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Przedmowa
Naukowe zainteresowanie problemami wynikającymi z procesu metropolizacji poskutkowało potrzebą bliższego poznania tego zagadnienia i pogłębienia go w niniejszym tomie. Tematyka konferencji metropolizacyjnej była niezwykle różnorodna,
także ze względu na interdyscyplinarność badań naukowych prowadzonych w tym
zakresie. Autorzy publikacji zamieszczonych w niniejszym numerze czasopisma
przybliżają istotę zagadnienia metropolizacji, zwracając także uwagę na rzeczywiste problemy związane z tą tematyką oraz ich potencjalne rozwiązania. Oddajemy
w Państwa ręce jedynie wybraną części publikacji, będących pokłosiem konferencji
poświęconej dawnym i aktualnym problemom metropolizacji. Kolejny tom z publikacjami, które nie znalazły się w tej części, zamieszczony zostanie w następnym
numerze „Przeglądu Administracji Publicznej”. Już teraz serdecznie zapraszamy do
lektury obydwu tomów.
Redakcja
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Wstęp
Metropolizacja: realne problemy – potencjalne rozwiązania. Pod tym tytułem w dniach
19-20 kwietnia 2013 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się konferencja zorganizowana przez Interdyscplinarne
Studenckie Koło Rozwoju Administracji „ISKRA”. W toku jej obrad wygłoszono
ponad 20 referatów obejmujących swoją tematyką bardzo złożone i różnorodne
płaszczyzny badawcze nad zjawiskiem metropolizacji, a nadto odbyto kilka paneli dyskusyjnych oraz publiczną debatę poświęconą problematyce szans i zagrożeń
dla regionu związanych z aglomeracją wrocławską. W niniejszym tomie znalazła się
tylko część z wygłoszonych referatów oraz specjalnie przygotowanych artykułów
związanych z tematyką konferencji. W trakcie przygotowań do organizacji konferencji, podczas obrad i przy redagowaniu niniejszego tomu wszyscy uczestnicy
tych procesów mieli świadomość, iż nikt już współcześnie nie jest w stanie ani
zapanować nad zjawiskiem o tak złożonym podłożu i tak dużej dynamice procesów
mu towarzyszących, ani też objąć swoim oglądem całości tej problematyki. Stąd
też tematyka czterech paneli dyskusyjnych, przygotowanych referatów i artykułów
dotyka tylko kilku wybranych przez organizatorów i autorów zagadnień, przy świadomości ograniczeń ram czasowych ówczesnych wystąpień i ram wydawniczych
zamieszczonych w tomie publikacji.
Zjawisko metropolizacji, chociaż współcześnie często wiązane z procesami globalizacji, ma historycznie odległe korzenie. Już w czasach antycznych istniały metropolie,
i to niekiedy niewiele ustępujące współczesnym, zwłaszcza gdy zastosujemy odpowiednią proporcję ich wielkości (powierzchnia i ludność) do wielkości ówczesnych
państw. Jeśli przyjmować za M. Castelsem, że metropolia jako najwyższa forma organizacji przestrzeni w swoim funkcjonowaniu charakteryzuje się przepływem kapitału, technologii, wiedzy symboli i wyobrażeń, który koncentruje się w nich, to bez
wątpienia taką węzłową rolę spełniał antyczny Rzym i Babilon czy średniowieczny
Konstantynopol, ale też wiele innych mniejszych centrów gospodarczych i politycznych. To Hellenowie stworzyli neologizm métropolis ze złożenia μήτηρ – méter (matka) i πόλις – pólis (miasto), co oznacza, iż odczuwali potrzebę wyróżnienia rangi
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niektórych miast helleńskich. Z punktu widzenia urbanizacji metropolizacja jest procesem wyższego stopnia, osadnictwo początkowe wiązało się bowiem głównie z warunkami życia ludzi i ich bezpieczeństwa (dostęp do wody, obronność itp.). Stąd też
ich optymalne rozmiary nie skłaniały do takiej kategoryzacji. Dopiero tworzenie się
struktur przestrzennych typu państwo oraz rosnąca rola handlu spowodowały wykształcanie się dużych ośrodków osadniczych o charakterze miejskim jako centrów
władzy, ale też silnych centrów handlowych. Stąd już tylko krok do coraz większego
– często żywiołowego, a tym samym wymykającego się spod kontroli – ich rozrostu
do wymiarów aglomeracji, a z czasem metropolii (choć oczywiście nie wszystkie
aglomeracje awansowały do tej rangi i wiele z nich współcześnie nie ulega metropolizacji). Problem żywiołowości kształtowania się obszaru metropolii przewija się
wielokrotnie w prezentowanych w tomie artykułach.
Proces metropolizacji jest jednym z ważniejszych procesów cywilizacyjnych, jak
jednak zauważa się w publikacjach poświęconych temu zagadnieniu, trudno jest
ustalić, czy to metropolie zmetropolizowały otaczającą je przestrzeń czy też proces
metropolizacji – jako naturalny proces wytwarzania się związków przestrzennych
– wykształcił metropolię jako dominantę tego układu. W istocie rzeczy każde duże
miasto jest bowiem elementem większej całości funkcjonalnej i przestrzennej, jako
że z reguły otoczone jest jednostkami osadniczymi o bardzo odbiegającym od siebie
charakterze, z którymi z konieczności wchodzi w wielostronne powiązania o różnym stopniu nasilenia. Współcześnie proces ten wykracza już poza granice państw,
bo wpływ metropolii na układy przestrzenne jest wynikiem wielu składowych, których siła może być różna, ale ich synergetyczna suma jest ogromna.
Pierwotne rozwiązania organizacyjno-prawne dla małych wspólnot gminnych
okazały się w tych dużych układach przestrzennych nieprzydatne, stąd poszukiwania
nowych rozwiązań, które musiały uwzględnić wszystkie specyficzne zjawiska, jakie
towarzyszą większym skupiskom ludzkim. Zbudowanie modelu zarządzania aglomeracją miejską napotyka na trudności o podłożu socjologicznym, gospodarczym, przestrzennym, ustrojowym i politycznym. Tym zagadnieniom poświęcony jest artykuł
Roberta Szmytkiego Kilka uwag na temat metropolii i obszarów metropolitalnych.
W warstwie socjologicznej zjawiska metropolii należy dostrzec dwa problemy:
poczucie tożsamości członków wspólnoty samorządowej, które jest warunkiem
sine qua non podstaw idei samorządu terytorialnego; nakładanie się na siebie różnych warstw społecznych, wzorców kulturowych, a niekiedy i etnicznych, co jest następstwem przyciągania ludzi z odległych nieraz stron do większych miast, a zwłaszcza metropolii. Metropolizacja to także zjawisko polityczne, ponieważ pierwszymi
metropoliami były stolice państw, a i dzisiaj, gdy w danym państwie metropolii jest
więcej, co siłą rzeczy nie łączy się z ich stolicznym charakterem (niekiedy stolice zresztą nie mają charakteru metropolitalnego, jak chociażby Bonn, które jako
stolica Republiki Federalnej Niemiec nigdy nie zyskało takiego charakteru na tle
sąsiadującej z nim Kolonii czy niedalekiego Frankfurtu nad Mennem), stanowią silne
centra życia politycznego. Wyniki badań i niektóre ustalenia doktrynalne w obu
tych płaszczyznach prezentują artykuły Marka Pająka Metropolizacja a kwestia postaw
obywatelskich i Piotra Piskozuba Davida Harleya koncepcja prawa do miasta. Pomiędzy
odzyskiwaniem a przebudową wielkich aglomeracji. Już same tylko tytuły wskazują,
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iż gorąco dyskutowane w ostatnim czasie problemy uspołecznienia administracji
publicznej – procesu trudnego do przeprowadzenia w małych wspólnotach lokalnych – w dużych ośrodkach miejskich ulegają wręcz spiętrzeniu. Oddalenie przysłowiowego ratusza od anonimowych mieszkańców wielkomiejskich sypialni, przy
braku poczucia tożsamości i identyfikacji z celami władz politycznych stwarza dla
socjologów, politologów i przedstawicieli nauk prawnych poważne wyzwanie.
Z uwagi na drugą część konferencji poświęconej debacie nad aglomeracją wrocławską w tomie zamieszczone zostały publikacje związane tematycznie z Wrocławiem i jego aspiracjami do rangi metropolitalnej. Ich uwarunkowania historyczne
ilustruje artykuł Przemysława Dudka Koncepcje odbudowy powojennego Wrocławia –
między miastem prowincjonalnym a drugą metropolią kraju, a rzeczywisty wynik tych
aspiracji – artykuł Janusza Maraka Walory i oferta turystyczna Wrocławia w opinii odwiedzających miasto. Artykuł Pawła Owczarka Osiedle Gądów Mały – kiedyś, dziś, w przyszłości. Szanse i zagrożenia odnosi się do problemu powszechnie występującego
w większości metropolii – podziału na stricte metropolitalne centrum i otaczające je
dzielnice pozbawione niekiedy podstawowych funkcji miejskich, poza jedną i główną
zarazem – zapleczem mieszkalnym dla centrum.
Każda jednostka osadnicza od początków swego istnienia zmuszała jej mieszkańców do organizacji jej przestrzeni. Na długo przed tym, zanim pojawiły się regulacje
prawne i urbanistyczne traktaty, ustalano zwyczajowo i praktycznie nie tylko położenie siedlisk ludzkich, ale też – jeszcze wtedy ani uświadamianą, ani tak nazywaną –
przestrzeń publiczną. Duże ośrodki miejskie oznaczały zwielokrotnienie związanych
z tym problemów, a gdy niektóre z nich zyskiwały charakter metropolitalny, zagospodarowanie przestrzeni publicznej stawało się jednym z narzędzi sprawowania
władzy. Jak dzisiejsze metropolie radzą sobie z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w dobie wszechobecnej reklamy, ukazuje artykuł Małgorzaty Jakiel Reklama
w przestrzeni miasta. Publikacja badań dotyczących „widzialności billboardów”.
Oddając niniejszy tom czytelnikowi jego redaktorzy i autorzy poszczególnych
artykułów wyrażają przekonanie, iż stanowi on doskonały punkt odniesienia do
toczących się w Polsce dyskusji nad koniecznymi przemianami ustrojowymi dużych gmin miejskich, które nie mogą już dłużej być traktowane tak samo jak mała
gmina wiejska czy miejska. Koncepcje ustroju metropolitalnego, choć ciągle jeszcze
budzące wiele obaw, zapewne z czasem zyskają stan pozwalający do nadania im
formy normatywnej. Być może będą one odpowiedzią na zgłaszane w dyskusji konferencyjnej i publikacji problemy natury socjologicznej i politologicznej. Również
w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego – przestrzeni metropolii w ogóle,
a przestrzeni publicznej w szczególności – autorzy poszczególnych artykułów włączyli się w toczącą się od dłuższego czasu dyskusję nad stanem regulacji prawnych,
a przede wszystkim praktyki ich stosowania.
dr hab. Jerzy Korczak
Instytut Nauk Administracyjnych
Uniwersytet Wrocławski

