić do właściwych działań równoważących.

Stąd odwołanie do pojęcia wizji. Określenie wizja wywodzi 
się od dwóch łacińskich słów: visio — widzenie, zjawisko, 
idea oraz visus — tłumaczone również jako wygląd [2]. Wi-
zja dotyczy widzenia rzeczy odległych w czasie albo prze-
strzeni [2]. 

W odniesieniu do działań projektowych, w tym m.in. związa-
nych z miastem, wizja może być rozumiana dwojako.
•  Po pierwsze jako wyidealizowana koncepcja wyrażająca 

przekonania, co do słuszności przyjętych założeń lub kon-
statacji — zbliża się wtedy do utopii i stać się może podsta-
wą programu jej realizacji.

•  Po drugie wizja może oznaczać najbardziej ogólny zakres 
pracy w obszarze miasta, który porządkuje wielowątkowość 
jego egzystencji i rozwoju. Oznacza wtedy przede wszyst-
kim poziom syntezy i wybór najbardziej optymalnych roz-
wiązań. Opierać się musi na realnej bazie danych, które 
w sposób adekwatny opisują rzeczywistość miasta. Gro-
madzenie danych, monitoring i dynamiczne ich wykorzy-
stanie jest w ciągłym sprzężeniu zwrotnym z formułowa-
niem istotnych pytań i problematyk. Tak rozumiana wizja 
daje szansę wyjścia poza działania jedynie antykryzysowe 
i pozwala na realizację prawidłowości. Dopiero takie budo-
wanie wizji jest odzwierciedleniem odpowiedzialności za 
miasto. 

Miasto, życie miasta i przemiany jego struktury fizycznej co-
raz częściej są rozumiane jako proces. Stąd też łatwiej jest 
dziś zrozumieć sterowanie rozwojem miasta, czy też jego 
zarządzanie jako umiejętne sterowanie procesami. Formuła 
statycznej wizji nie pasuje do takiego podejścia. Nie oznacza 
to jednak, że nie potrzebujemy syntezy i rozwiązań całościo-
wych. Należy raczej zastanowić się nad dynamicznym obra-
zem wizji i zapytać, na czym polega praca nad wizją.

Szczególnym kontekstem tych rozważań są procesy rewita-
lizacji miasta lub jego fragmentów. Trzeba uściślić, że wi-
zja nie dotyczy rewitalizacji, ale miasta, jako rzeczywistości 

łań w mniejszych skalach (aktywizacja gospodarcza, proble-
matyka społeczna, transport, infrastruktura).

Ogólny zakres problematyki związanej z rewitalizacją ujęto 
w dwóch nurtach — „społeczność’ i „przestrzeń” (rys.2). 

I
SPOŁECZNOŚĆ  

SPOŁECZNOŚĆ ELEMENTY PRAWIDŁOWEGO ŚRODO-
WISKA SPOŁECZNEGO 
skala środowisk zamieszkania, powiązania-
punkty „społecznej krystalizacji” (szkoła, pa-
rafia, sport, handel, rekreacja (czytelność dziel-
nic, granice charakterystyka, mapa kultur
PROBLEMY, ZAPOBIEGANIE PROBLE-
MOM

GOSPODARKA aktywizacja gospodarcza i turystyczna

H I S T O R I A , 
Z NACZ E N I A , 
KU LT U ROWA 
TOŻSAMOŚĆ

PAMIĘĆ HISTORII SPOŁECZNOŚCI PO-
PRZEZ MIEJSCA, CZYTELNOŚĆ ZAPISU 
WSPÓŁCZESNOŚCI, MAPA ZAWARTOŚCI 
ZNACZENIOWEJ
CZYTELNOŚĆ I ZACHOWANIE HISTO-
RYCZNYCH UKŁADÓW URBANISTYCZ-
NYCH (miejsca, obszary, linie)

II
PRZESTRZEŃ  

TERENY ZAMIESZKAŁE (stare dzielnice – zabudowa 
kwartałowa, tereny osiedli modernistycznych, 
tereny zabudowane po 90. roku)  
REWITALIZOWANE PO INNYCH FUNK-
CJACH (przemysł, kolej, składy, wojsko, nie-
użytki, infrastruktura) OTWARTE (zieleń, 
parki)  
OTOCZENIE NOWYCH FUNKCJI (zespoły 
hipermarketów)  

E L E M E N T Y 
PRZESTRZENI 
PUBLICZNEJ

GŁÓWNY SZKIELET ISTNIEJĄCYCH 
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
PRZESTRZENIE PUBLICZNE W NOWYCH 
ZESPOŁACH ZABUDOWY
PRZESTRZENIE PUBLICZNE KONIECZ-
NE DO WYGENEROWANIA 

SYSTEMY KOMUNIKACJI PIESZEJ, ROWEROWEJ 
(powiązania podstawowe, rekreacja)
KOMUNIKACJA INNA (kołowa, szynowa, 
wodna, powietrzna)
RZEKI (pasy rzeczne, parki rzeczne) 
ZIELEŃ 

ORIENTACJA, 
KOMPOZYCJA

MAPA DOPUSZCZALNEJ WYSOKOŚCI 
ZABUDOWY
PUNKTY ORIENTACJI I WIDOKÓW

ŚRODOWISKO 
NATURALNE

CZYTELNOŚĆ I ZACHOWANIE ELEMEN-
TÓW ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Rys. 2. Klasyfikacja problemów [4]
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podstawowej, stąd w odniesieniu do rewitalizacji ma określać 
jej „powinności” wobec organizmu miejskiego.