7

Marek Pająk
METROPOLIZACJA A KWESTIA WSPÓLNOT OBYWATELSKICH

Wprowadzenie
Rozważania na temat kwestii relacji wspólnot obywatelskich i procesu metropolizacji należałoby rozpocząć od klasycznego rozumienia idei miasta
i znaczenia obywatelskości. Bez refleksji nad miastem jako wspólnotą polityczną ukształtowaną w ramach określonych wzorców kulturowych nie można podjąć próby zrozumienia współczesnych procesów zmieniających krajobraz miejski w wymiarze przestrzennym, politycznym i społecznym. Należy
się zgodzić z Fernandem Braudelem, który stwierdził, że miasto nie może
być przedmiotem badań socjologicznych przy rezygnacji z wymiaru „trwania
i historii”.
Musi zatem być usytuowane w ożywiającym ten kompleks ruchu, mniej czy bardziej sięgającym w przeszłość, niekiedy sięgającym bardzo odległych rejonów czasu1.

Nawet tak odległych jak początki idei miasta w starożytnej Grecji, u źródeł
zachodniej cywilizacji.
Miasto jest pierwotną wspólnotą polityczną, stworzoną u początków Zachodu jako greckie polis. Wraz z powstaniem miasta tworzy się idea tego, co
polityczne – polityki i polityczności. Idea miasta oznaczała dla Greków kwintesencję wspólnoty politycznej, była fundamentem całej greckiej cywilizacji.
Grecy nie wyobrażali sobie innej wspólnoty wolnych i równych obywateli, jak
tylko polis. Odmienny ład polityczny uznawali za barbarzyński i niegodny
człowieka rozumnego i samowładnego.
1

F. Braudel, Historia i trwanie, tłum. B. Geremek, Warszawa 1999, s. 65.
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Oczywiście miasto stanowiło pierwotną wspólnotę polityczną również
w innych centrach cywilizacyjnych (miasta Doliny Indusu, Sumer). Częstokroć proces urbanizacji łączył się z powstaniem pierwszych wspólnot politycznych, wykraczających poza związki rodowo-plemienne. Zdarzało się, że
tymi wspólnotami były tzw. miasta-państwa. W innych przypadkach struktury polityczne przyjmowały od razu charakter organizmów złożonych z wielu ośrodków miejskich (Chiny, Egipt). Bez względu na różnice pomiędzy
charakterem i strukturą obu typów organizmów państwowych ich podstawą
pozostawało miasto. Mieczysław Jerzy Künstler, pisząc o cywilizacji chińskiej,
wskazuje, że od początku stanowiła ją społeczność miejska, budująca swoją
tożsamość w konfrontacji z otaczającą miasta ludnością barbarzyńską2. Bardzo ważna pozostaje natomiast różnica między strukturą polityczną a charakterem miast chińskich i greckich. Miasta chińskie były siedzibą władcy,
centrum kultu przodków z jego rodu; nie były to wspólnoty obywateli.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że język, który stosuje się współcześnie
do opisu zjawisk politycznych, wywodzi się właśnie ze środowiska miejskiego greckiej polis. Są to pojęcia, którymi posługiwano się na greckiej agorze.
Sam termin „polityka” semantycznie związany jest z obywatelem (politon)
i pierwotną wspólnotą polityczną – polis. Platoński dialog Politeia, tłumaczony dziś jako Państwo bądź Rzeczpospolita (Republic), w istocie odnosi
się do miasta, do polis. Takie określenia, jak „polityka”, „demokracja”, „oligarchia” czy „obywatel” przypominają nam, iż całe instrumentarium językowe dotyczące tej sfery czerpiemy ze „źródeł naszej greckiej pamięci”3.
Określenie miasto-państwo, którym dziś posługujemy się w odniesieniu
do polis, ma dość problematyczny charakter. Grecy nie znali rozróżnienia
między państwem a miastem. Polis oznaczało zarówno osadę, miasto, jak
i wspólnotę polityczną, którą dziś nazwalibyśmy państwem. Leo Strauss podkreślał, że klasycznym tematem politycznym była dla Greków relacja między
człowiekiem a miastem4. Rozróżnienie między miastem a państwem pojawiło się w Europie u schyłku średniowiecza i występuje we współczesnych
językach europejskich (city/country; die Stadt/der Staat; miasto/państwo),
lecz nie w klasycznej grece. Idea państwa początkowo nie dotyczyła wspólnoty obywateli, jak w Grecji, a monarchii feudalnej, czyli zbiorowości miast
i ziem podległych jednemu monarsze.
Polis jako klasyczna idea miasta
Powstanie polityki i języka polityki w środowisku miejskim polis niesie ze
sobą istotne implikacje. Pojmowanie polityki u Greków związane było z określoną przestrzenią, bliskością relacji, jawnością życia publicznego, „ogromną
M. J. Künstler, Dzieje kultury chińskiej, Warszawa 2007, s. 31.
P. Ricoeur, Symbolika zła, tłum. S. Cichowicz, M. Ochab, Warszawa 1996 s. 22.
4
L. Strauss, The City and Man, Chicago–London 1978, s. 1-13.
2

3
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rolą indywidualnej i zbiorowej rywalizacji oraz umiłowaniem wolności”5.
Zdaniem Pierre’a Manent klasyczna idea miasta określała:
przestrzeń publiczną, gdzie ludzie, obywatele obradują i decydują o wszystkim, co dotyczy
ich wspólnych praw. Stanowi ona ideę władania przez ludzką zbiorowość warunkami jej egzystencji; ideę polityczną, która jest w najwyższym stopniu naturalna6.

Obywatele byli równi wobec prawa, świadomi swojej tożsamości i tego, iż
przynależą do jednej zbiorowości (tę bliskość relacji mogli odczuwać w codziennym życiu, gdyż w wielu przypadkach znali się osobiście). Nieodłączną
cechą właściwej wspólnoty politycznej – w rozumieniu Greków – była philia
(przyjaźń)7. Obywatele posiadali wolność decydowania o kształcie, charakterze (ustroju) wspólnoty, do której należą. Mieli wręcz obowiązek decydowania w sprawach politycznych. W istocie, celem miasta było dyskutowanie
o sprawach publicznych.
Charakterystyczne dla pierwotnego ujęcia miasta było wyraźne podkreślenie jego oddzielenia od sfery pozamiejskiej, o czym pisał Mircea Eliade. Sfera
miejska była kojarzona z czymś ludzkim, racjonalnym i uporządkowanym,
natomiast otoczenie miasta było terenem mroku, terenem zwierzęcym, od
którego należy się oddzielić granicą8. Klasyczna idea miasta ukształtowana
w Grecji zachowała ten archaiczny, pierwotny element.
Miasto greckie stanowiło przestrzeń debaty publicznej, a zarazem przestrzeń edukacji politycznej, tak w wymiarze praktycznym, jak i teoretycznym.
Obywatele spierali się na agorze o to, co jest właściwe dla polis, uczyli się
retoryki, by skutecznie przekonywać słuchaczy do swoich racji. Sprawując
urzędy, stykali się z codziennymi problemami miejskiej społeczności. Wreszcie Sokrates stworzył, a Platon i Arystoteles rozwinęli, filozofię polityki jako
właściwe narzędzie kształcenia młodych ludzi na dobrych obywateli. Akademia Platońska czy Arystotelesowskie Liceum stały się szkołami przywódców,
prawodawców i obywateli.
Klasyczna idea miasta podupadła wraz z kryzysem poleis w IV wieku przed
Chrystusem, natomiast kilka wieków później kryzys miast był jedną z przyczyn upadku Imperium Rzymskiego i cywilizacji klasycznej. Jednak starożytna Grecja stała się ojczyzną „europejskiej poezji, filozofii, polityki, teatru,
historii, architektury, sztuki, a nawet sportu. Perykles nazwał kiedyś Ateny »szkołą wychowania Hellady«”. O Helladzie można z kolei stwierdzić, iż
„stworzyła fundament dzisiejszej cywilizacji”9.
M. H. Hansen, Polis: wprowadzenie do dziejów greckiego miasta-państwa w starożytności, tłum. A. Kulesza, R. Kulesza, Warszawa 2011, s. XVI.
6
P. Manent, Intelektualna historia liberalizmu, tłum. M. Miszalski, Kraków 1994, s. 14.
7
Zob. E. Voegelin, Platon, tłum. A. Legutko-Dybowska, Warszawa 2009, s. 68.
8
Zob. M. Eliade, Obrazy i symbole: szkice o symbolizmie magiczno-religijnym, tłum. M. Rodak, P. Rodak, Warszawa 1998, s. 42-64.
9
M. H. Hansen, dz. cyt., s. XVI.
5
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Rozwój i ewolucja idei miasta
Francuski filozof P. Manent wskazywał, że u progu nowożytności konkurowały ze sobą trzy idee organizacji społeczeństwa: idea miasta, cesarstwa
i Kościoła10. W wyniku tych zmagań powstała zupełnie nowa forma organizacji społeczeństwa – monarchia absolutna, z której później wykształciło się
państwo narodowe.
Z jednej strony, w czasach powstawania monarchii europejskich miasta
na kontynencie podupadły, stając się zależne od nowopowstałych monarchii
(jak chociażby w przypadku miast hanzeatyckich), z drugiej strony, rozwijały
się stolice, powiększając się do rozmiarów nieosiągalnych dla miast średniowiecznych.
Najbardziej istotny jest jednak fakt, iż idea miasta okazała się nadal żywotna. Kształtujące nowożytną myśl polityczną dzieła Machiavellego były wynikiem obserwacji relacji politycznych w rodzinnej Florencji. Podporą monarchii europejskich z wolna stawało się mieszczaństwo, które osiągnęło pełne
znaczenie polityczne po rewolucji francuskiej. Kuźnią kadr i szkołą elit były
miejskie uniwersytety. Działania mieszkańców miast i wystąpienia ludności
miejskiej miały częstokroć przełomowe znaczenie dla wydarzeń politycznych
– jak w przypadku rewolucji francuskiej. Wzorce wykształcone w klasycznej
Grecji stały się modelem porządku dla państw narodowych. Wraz z upowszechnieniem się idei Oświecenia tradycję ustrojową polis oraz rzymskiej
civitas próbowano przenieść na grunt nowożytnego państwa narodowego.
Z kolei XIX-wieczna industrializacja i polityczna emancypacja kolejnych
grup ludności sprawiły, iż miejska wspólnota polityczna stała się przedmiotem oddziaływania ideologii i przywódców ruchów rewolucyjnych.
Miasto pozostało więc najważniejszą areną walki politycznej, swoistym
przedpolem działalności politycznej w wymiarze państwowym. Wzorce i język rywalizacji politycznej nadal wyrastały ze sfery lokalnej i często polityka dotycząca spraw miejskich (nawet z pozoru banalnych i mało istotnych)
stawała się kluczową dla losu mocarstw (jak w przypadku rewolucji w Rosji
i upadku imperium carów w znacznej mierze związanych z kwestią zaopatrzenia Piotrogrodu w żywność). Przede wszystkim stolice mocarstw europejskich – Londyn, Paryż, Wiedeń, Berlin, Petersburg – pozostawały istotną
areną zmagań politycznych o szczególnym znaczeniu dla organizmów państwowych. Można powiedzieć, iż były one – pomimo wielu zasadniczych różnic – swoistymi protoplastami współczesnych metropolii.
Zasadnicze wymiary procesu metropolizacji
Występujące współcześnie i wzajemnie się warunkujące procesy metropolizacji i globalizacji wydają się mieć istotne znaczenie dla przemian zachodzących
w sferze polityki lokalnej (dotyczącej wspólnot miejskich) i państwowej.
10

P. Manent, dz. cyt. s., 13-22.
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Warto zwrócić uwagę na najbardziej znamienne wymiary tych procesów,
istotne dla omawianego problemu. Proces metropolizacji charakteryzuje
się wzmożonym umiędzynarodowieniem, a zarazem przejęciem funkcji kierowniczych przez wielkie miasta (metropolie) w aspekcie gospodarczym, ale
również społecznym, politycznym oraz kulturowym – i tym samym rozluźnieniem ich więzi z regionem i państwem narodowym11; oznacza to zaistnienie zupełnie nowego zjawiska, z jakim ludzkość nie miała do tej pory do
czynienia. Taki proces musi wpłynąć na mechanizmy, wzorce i język sfery
politycznej, które jak dotąd kształtowały się w zupełnie odmiennym środowisku, innym pojmowaniu czasu i przestrzeni.
Proces metropolizacji wiąże się z nasileniem zjawiska konkurencji, ze
zwiększeniem tendencji innowacyjnych, a przede wszystkim z nasileniem
procesów globalizacji. Jan Scholte uważa, że najistotniejszą cechą globalizacji jest „supraterytorializacja” („odprzestrzennienie”) relacji gospodarczych,
społecznych i kulturowych, w tym także interakcji międzyludzkich12. Fizyczna odległość przestała być barierą dla wymiany dóbr, usług i kapitału, ale
także przemieszczania się ludzi. Czas i energia oraz koszty transportu zostały
diametralnie zmniejszone. Przede wszystkim przestrzeń miała coraz mniejsze znaczenie dla wielu wymiarów ludzkiej egzystencji i działalności. „Metropolia sieciowa zastępuje miasto-terytorium, przestrzeń interaktywna zastępuje aktywną”13 – jak pisał francuski teoretyk kultury Paul Virilio.
Czy osłabienie czynnika przestrzennego jako wymiaru ludzkiej egzystencji
może pozostać bez wpływu na relacje władzy i panowania, które od ich znanych początków miały charakter przestrzenny? Czy pozostaje dziś miejsce
na więzy lojalności politycznej (tak w odniesieniu do jednostki i jej lojalności
wobec lokalnych struktur władzy, jak i metropolii jako podmiotu podległego władzy państwowej)? Czy można budować tożsamość jednostek, opierając się na określonej przestrzeni politycznej, jeśli w innych aspektach życia
(pracy, rozrywki) są one związane w większym stopniu ze sferą globalną niż
lokalną? Jak można budować polityczną wspólnotę (której podstawą muszą być określona kultura polityczna, zdefiniowane wzorce rywalizacji), jeśli
jest ona złożona z mozaiki kultur i zarazem mozaiki zindywidualizowanych
jednostek, dokonujących wyboru własnej tożsamości na podstawie wzorca
„społeczeństwa jako domu towarowego”14?
Te i inne problemy mają związek z obecnym w literaturze pytaniem: czy metropolia nadal jest miastem, czy jest to zupełnie inna forma osadnicza? Niektórzy badacze – jak choćby Krzysztof Nawratek – piszą o „śmierci miasta”:
Jednak największa słabość współczesnych miast dotyczy sfery politycznej. Mimo wzrostu
gospodarczego, mimo że państwowe lub międzynarodowe instytucje polityczne lokują swe
Zob. B. Jałowiecki, M. S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej,
Warszawa 2010, s. 208-210.
12
J. A. Scholte, Globalizacja: krytyczne wprowadzenie, Sosnowiec 2006, s. 134-135.
13
B. Jałowiecki, Globalny świat metropolii, Warszawa 2007, s. 60.
14
R. Legutko, Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte, Kraków 1998, s. 35-56.
11
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siedziby właśnie w nich, to współczesne miasta jako takie, same w sobie, nie mają niemal
żadnego znaczenia politycznego. (...) Mimo więc wzrostu gospodarczego, przestrzennego czy
demograficznego – Miasta umierają. Umierają jako idea polityczna, jako sposób życia ich
mieszkańców oparty na samozarządzącej sobą wspólnocie15.

Czy metropolia jest miastem? Czy idea miasta umarła?
Zastanawiając się nad zagadnieniem „śmierci miasta”, Bohdan Jałowiecki
wskazuje na szereg różnic między metropolią a miastem. Miasto było zwarte
i miało granice, natomiast metropolia „rozlewa się w przestrzeni, a jej granice są trudno dostrzegalne”16. Miasto jest zbiorowością obywateli, a metropolia to „zbiór jednostek, konsumentów i użytkowników”17. Miasto było
związane z otaczającym je regionem (jak polis czy miasto w XIX- wiecznym
państwie narodowym, nawet jeśli struktura etniczna regionu różniła się od
struktury etnicznej miasta – jak w przypadku Lwowa), metropolia jest węzłem światowej sieci, osłabia związki z otaczającym obszarem (ale pozostaje
w relacji z innymi metropoliami, nawet na odległych kontynentach). Miasto
było „uczłowieczoną przestrzenią” (Yi-FuTuan), metropolia jest obszarem
działania anonimowych sił. Metropolia przybiera postać „sieci utworzonej
przez ścisłe relacje między odległymi miejscami”18.
Współczesna metropolia w coraz mniejszym stopniu przypomina miasto,
a tym samym przestaje być przestrzenią dla obywateli. B. Jałowiecki określa
te nowe struktury „amorficznymi obszarami zurbanizowanymi”19, które tylko „z przyzwyczajenia, a tak naprawdę z braku adekwatnego języka”20 nazywane są miastami. Metropolie stają się „ogniwami sieci, nad którą nikt już
nie sprawuje kontroli”21, natomiast aktorzy polityczni prowadzą w nich gry,
w których „reguły są niejasne” i wydają się być „nieprzestrzegane”22.
Według Krzysztofa Nawratka:
We współczesnych miastach (metropoliach – M. P.) nie ma już przestrzeni dla Obywateli.
Przestrzenie publiczne przestały istnieć. Są jedynie przestrzenie dla użytkowników i konsumentów23.

Metropolia staje się tworem, w którym brakuje połączenia między człowiekiem a lokalnym systemem politycznym, brakuje „interfejsu”, którym
K. Nawratek, Miasto jako idea polityczna, Kraków 2008, s. 15-16.
Czy metropolia jest miastem?, red. B. Jałowiecki, Warszawa 2009, s. 7.
17
Tamże.
18
Tamże.
19
Tamże.
20
Tamże.
21
Tamże.
22
Tamże.
23
K. Nawratek, Miasto jako idea polityczna, s. 149.
15
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w klasycznej idei miasta był „Obywatel”24. Brak pośredniczącej roli obywatelskości, przemiana obywateli w konsumentów sprawiają, iż lokalny system
polityczny przestaje przypominać wspólnotę, a wręcz nabiera cech zarządzanej centralnie, swoistej „tyranii”25. Człowiek traci kontrolę nad sferą polityczną, traci wpływ na decyzje polityczne podejmowane tak w sferze lokalnej, jak
i na szczeblu państwowym.
Procesy metropolizacji i globalizacji wytwarzają również nowy „system komunikacyjny”. Według Manuela Castellsa:
nowy system komunikacyjny radykalnie przekształca przestrzeń i czas, fundamentalne wymiary ludzkiego życia. To, co lokalne, zostaje uwolnione od swych kulturowych, historycznych,
geograficznych znaczeń i ponownie zintegrowane w funkcjonalne sieci lub w kolaże obrazów,
wytwarzając przestrzeń przepływów, która zastępuje przestrzeń miejsc26.