Praca nad wizją

Praca nad wizją rozpoczyna się od stawiania pytań o to jak 
wygląda rzeczywistość miasta. Poniżej zostaną przybliżone 
dwa spośród wielu koniecznych zakresów badań stanu spo-
łeczności, kultury i przestrzeni. Dotyczą one obszarów za-
mieszkiwania oraz systemu głównych sekwencji pieszych 
przestrzeni publicznych.

1. Przestrzenne środowiska zamieszkiwania we współcze-
snym Krakowie są niezwykle różnorodne. Miasto uzupeł-
nia swoją strukturę mieszkaniową w oparciu o zastaną mapę 
własności, następuje densyfikacja zabudowy, zróżnicowanie
standardu i chaotyczne wydzielanie przestrzeni prywatnych 
i publicznych. Trzeba np. zadać pytania o to jak wygląda ska-
la środowisk zamieszkania, czy jest zachowana hierarchia 
przestrzeni pomiędzy przestrzenią prywatną dla osoby i ro-
dziny, przestrzeniami półprywatnymi i półpublicznymi dla 
sąsiedztw czy grup i przestrzeniami publicznymi o różnym 
zakresie lokalności. Trzeba zapytać także o realizowane po-
wiązania i zrównoważenie lokalności i tranzytu. 

Kolejne pytania dotyczą społecznej aktywności i miejsc 
szczególnie ważnych dla sąsiedztw oraz opartej na nich de-
finicji dzielnic miasta i  m.in. tego, jaką rolę grają tu różnego
typu miejsca społecznej krystalizacji, takie jak np.: szkoła, 
kościół parafialny, sklep, boisko sportowe czy park.

Następnym poziomem jest skala dzielnicy. Pytania o grani-
ce dzielnic i ich zgodność z podziałami kulturowymi, pyta-
nia o czytelność czy może w ogóle o istnienie centrów dziel-
nic czy obszarów je identyfikujących prowadzą ku określeniu
realnych napięć i powiązań w miejskiej przestrzeni. Ogólniej 
można zapytać jak wygląda mapa kultur lokalnych, jak jest 
zakorzeniona w historii i przestrzeni, jakie rodzi nieprawi-
dłowości.

2. Drugi przykład to pytanie o system głównych sekwencji 
przestrzeni publicznych. Szczególnie jest dziś istotne spoj-
rzenie na strefy piesze — a zwłaszcza naruszenie ich ciągło-
ści w skali miasta i poszczególnych dzielnic oraz rezygnacja 
z powiązań na rzecz rozbudowy tranzytowego systemu ko-
munikacji kołowej. 

Pytania o standard pieszej przestrzeni publicznej są podsta-
wowe. Należą do nich także pytania o możliwości właściwej 
orientacji w tej przestrzeni i o jej zawartość znaczeniową, 
o to na ile znaczenia związane z historią, kulturą i współcze-
snością miasta są w niej czytelne, a na ile miejska ikonosfe-
ra jest opanowana przez doraźne i prywatne cele związane 
z konsumpcją. 

Przedstawione powyżej dwa zakresy badań inwentaryzacyj-
nych, pozornie odległe od problemów rewitalizacji a także 
poziomu wizji miasta, stanowią jednak podstawę formułowa-
nia zarówno adekwatnej wizji miasta jak i realnej problema-
tyki działań rewitalizacyjnych. Ukazują, że praca nad wizją 
zawsze winna się odbywać pomiędzy analizą a syntezą i wy-

rastać z szukania i porządkowania informacji na temat rze-
czywistości, aby ukazywać możliwości i określać cel. 
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Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Pod-
ziemnego oraz Instytut Ekologii Tere-
nów Uprzemysłowionych zapraszają na 
II Międzynarodową Konferencję Nauko-
wą INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA 
REWITALIZACJI TERENÓW ZDE-
GRADOWANYCH. Konferencja odbę-

dzie się 4 — 6 czerwca 2008 r. w Ustroniu. Patronat hono-
rowy nad Konferencją objął prof. Maciej Nowicki, Minister 
Środowiska.

Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć i wyników prac 
naukowo–badawczych, praktycznych rozwiązań technicz-
nych i organizacyjnych wspierających rozwój zrównoważony 
terenów zdegradowanych (pogórniczych węgla kamiennego 
i rud metali oraz obszarów pohutniczych i innych uciążliwych 
dla środowiska gałęzi przemysłu oraz terenów poprzemysło-
wych w aglomeracjach miejskich). Konferencja poruszy pro-
blemy zarządzania jakością ziemi w kontekście europejskiej 
strategii glebowej, a także w aspekcie prawnym, finanso-
wym, informacyjnym, technologicznym i zdrowotnym. Na 
przykładach krajowych i zagranicznych zostaną przedsta-
wione sposoby postępowania z terenami poprzemysłowymi 
- technologie oczyszczania, rozwiązania organizacyjne, spo-
sób finansowania oraz restrukturyzacja obiektów poprzemy-
słowych.

Konferencja jest adresowana do wszystkich państwowych, 
samorządowych i prywatnych organizacji biorących udział 
w procesie rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowa-
nych, a szczególnie terenów poprzemysłowych - władz regio-
nalnych i lokalnych, właścicieli terenu, inwestorów, firm zaj-
mujących się oczyszczaniem gleb i wód podziemnych oraz 
rekultywacją, firm budowlanych, ekspertów i konsultantów,
banków, instytucji ubezpieczeniowych.

Szczegółowe informacje na stronach internetowych: www.
cbidgp.pl, www.ietu.katowice.pl
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