Charakterystyczne dla tego nowego systemu komunikacyjnego są „inkluzywność i wszechstronność wszystkich ekspresji kulturowych”27; jest on „różnorodny, multimodalny i wszechstronny”28. Czy to przekształcenie przestrzeni
i czasu może pozostać jednak bez wpływu na sferę polityki lokalnej, a tym
samym na sam język polityki, który wyrósł w określonej przestrzeni? Czy
uwolnienie od kulturowych, historycznych i geograficznych znaczeń oraz
nieograniczona inkluzywność nowej przestrzeni może w jakikolwiek sposób przyczynić się do wytworzenia wspólnoty obywatelskiej? Czy raczej jest
to proces destrukcyjny dla wszelkich form kooperacji między obywatelami
w sferze lokalnej?
Catherine Needham pisze, że współcześnie obywatele definiowani przez
uczestnictwo we wspólnocie politycznej stają się obywatelami-konsumentami. Obywatele w klasycznym rozumieniu byli partnerami, połączonymi
więzami lojalności, natomiast obywatel-konsument jest klientem, charakteryzuje go „interesowna” lojalność29. Kryzys pojęcia obywatela ma również
związek z samym kryzysem polityki i wyparciem problemów politycznych
przez ekonomię. Wszelkie problemy dotyczące każdej społeczności (również
społeczności miejskiej) wydają się mieć przyczyny ekonomiczne i to w sferze
ekonomii szuka się ich rozwiązania. Stąd w takich miejscach jak metropolie,
w których nowoczesne technologie i dynamiczny rozwój gospodarczy uznawane są za źródła postępu i sukcesu całej społeczności, nie pozostaje już miejsce dla wspólnoty i brakuje czasu na deliberatywne rozwiązania problemów
politycznych. Zaczyna dominować technokratyczne zarządzanie, możliwość
podejmowania decyzji jest przypisywana ekspertom, posiadającym fachową
Zob. tamże, s. 153.
Zob. L. Strauss, O Tyranii, tłum. P. Armada, A. Górnisiewicz, Kraków 2009, s. 21-23.
26
M. Castells, Społeczeństwo sieci, tłum. M. Marody, Warszawa 2007 s. 380.
27
Tamże, s. 379.
28
Tamże, s. 379.
29
Zob. C. Needham, Citizen-Consumers: New Labour’s Marketplace Democracy, London 2003, cyt. za: K. Nawratek, Miasto jako idea polityczna, Kraków 2008, s. 25.
24
25
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wiedzę. Mariaż technologii i władzy wydaje się być wrogiem wspólnoty i sojusznikiem „tyranii”30.
Między „śmiercią miasta” a nową polis
– konsekwencje metropolizacji
Czy w takiej sytuacji pozostaje miejsce dla aktywności obywatelskiej? Jakie
są możliwe scenariusze i jaki świat może wyłonić się w wyniku procesu metropolizacji?
Jeden z możliwych scenariuszy związany jest z obniżeniem aktywności
obywatelskiej i partycypacji politycznej, szczególnie w wymiarze lokalnym,
ale również państwowym. Powiązania globalne mieszkańców metropolii
mogą spowodować atrofię lojalności wobec wspólnot lokalnych. Zauważalne
są tendencje wskazujące, iż ludzie przestają czuć się obywatelami wspólnoty
miejskiej (problemy lokalne są prezentowane przy pomocy technokratycznego języka i rozwiązywane przez technokratów-specjalistów), częstokroć
globalne problemy polityczne (za sprawą nowych mediów) wydają się mieszkańcom metropolii bliższe niż problemy lokalne. Polityka lokalna, w której
najbardziej widoczne są uchybienia i sukcesy decydentów, przestaje już być
areną edukacji politycznej – kształtowania postaw obywatelskich31.
Problemy ze świadomością obywatelską, z tożsamością mieszkańców metropolii mogą wynikać ze zmiany charakteru interakcji między ludźmi w nowym środowisku metropolitalnym. Interesujące obserwacje na tym polu poczynił Richard Sennett w klasycznej już pracy Ciało i kamień. Amerykański
socjolog zwrócił uwagę na zmiany zachodzące w przestrzeni miejskiej. Stwierdził, iż w dawnych miastach istniała „cielesna interakcja mieszkańców”32,
którzy się ze sobą stykali, słyszeli, czuli się nawzajem. „Brakiem kontaktu
fizycznego” obrazowano „zamęt w miejskiej przestrzeni”33. Natomiast współcześnie coraz częściej można zaobserwować zanik fizycznych interakcji, bliskości mieszkańców metropolii. Przykładem ucieczki od miejskiego gwaru
jest choćby powszechne używanie przenośnych odtwarzaczy muzycznych34.
Brak fizycznych, bezpośrednich interakcji między mieszkańcami, brak odczuwania przestrzeni może przyczyniać się do zaniku poczucia obywatelskiej
wspólnoty.
Wielokulturowość metropolii oraz przepaść między mieszkającą na przedmieściach klasą metropolitalną a często odmienną etnicznie społecznością
„wykluczonych”, zamieszkujących dzielnice biedy, również powoduje niemożność wykształcenia się zbiorowej tożsamości, świadomości wspólnych
Zob. L. Strauss, O Tyranii, s. 22.
Zob. J. Grzeszczak, Partycypacja publiczna w dużych miastach (w:) Dyktat czy uczestnictwo?
Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, red. A. Olech, t. 1, Warszawa 2012, s. 234-250.
32
R. Sennett, Ciało i kamień, Gdańsk 1996, s. 15.
33
Tamże.
34
Zob. K. Nawratek, dz. cyt., s. 91.
30
31
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problemów i możliwości wypracowania ich rozwiązań. M. Castells zwraca
uwagę, że:
Nowa elita menedżersko-technokratyczno-polityczna stworzyła ekskluzywną przestrzeń, tak
odseparowaną i oddaloną od miasta jako całości jak burżuazyjne dzielnice w społeczeństwie
przemysłowym, ale – ponieważ klasa zawodowa jest większa – na większą skalę35.

Nie istnieje już wspólna agora, na której razem rozwiązuje się problemy.
Nie ma jednego języka polityki. W przyszłości problematyczna może okazać
się także kwestia równości wobec prawa. Grecka isonomia była podstawą
porządku prawnego polis. Warto zastanowić się nad kwestią równości wobec prawa kobiet we Francji – jednych należących do klasy metropolitalnej,
a drugich – muzułmanek zamieszkujących dzielnice biedy na przedmieściach. Jeżeli nie pozostają one nierówne w obliczu prawa, to z pewnością
ich status społeczny i możliwości awansu są diametralnie różne. Te niebezpieczne tendencje mogą się pogłębiać. Na początku lat 90. minionego wieku
przewidywał je Marian Malikowski:
W miarę rozwoju gospodarki rynkowej, demokracji i liberalizmu będzie się nasilał związek usytuowania przestrzennego ludzi z innymi cechami ich statusu społecznego. Najbardziej i najszybciej będzie to widoczne w dużych miastach. (…) Będzie to prowadzić do powstawania atrakcyjnych dzielnic elitarnych oraz zdegradowanych coraz bardziej obszarów zabudowy, w której
mieszkać będą biedni. Wszystko to wzmocni (…) „kompozycję” cech statutowych ludzi36.

Ta konstatacja polskiego socjologa, mówiąca o trwałości statusu społecznego w dużych miastach (metropoliach), łączy się z inną obserwacją, według
której jednostki i grupy będące wyżej w hierarchii społecznej mają łatwiejszy
dostęp do szeregu dóbr i wartości przestrzennych – instytucji publicznych,
atrakcyjnych miejsc, ośrodków rekreacji, lepszych mieszkań37. Bariera oddzielająca dwie grupy znajdujące się po przeciwnych stronach drabiny społecznej ma nie tylko charakter subiektywnego poczucia, ale przede wszystkim odzwierciedla się w przestrzennym usytuowaniu.
Poczucie związku i identyfikacji z przestrzenią (również w jej politycznym
wymiarze) może stać się jednak wątpliwe ze względu na ogromną mobilność ludności w metropolii (szczególnie tej należącej do klasy metropolitalnej). Metropolie charakteryzuje ruch. Człowiek często zmieniający miejsce
zamieszkania (np. z powodu zmiany stanowiska pracy) nie identyfikuje się
z problemami wspólnoty politycznej, do której należy tylko chwilowo. Klasycy wskazywali na znaczenie identyfikacji z przestrzenią (na optymalny rozmiar polis) i twierdzili, że tylko w takich warunkach możliwe jest stworzenie
M. Castells, dz. cyt., s. 403.
M. Malikowski, Przestrzeń jako wymiar struktury społecznej i społecznych nierówności
(w:) Społeczeństwo i przestrzeń zurbanizowana: teksty źródłowe, red. M. Malikowski i S. Solecki, Rzeszów 1999, s. 153.
37
Zob. tamże, s. 151-152.
35

36

16

Marek Pająk Metropolizacja a kwestia wspólnot obywatelskich

wspólnoty równych i wolnych obywateli. Znaczna mobilność jednostek
i grup ludności była charakterystyczna nie dla obywatelskich wspólnot miejskich, lecz wschodnich despotii – od czasów imperium perskiego po Związek
Radziecki. Czyżby techniczne możliwości w sferze komunikacji i transportu
– które wydają się być szansą na nieograniczony rozwój – staną się nie wybawieniem, lecz klątwą przyszłości?
Możliwy jest jednak inny scenariusz. Obszary metropolitalne obejmują
znaczną część ludności globu, wypracowują sporą część PKB państw narodowych – może to oznaczać początek kształtowania się organizmów politycznych na kształt „nowych poleis”. Zdaniem K. Nawratka:
Śmierć miasta to być może zmartwychwstanie polis. Polis rozumianej jako sposób zarządzania sobą przez wspólnotę, która żyje w „obszarze zurbanizowanym”, dawniej nazywanym
miastem38.

Powiązania między metropoliami przywołują na myśl relację między greckimi koloniami. Klasa metropolitalna może wykształcić nową tożsamość o kosmopolitycznym charakterze, a nowe media mają szanse stać się wehikułem
partycypacji obywatelskiej na skalę dotąd niemożliwą. Taki proces wiąże się
również z pewnym niebezpieczeństwem. Podobnie jak w Grecji klasa metropolitalna może stać się uprzywilejowaną grupą obywateli (o specjalnym statusie), wobec barbarzyńców tego statusu nieposiadających (zagrożenie jest
widoczne choćby na przykładzie tzw. gated communities).
Przywoływany od wielu lat kryzys państw narodowych, połączony z coraz
większą aktywnością organizmów o transnarodowym charakterze, może stać
się szansą dla wzmocnienia idei miasta (jako współczesnej metropolii) pod
kuratelą transnarodowych gremiów. Mark Purcell – piszący o nowym modelu
obywatelstwa – wskazuje na dwa trendy o niebagatelnym znaczeniu dla procesu metropolizacji: zwiększenie dominacji wielkich korporacji nad życiem
materialnym jednostek oraz zmierzch westfalskiego porządku geopolitycznego i liberalno-demokratycznej formy obywatelstwa39. Według niego zmiany
zachodzące w obrębie pojęcia obywatelstwa dotyczą trzech wymiarów:
a) obywatelstwo zostało przeskalowane – uprzednia hegemonia państw
narodowych jest osłabiona w obliczu tworzenia wspólnot o większej skali,
b) obywatelstwo jest reterytorializowane (reterritorialized) – związek
między suwerennością państw narodowych a polityczną lojalnością został
podważony,
c) obywatelstwo zostało reorientowane (reoriented) – z dala od państwa
narodowego jako dominującej wspólnoty politycznej40.
Przy założeniu, że takie zmiany w obrębie koncepcji obywatelstwa faktycznie mają miejsce czy też, że zmiany, które rzeczywiście zachodzą w ramach
K. Nawratek, dz. cyt., s. 16.
M. Purcell, Citizenship and the Right to the Global City: Reimaging the Capitalist World
Order, „International Journal of Urban and Global Research” 2003, vol. 27 (3), s. 564.
40
Zob. tamże, s. 566.
38
39
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idei obywatelstwa, są ukierunkowane w taki sposób, jak zdiagnozował to
M. Purcell, można niewątpliwie stwierdzić, iż wyłania się nowy porządek
międzynarodowy o jeszcze nierozpoznanym charakterze. Być może będzie to
ład globalnych metropolii, swoistych nowych poleis – połączonych więzami
o ekonomicznym, ale także kulturowym i politycznym charakterze, przede
wszystkim jednak zjednoczonych więzami lojalności przekraczającymi ograniczenia przestrzenne i terytorialne – zbudowanych na gruzach państw narodowych?
Niewątpliwie rola metropolii wydaje się być coraz bardziej dominująca.
Jak pisze M. Castells:
Los gospodarczy kraju, w którym się znajdują, czy to będą Stany Zjednoczone, czy Chiny, zależy od osiągnięć metropolii, niezależnie od prowincjonalnej mentalności otoczenia. Metropolie
są nie tylko ośrodkami innowacji kulturalnych i politycznych, ale przede wszystkim węzłami
globalnych połączeń sieci41.

Czy ta globalna sieć będzie siecią samorządnych wspólnot czy technokratycznych tyranii – to już zależy od warunków rozwoju obywatelskiej tożsamości mieszkańców metropolii.
Bez względu na to, który ze scenariuszy okaże się prawdziwy, jedno pozostaje istotne: bez idei miasta, prężnych i zdolnych do zachowania równowagi
i ładu społeczno-politycznego wspólnot miejskich, bez pewnej formy tożsamości wspólnot miejskich niemożliwe jest stworzenie wspólnoty wolnych
i równych obywateli oraz wątpliwe wydaje się zachowanie uniwersalnego
dorobku zachodniej cywilizacji.
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Metropolisation and the issue of civil communities
This article explores the process of metropolisation and its growing impact on civil
communities. It is the analysis of relations between the city - seen as a community
where civil values are constituted – and numerous changes caused by evolving roles
of large metropolises. The article traces the evolution of the idea of the City back
to the Ancient Greece and the origins of the Western Civilisation. It focuses on
the fundamental problems and possibilities connected with the metropolisation
process. The author is concerned with consequences of the metropolisation such
as the decline of civil values and decrease in political participation.
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Piotr Piskozub
DAVIDA HARVEYA KONCEPCJA PRAWA DO MIASTA.
POMIĘDZY ODZYSKIWANIEM A PRZEBUDOWĄ WIELKICH
AGLOMERACJI

Wprowadzenie
W obliczu zwiększenia zapotrzebowania na różnorakie przejawy inicjatywy
obywatelskiej oraz przeobrażeń koncepcyjnych w obrębie sposobu zarządzania miastem kwestią fundamentalną staje się pytanie o kondycję praw
człowieka, których istota rozciąga się od wymiaru praktycznego działania
do podjętych przez naukowców teoretyzacji politycznych i etycznych. Ideologia neoliberalna kładzie ogromny nacisk na promocję indywidualistycznego charakteru praw człowieka; to z nakreślonej przez tę ideologię logiki
rynkowej i porządku prawnego wynika potrzeba podkreślenia własności
prywatnej i szansy na ekonomiczną emancypację. Siłą rzeczy, w obrębie liberalnego i neoliberalnego dyskursu, prawa zbiorowe zostają niejednokrotnie
zepchnięte na dalszy plan rzeczywistości społecznej. W świadomości kolektywnej w dalszym ciągu silnie zakorzenione jest jednak dziedzictwo walki
o prawa grupowe: ruchu praw obywatelskich, robotniczego, kobiet, mniejszości rasowych czy seksualnych. Z dzisiejszej perspektywy wspomniane
mobilizacje należy uznać raczej za sukces całych społeczeństw, które w toku
dziejów zaczęły odchodzić od swojego hermetycznego charakteru i hegemonicznego pojmowania rzeczywistości. Proces dążenia do zmian, choć podatny
na wszelkiego rodzaju uwarunkowania historyczne, polityczne, ekonomiczne,
kulturowe etc., wciąż pozostaje silnym determinantem myślenia społecznego. O jego obecności świadczyć mogą choćby zwielokrotnione w ostatnich latach fale ruchów obywatelskich: socjalnych, ekonomicznych, ekologicznych,
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kulturowych i feministycznych. Przeważająca część tych oddolnych inicjatyw rodzi się w miastach, które z biegiem lat zaczęły pobudzać i podtrzymywać aktywność społeczną mieszkańców. Mechanizm ten zbiegł się w czasie
z przeobrażeniami w obrębie sposobu zarządzania samym miastem. Mająca
swe korzenie jeszcze w myśli Maksa Webera koncepcja biurokratyczna już
w latach 70. XX wieku okazała się niewystarczająca czy raczej nieskuteczna.
Wzrost liczby urzędników, przerost rozwiązań ilościowych nad jakościowymi
zrodził potrzebę zrewidowania drogi rozwoju. W latach 80. odpowiedzią na
wcześniejsze problemy wydawała się koncepcja New Public Management –
obszar miejski zaczęto postrzegać jako firmę nastawioną na zysk i wydajność.
Zabrakło w niej jednak elementu partycypacji obywatelskiej, który pojawił
się w ramach rozwijanej od lat 90. idei Good Governance: miasta angażującego wszystkie zainteresowane strony, dążącego do konsensusu społecznego, akcentującego równość szans, a przy tym zorientowanego na swoich
mieszkańców i przed nimi odpowiedzialnego. Zasady „dobrego rządzenia”,
zwłaszcza w Polsce, są jednak nadal rzadko spotykane.
Wydaje się rzeczą konieczną odniesienie wymienionych czynników do sposobu, w jaki w dzisiejszym świecie postrzega się prawa zbiorowe. Obok prawa do wolności, pracy czy wypoczynku umiejscowić można prawo do miasta.
Konstrukcja ta jest raczej metaforą, a nie – mającym swe odzwierciedlenie
w porządku – legalnym zapisem. Zawiera w sobie odwołanie nie tylko do
prawa do czystego powietrza, bieżącej wody, rozbudowanej sieci komunikacyjnej czy handlowej, ale także prawa do godziwego mieszkania, partycypacji
w zarządzaniu miejską przestrzenią i w nakreślaniu wizji jej funkcjonowania.
Jak przedstawia to brytyjski geograf i socjolog David Harvey, prawo do miasta jest:
czymś o wiele szerszym niż prawo dostępu jednostki lub grupy do zasobów, które zawiera
miasto: jest prawem do zmiany i wynajdywania miasta na nowo takim, jakim go pragniemy.
Jest też, co więcej, prawem bardziej kolektywnym niż indywidualnym, ponieważ wynajdywanie miasta na nowo w sposób nieunikniony zależy od sprawowania kolektywnej władzy nad
procesem urbanizacji1.

Ten postulowany przez D. Harveya zwrot w kierunku miasta obywatelskiego
nie musi być osadzony jedynie w płaszczyźnie abstrakcyjnej; liczne inicjatywy
miejskie na całym świecie dowodzą, że można nadać mu odpowiednią formę
i wykorzystać go w praktyce. Wszelkie przedsięwzięte w tym celu działania są
przejawem powrotu do zainteresowania prawami zbiorowymi i możliwością
ich realizacji. Jak przekonuje D. Harvey, spośród praw kolektywnych właśnie
prawo do miasta może okazać się najcenniejszym dobrem, a przy tym, paradoksalnie, nadal najbardziej lekceważonym2. W tej perspektywie prawo do
miasta jest więc symptomatyczne dla postrzegania innych praw grupowych,
D. Harvey, Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, tłum. A. Kowalczyk, Warszawa 2012, s. 22.
2
Tamże.
1
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ale również dla postrzegania nas samych – D. Harvey pyta de facto o to, jakiego miasta chcemy, jaki jest nasz stosunek do innych mieszkańców, czy jesteśmy zdolni do kooperacji etc. Dlatego, w obliczu postępujących procesów
urbanizacji, przypomnienie o prawie do miasta wydaje się rzeczą naturalną,
niezwykle istotną dla antycypacji sposobów zarządzania metropoliami.
W niniejszym wywodzie najważniejszą kwestią jest przybliżenie czytelnikowi koncepcji prawa do miasta w ujęciu D. Harveya. Służyć temu ma rozbudowana analiza teoretyczno-krytyczna, skonfrontowana w dalszej części
artykułu z przykładami rozwiązań praktycznych, zastosowanych w różnych
obszarach miejskich na całym świecie. Wdrażanie idei badacza w życie uwidacznia się najbardziej w ramach licznych ruchów miejskich, które z prawa do miasta uczyniły dewizę swojego postępowania. Przybliżenie postulatów wspomnianych formacji w tym wywodzie stanie się nie tylko pytaniem
o szansę na kolektywne zarządzanie miastem, ale również okazją do pobudzenia świadomości obywatelskiej. Artykuł ten ma pełnić przede wszystkim
funkcję edukacyjną, która miałaby zainicjować debatę nad kształtowaniem
procesów urbanizacyjnych. Ostatnia część rozprawy poruszy problem paraleli pomiędzy wolnością do tworzenia i przekształcania miast a wolnością
do tworzenia i przekształcania siebie samych. Zwrócenie uwagi na to zagadnienie jest sprawą fundamentalną dla zrozumienia zasad prawa do miasta
i wdrożenia ich w życie mieszkańców polskich aglomeracji.
Prawo do miasta – perspektywa teoretyczna
Koncepcję prawa do miasta po raz pierwszy zaproponował w 1967 roku francuski socjolog i filozof Henri Lefebvre w eseju Prawo do miasta, przekonując,
że jest ona niczym innym jak „żądaniem zmodyfikowanego i odnowionego
dostępu do życia w mieście”3. D. Harvey odczytuje jednak postulaty francuskiego myśliciela przez pryzmat tak żądania, jak i wołania; wołanie miałoby
być „odpowiedzią na ból egzystencjalny wyjaławiającego kryzysu życia codziennego w mieście”4. Zaakcentowany przez D. Harveya ból nie jest jednak
tylko wyrafinowanym pojęciem literackim – jego symptomy można dostrzec
w dynamice i złożoności przeobrażeń społecznych Francji lat 60. XX wieku,
z całą ich podatnością na przypływ amerykańskiego kapitału korporacyjnego, stosunkiem do działań militarnych w Wietnamie, rozwojem budowlanym,
rodzącymi się zrębami społeczeństwa konsumpcyjnego z jednej strony, z drugiej zaś z tworzonymi lub rozwijanymi prądami filozoficznymi (takimi jak egzystencjalizm, sytuacjonizm, francuska myśl marksistowska) czy Nową Falą
w tamtejszym kinie. Tworzący się ferment społeczny doprowadził ostatecznie
do wydarzeń z maja 1968 roku, kiedy to ruchy obywatelskie rozpoczęły proces kulturowej transformacji. Poszukując miejskich korzeni tych przeobrażeń i podążając za nauką D. Harveya, należałoby odejść od intelektualnego
3
4

H. Lefebvre, Writings on cities, tłum. E. Kofman, E. Lebas, Oxford UK–Malden 1996, s. 158.
D. Harvey, Bunt miast, dz. cyt., s. 8.
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dziedzictwa H. Lefebvre’a, by zwrócić się w kierunku tego, co wydarzyło się
na ulicach Paryża i innych francuskich miast. Przeprowadzona przez brytyjskiego naukowca wykładnia genealogii idei prawa do miasta znajduje swe
uzasadnienie choćby w wizji budżetu partycypacyjnego, modelu rozwiniętym
w Porto Alegre w Brazylii, a także w działaniach przedsięwziętych w ramach
Forum Społecznego Stanów Zjednoczonych. W obu przypadkach obywatele
doszli do przekonania, że kolektywna walka o zmianę jakości życia w mieście jest bardziej skuteczna niż formułowanie partykularnych postulatów. Co
więcej, w obu wariantach działania nie posiłkowano się bliżej nieokreśloną
inicjatywą odgórną czy różnorakimi inspiracjami intelektualnymi; dlatego
też, budując analogię pomiędzy wydarzeniami z maja 1968 roku a przywołanymi przykładami miejskiej mobilizacji, należy dostrzec ich uliczną genezę.
Odnosząc do tego schematu samą koncepcję prawa do miasta, można dojść
do wniosku, że nie jest ona rezultatem fascynacji intelektualnych, lecz odpowiedzią na podatną na wszelkiego rodzaju fluktuacje, pogarszającą się jakość
życia mieszkańców obszarów miejskich o różnej ideologicznej proweniencji5.
Patrząc przez ten pryzmat, zdecydowanie bardziej zrozumiały jest teoretyczny charakter prawa do miasta w myśli D. Harveya. W jego podejściu idea
ta jest elementem walki antykapitalistycznej; brytyjski naukowiec traktuje
swoją koncepcję jako potencjalną alternatywę dla jednowymiarowego procesu neoliberalizacji, który:
wiązał się jednak w dużym stopniu z „twórczą destrukcją” nie tylko uprzednio istniejących
ram instytucjonalnych i układów sił, (…) ale również systemu podziału pracy, stosunków
społecznych, urządzeń socjalnych, poziomów zaawansowania technicznego, sposobów życia
i myślenia, zachowań reprodukcyjnych, związków z ziemią i emocjonalnych przyzwyczajeń6.

W wizji D. Harveya ład neoliberalny, poparty dominacją struktur kapitalistycznych w świecie Zachodu, doprowadził do zastopowania aktywności obywatelskiej w sferze publicznej. Ten fatalizm kontrastuje z definicją miasta,
którą w latach 60. zaproponował amerykański socjolog Robert Park:
(miasto) jest najspójniejszą i, ogólnie rzecz biorąc, najbardziej udaną próbą, jaką kiedykolwiek podjął człowiek w przekształcaniu świata, w którym żyje, zgodnie z głosem swojego serca.
Jednakże jeżeli miasto jest światem stworzonym przez człowieka, to jest to też świat, w którym jest on odtąd zmuszony żyć. W ten sposób, pośrednio i bez pełnej świadomości istoty
swojego zadania, stwarzając miasto, człowiek przekształcił też samego siebie7.
W wielu miastach na całym świecie można dziś mówić o działalności ruchów prawa
do miasta; por. Cities for All: Proposals and Experiences Towards the Right to the City,
ed. A. Sugranyes, Ch. Mathivet, Santiago de Chile 2010; Cities for People, Not for Profit:
Critical Urban Theory and the Right to the City, ed. N. Brenner, P. Marcuse, M. Mayer, New
York 2011.
6
D. Harvey, Neoliberalizm. Historia katastrofy, tłum. J. P. Listwan, Warszawa 2008, s. 10.
7
R. Park, On Social Control and Collective Behavior, Chicago 1967, s. 3, cyt. za: D. Harvey,
Bunt miast, dz. cyt., s. 21.
5
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Dychotomia miasto – mieszkaniec jest u D. Harveya silnie zaakcentowana – w taki sposób, by wskazać na podobieństwo aktywizacji obywatelskiej
i aktywizacji świadomości jednostki. Procesy te pozostają w cieniu podstawowych praw rządzących współczesną ekonomią polityczną, która nawet
narażając się na wewnętrzne sprzeczności, dąży do akumulacji kapitału. Należy jednak zauważyć, że ten mechanizm nie pojawił się wraz z nadejściem
kapitalizmu; obecny był znacznie wcześniej, przejawiał się choćby w kontroli
nad wytwarzaniem ogólnie rozumianej wartości dodatkowej przez religijną
oligarchię czy władców państw średniowiecznych o zapędach imperialistycznych. D. Harvey przekonuje, że wzorce w cyrkulacji wartości dodatkowej
zmieniają się, ale nie podważyły faktu, że miasto funkcjonuje na zasadzie wykorzystywania rzesz ludzkich przez nieliczną miejską oligarchię8. Brytyjski
naukowiec koncentruje się na zjawisku akumulacji kapitału przez wywłaszczenie; stara się wyprowadzić pewien model tego procesu, wskazując na jego
niezależne cykle. Istotą tego podejścia jest prawo do miasta, postrzegane jako
swoisty bufor bezpieczeństwa socjalnego, pozwalajace na walkę w ochronie
własnych praw w odpowiedzi na wszelkie próby niesprawiedliwej społecznie akumulacji kapitału (jak choćby wtedy, gdy mieszkańcy wsi tracą swoje ziemie poprzez odgórne dekrety zezwalające na poszukiwanie surowców
mineralnych na zamieszkiwanym przez nich terenie). Jak pisze D. Harvey,
żądanie prawa do miasta jest roszczeniem „większej demokratycznej kontroli nad produkcją i wykorzystywaniem nadwyżek”9. Koncepcja brytyjskiego
naukowca zakłada więc formę „samorządu”, odnoszącą się do demokratycznej partycypacji, samorządności i kontroli losu zwykłych ludzi, które muszą
być w każdej chwili postulowane i uchwalane, praktykowane i zdobywane10.
W perspektywie ekonomicznej prawo do miasta pozwala więc na włączenie
mieszkańców do decydowania o przekształcaniu obszarów miejskich; ten zabieg jest odpowiedzią na transformację skali, dzięki której proces urbanizacyjny stał się ogólnoświatowy.
Dynamika współczesnego kapitalizmu, przynajmniej do kryzysu finansowego z roku 2008, opierała się w znacznej mierze na boomach na rynkach nieruchomości. Globalna integracja rynków finansowych pozwoliła na spotęgowany przepływ kapitału pomiędzy miastami. Finansowane pożyczkami projekty
miejskie realizowane były w takich metropoliach, jak: Dubaj, Abu Dhabi, São
Paulo, Meksyk, Santiago, Bombaj, Johannesburg, Seul, Londyn, Los Angeles,
Nowy Jork i licznych miastach chińskich11. Boom urbanizacyjny był możliwy
dzięki konstruowaniu nowych instytucji finansowych, które przygotowywały
zorganizowane kredyty. Załamanie tego mechanizmu doprowadziło do fali egzekucji hipotecznych, a co za tym idzie – również do spadku jakości lokalnego
D. Harvey, Social Justice and the City, London 1976, s. 314.
D. Harvey, Bunt miast, dz. cyt., s. 46.
10
Zob. A. Merrifield, Henri Lefebvre: A critical introduction, Abingdon 2006, s. 140.
11
Interesującym przejawem skomasowanego procesu urbanizacji w Chinach jest przypadek
miasta Shenzhen, które w relatywnie krótkim czasie z małej wioski przekształciło się w wielomilionową metropolię.
8

9
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życia miejskiego i recesji infrastrukturalnej (najbardziej wyraziste przykłady
tych przeobrażeń to wyludnione obszary w Baltimore czy Detroit). W ujęciu
horyzontalnym proces urbanizacyjny nabrał znamion powszechności; w ujęciu wertykalnym dostęp do profitów, płynących z postulowanej zmiany jakości życia mieszkańców miast, został de facto zarezerwowany jedynie dla
tych, którzy posiadają odpowiednie środki finansowe. Egzekucje hipoteczne
zaczęły kontrastować z ucieczką do konsumpcjonizmu i ekonomii spektaklu
w obrębie sfery publicznej: tworzeniem coraz to nowych centrów handlowych,
hipermarketów, multipleksów, budowaniem sieci ogólnoświatowych restauracji czy rozwojem kultury butików. Procesy te doprowadziły do indywidualizacji stylu życia, rozbijając postulaty głoszące potrzebę partycypacji obywateli
w życiu miejskim. W São Paulo powstało na przykład 250 lądowisk dla helikopterów w centrum miasta, zarezerwowanych jedynie dla najbogatszych
mieszkańców. Analizując ten przykład, słoweński filozof Slavoj Žižek pyta, czy
„«globalni obywatele», żyjący w odizolowanych enklawach, nie są prawdziwym przeciwbiegunem ludzi żyjących w slumsach i innych «białych plam»
sfery publicznej?”12. Współczesny obszar miejski „(…) dzieli się na różne, oddzielone od siebie nawzajem części, a nawet wiele ewidentnych «mikro-państewek»”13. W warunkach rozbicia ideałów miejskiej tożsamości i odejścia od
spójnej polityki miejskiej postrzeganie miasta przez pryzmat ciała wspólnotowego jest zadaniem trudnym, ale koniecznym. W koncepcji D. Harveya prawo
do miasta miałoby pomóc odzyskiwać centralne punkty miast dla zbiorowych
inicjatyw, radykalnie zrywając z wszechobecną sztucznością i chaotycznością
w przekształcaniu aglomeracji miejskich. By jednak żądanie prawa do miasta odnosiło skutki, należy, na bazie doświadczenia ekonomicznego, stworzyć
starannie przemyślany projekt polityczny. W wizji brytyjskiego naukowca jest
on równie ważny jak przeciwdziałanie rozwarstwieniu gospodarczemu. Potencjał mobilizacyjny w miastach można dostrzec na całym świecie, o czym
świadczą mniej lub bardziej zorganizowane protesty w Chinach lub Indiach,
niepokoje w Ameryce Południowej, inicjatywy społeczne w Stanach Zjednoczonych i Europie. Ruch zogniskowany wokół prawa do miasta jest więc ruchem opozycyjnym wobec wszelkich przejawów niesprawiedliwości społecznej. Jego istota, zdaniem D. Harveya, powinna polegać na unifikacji walk ze
schematyczną akumulacją kapitału, które do tej pory rozsiane były po całym
świecie. Ten cel można osiągnąć poprzez:
skupienie się na momentach twórczej destrukcji, gdy to gospodarka akumulacji bogactwa
niesiona jest na ramionach brutalnej ekonomii opartej o wywłaszczenia, i to tam, w imieniu
wywłaszczonych, ogłoszenie ich prawa do miasta – prawa do zmieniania świata, zmieniania
życia i do wymyślenia miasta na nowo zgodnie z ich pragnieniami14.
S. Žižek, Od tragedii do farsy, czyli jak historia się powtarza, tłum. M. Kropiwnicki, B. Szelewa, Warszawa 2011, s. 13.
13
M. Balbo, Urban Planning and the Fragmented City of Developing Countries, „Third
World Planning Review” 1993, nr 1, s. 23-25.
14
D. Harvey, Bunt miast, dz. cyt., s. 49.
12
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Prawo do miasta jest więc wyrazem nadziei na lepsze życie jego mieszkańców; należy zauważyć, że powrót do tej koncepcji jest paradoksalnym
przejawem alternatywnego odczytania lekcji z kryzysów finansowych ostatnich lat (nie tylko tego z roku 2008, ale również załamań na rynkach Azji
Południowo-Wschodniej w latach 1997-1998, Rosji – w roku 1998, Argentyny – w 2001 etc.). Choć przywołane załamania gospodarcze oddziaływały
na jakość życia w mieście, to mogły być wywołane poprzez nieodpowiednie
decyzje w zarządzaniu samymi obszarami miejskimi15. Decyzji tych w ocenie D. Harveya można było uniknąć, oddając choć część władzy nad miastem
jego mieszkańcom. To właśnie wyniki kryzysów finansowych otwierają możliwość powrotu zmarginalizowanych jednostek do uczestnictwa w sferze publicznej oraz pozwalają na przejęcie kontroli nad wartością dodatkową, która
powstała w czasie wewnętrznej i zewnętrznej ekspansji obszaru miejskiego.
D. Harvey korzysta przewrotnie z uwarunkowań dyskursu neoliberalnego;
prawo do miasta staje się nie tylko bon motem, roboczym hasłem, dewizą czy
akademicką teorią, ale także pod szyldem praw człowieka pozwala na jego
przeniknięcie do świadomości jednostek, co ma w zamierzeniu doprowadzić
do wzrostu aktywności obywatelskiej.
Jakkolwiek, bez odwołania do przykładów realizacji idei H. Lefebvre’a
i D. Harveya w dzisiejszym świecie, samo prawo do miasta może stać się
jedynie pewnego rodzaju symbolem, pozbawionym przystępnego dla społeczeństwa znaczenia, przed czym przestrzega sam brytyjski naukowiec.
Wątpliwości budzi przede wszystkim niejednorodny charakter tej koncepcji – niezwykle płynnej, niebezpiecznie ocierającej się o znamiona banalności. Problem ten dostrzega brazylijski geograf Marcelo Lopes de Souza, który wspominając o modzie na prawo do miasta, przekonuje, że jej „ceną jest
strywializowanie i zepsucie koncepcji Lefebvre’a”16. Podążając za wywodem
M. Lopesa de Souzy można zapytać: czyje to prawo i do którego miasta? Odpowiedzi na to pytanie stara się udzielić niemiecki prawnik Peter Marcuse,
który postrzega ideę H. Lefebvre’a jako:
naglące żądanie (tego prawa) przez tych, którzy zostali pozbawieni podstawowych środków
i istniejących praw, i jako dążenie do takiej przyszłości przez niezadowolonych z życia, jaką
widzą wokół siebie samych, postrzeganą jako ograniczenie własnego potencjału na rzecz rozwoju i kreatywności17.

P. Marcuse odchodzi więc od charakterystycznego dla D. Harveya klasowego odczytywania koncepcji H. Lefebvre’a na rzecz uwydatnienia jednostek
wykluczonych w danym momencie funkcjonowania miasta, niezależnie od
ich statusu finansowego czy społecznego. Wizja ta jest o tyle interesująca, że
nie akcentuje w znacznym stopniu przeciwnika mobilizacji miejskiej, którym
Zob. tamże, s. 50-101.
M. Lopes de Souza, Which Right to Which City?, „Interface” 2010, nr 2 (1), s. 315-333.
17
P. Marcuse, From critical urban theory to the right to the city, „City” 2009, nr 13 (2&3),
s. 185-197.
15

16
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u D. Harveya jest wszechobecny kapitalizm na arenie ekonomicznej i ład
neoliberalny w sferze politycznej. Przedsięwzięte jednak pod dewizą prawa
do miasta inicjatywy miejskie na całym świecie pokazują, że nauka płynąca
z tego postulatu może być wolna od wszelkich ideologicznych naleciałości;
jak dowodzono już w niniejszym wywodzie, posiłkując się myślą D. Harveya,
najważniejsze dla wdrażania prawa do miasta w życie jest to, co dzieje się na
ulicach wielu światowych aglomeracji miejskich.
Prawo do miasta w praktyce
W historii nowożytnej i najnowszej miejskie walki klasowe zajmowały niejednokrotnie pozycję centralną. Ruchy rewolucyjne w Paryżu powracały w kilku
falach od roku 1789, najistotniejsze rozgrywały się w latach 1830, 1848 i 1871.
Przejawami tego typu walk w innych rejonach świata były choćby utworzenie
Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich w carskiej Rosji
oraz Komuny Szanghajskiej w Chinach, strajki generalne w Stanach Zjednoczonych, zaangażowanie Barcelony w hiszpańską wojnę domową, wydarzenia roku 1968 (nie tylko w świecie Zachodu, ale również Praska Wiosna) czy
– w nieodległej perspektywie czasowej – protesty alterglobalistyczne w Seattle, Quebec i Genui18. Widoczne pozostają miejskie korzenie współczesnych
zrywów społecznych, zarówno tych z okresu Arabskiej Wiosny Ludów, jak
i wyrastających na bazie nierówności ekonomicznych mobilizacji w Hiszpanii, Grecji, Chile czy Stanach Zjednoczonych. Doświadczenia lat 1848, 1968
i 2010-2012 mogą pokazywać, że niejednokrotnie miasta buntowały się na
zasadzie efektu domina. Obszary miejskie nigdy nie były oazami bierności
wobec bieżących wydarzeń polityczno-ekonomicznych; potencjał mobilizacyjny zostawał jednak zastopowany tuż po protestach z rozmaitych przyczyn
(interwencja państwa, podziały wewnętrzne, nowe problemy). Poddając
swoją koncepcję praktycznej weryfikacji, D. Harvey przekonuje, że prawo do
miasta w działaniu jest „poszukiwaniem jedności w niezwykłej różnorodności rozproszonych przestrzeni społecznych i pozycji w obrębie niezliczonych
podziałów pracy”19. Można założyć więc, że istnieje wiele rzeczywistych organizacji, które kierują się ideałami prawa do miasta w sposób nieświadomy.
Tak dzieje się wówczas, gdy w ramach danego przedsięwzięcia wysuwane
są postulaty wyeliminowania biedy, wykluczenia społecznego, szerszego dostępu do mieszkań czy przeciwdziałania degradacji środowiska naturalnego.
W ogólnym znaczeniu są to komponenty koncepcji H. Lefebvre’a i D. Harveya,
które samo prawo do miasta w pewien sposób nobilituje, nadając im status
kolejnego z etapów walki o jedno z najważniejszych praw człowieka.
Istotę tego mechanizmu w skali globalnej w najbardziej kompletny sposób próbowała oddać inicjatywa Światowa Karta Prawa do Miasta (World
Charter on the Right to the City). Jej początki sięgają debat domagających
18
19

Zob. D. Harvey, Bunt miast, dz. cyt., s. 161.
Tamże, s. 188.
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się przestrzegania praw człowieka na początku lat 90. XX wieku, dyskusji
ekologów uczestniczących w Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w roku 1992
i wreszcie przekształcania Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli
Ludzkich20 po roku 1996. Począwszy od roku 2001, inicjatywa została zaadoptowana jako jeden z głównych elementów corocznego Światowego Forum Społecznego (WSF). Najważniejszym jej celem stała się próba doprowadzenia do uznania przez ONZ oraz rządy państw na całym świecie prawa do
miasta jako prawa człowieka21. W czasie spotkania WSF w roku 2004 postulowano owe prawo w sposób następujący: „Każdy ma prawo do miasta, bez
dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, pochodzenie etniczne, orientację polityczną, religijną i zachowaną pamięć kulturową (…)”22, jednocześnie tak oto definiując mieszkańca miasta: „(mieszkańcy miasta) to wszyscy
ludzie, którzy mieszkają w mieście albo na stałe, albo chwilowo”23. Postulaty te nie zostały do tej pory przyjęte z uwagi na niejednoznaczną definicję
mieszkańca obszaru miejskiego (ma ona nazbyt płynny charakter) oraz założenie o społecznej funkcji własności, które również nakreślano w ramach
WSF. Jednakże Światowa Karta Prawa do Miasta wciąż posiada silne oddziaływanie w skali globalnej. Wynika to z faktu konstrukcji inicjatywy, złożonej
z przedstawicieli organizacji pozarządowych, narodowych i międzynarodowych sieci społeczeństw obywatelskich, związków zawodowych i licznych reprezentantów środowiska alterglobalistycznego.
Na poziomie lokalnym wszelkie ruchy powstałe wokół prawa do miasta
można podzielić na dwie grupy. Z jednej strony da się zauważyć przejawy
miejskiej mobilizacji w nieustannej walce, czy to o prawa socjalne, przełamanie nierówności ekonomicznych, czy wreszcie o restrukturyzację rynku zatrudnienia. W wielu przypadkach ich uczestnikami są przede wszystkim ludzie młodzi, pozbawieni perspektyw zawodowych, ale też zmarginalizowani
i zubożali. Jak pokazuje przykład ruchu Occupy Wall Street, takie inicjatywy
nie posiadają trwałej i hierarchicznej organizacji, a ich głównym postulatem
(z którego mają wynikać pozostałe) jest zmuszenie władzy politycznej do dialogu w obrębie sfery publicznej. Z drugiej strony istnieją ruchy obywatelskie,
które walczą explicite o prawo do miasta. Na bazie spuścizny miejskich wystąpień, zapoczątkowanych w latach 60. XX wieku, inicjatywy te zostały przekształcone w ustrukturyzowane organizacje, postulujące koncepcje H. Lefebvre’a i D. Harveya w sposób bardziej zinstytucjonalizowany. Różne odłamy
walczących o bardziej sprawiedliwe społecznie przekształcanie miasta łączą
Agenda działała początkowo jako UNCHS – Habitat (United Nations Centre for Human
Settlements), od roku 2002 została przekształcona w pełnoprawny program ONZ z Radą Zarządzającą na czele.
21
Zob. N. J. Saule, The right to the city: strategic response to social exclusion and spatial
segregation (w:) The Challenges of the Democratic Management of Brazil, ed. R. Cymblista,
São Paolo 2008, s. 44-46.
22
A. Brown, The Right to the City: from Paris 1968 to Rio 2010, „N-AERUS, Urban Knowledge in Cities of the South” 2011, nr 11 (tłum. własne).
23
Tamże.
20
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się i kooperują w ramach takich przedsięwzięć jak Światowe Forum Społeczne czy Światowe Forum Miejskie. Wymienione formacje dążą do nadania
prawu do miasta formy przepisu prawnego. Spośród wielu przejawów tego
typu działań niezwykle znamienny wydaje się przykład Statutu Miejskiego
(City Statue) z 2001 roku z Brazylii. Jest to przyjęte w tym państwie prawo
federalne (zapisane w konstytucji), nakazujące stworzyć nowy prawno-miejski porządek, zakładający bardziej sprawiedliwy dostęp do gruntów w dużych aglomeracjach miejskich. Statut Miejski stał się wynikiem prowadzonej
od lat 80. przez Ruch na Rzecz Reformy Miejskiej walki o prawo do miasta.
Pełni on dwie podstawowe funkcje: przedkłada społeczną użyteczność ziemi ponad jej wartość handlową oraz postuluje demokratyczne zarządzanie
miastem, które ma podlegać społecznej kontroli i jednocześnie angażować
mieszkańców w życie miejskie24.
Źródeł ram prawnych, które umożliwiły dyskusję publiczną nad kondycją
miast, należałoby upatrywać już w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Narodów Zjednoczonych z 1948 roku. W wielu momentach odwołuje się do
niej Europejska Karta Ochrony Praw Człowieka w Mieście (European Charter for the Safeguarding of on Human Rights in the City) z 2000 roku. Karta ta dotyka problemu miasta jako wspólnej przestrzeni tak, aby zapewnić
wszystkim jego mieszkańcom prawo do rozwoju społecznego, politycznego
i ekologicznego w zobowiązaniu do solidarności; władze miejskie powinny
mieć na uwadze godność i jakość życia mieszkańców25. Choć Karta nie posiada mocy prawnej, jej sygnatariuszami zostało 350 przedstawicieli władz
miejskich z całej Europy.
Innym przykładem odwoływania się do ideałów prawa do miasta jest południowoafrykańska organizacja Abahlali baseMjondolo (AbM). Motywem
przewodnim działania ugrupowania stała się kampania na rzecz szerszego
dostępu do mieszkań socjalnych i poprawy warunków mieszkaniowych biedoty. Podobnie jak w przypadku Statutu Miejskiego z Brazylii południowoafrykańska inicjatywa postuluje przedłożenie wartości socjalnej ziemi nad jej
wartość rynkową. W domyśle AbM chciałaby reorganizacji dóbr wspólnych,
które w najbliższej przyszłości miałyby być zarządzane przez połączone siecią wzajemnych powiązań komuny26. Od roku 2005 organizacja z RPA kieruje się koniecznością uświadomienia obywatelom ich prawa do godziwego
życia w mieście, jednocześnie silnie akcentując potrzebę zrozumienia, że
każdy człowiek powinien mieć sposobność znalezienia własnego domu. AbM,
dzięki wsparciu instytucji religijnych, Afrykańskiego Kongresu Narodowego
i nagłośnionej przez media kampanii, zaczęła skutecznie oddziaływać na południowoafrykańską scenę polityczną. Pod szyldem „Nie ma ziemi! Nie ma
domu! Nie ma głosu!” („No Land! No House! No Vote!”) z powodzeniem
nawoływała do bojkotu lokalnych i krajowych wyborów parlamentarnych,
Zob. E. Rodgrigues, B. R. Barbosa, Popular movements and the City Statute, in Cities Alliance, City statute of Brazil: a commentary, Washington 2010.
25
Zob. A. Brown, The Right to the City: from Paris 1968 to Rio 2010, dz. cyt.
26
Zob. J. Kovel, The Enemy of Nature, New York 2007, s. 251.
24
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co zmusiło władze RPA do podjęcia dialogu. Należy odnotować, że postulaty AbM stały się szczególnie słyszalne tuż przed piłkarskimi mistrzostwami
świata w 2010 roku, gdy liczne reportaże zachodnich mediów pokazywały
prawdziwe oblicze jakości życia zwykłych mieszkańców RPA. W ten sam nurt
wpisał się film Dystrykt 9 (2009, reż. N. Blomkamp), który w zawoalowany i przewrotny sposób ukazał problemy biedy i rynku mieszkaniowego27.
W tym ujęciu interesująca wydaje się antycypacja posunięć ruchów prawa
do miasta w Brazylii, która w 2014 roku również zorganizuje największą imprezę piłkarską.
W krajach rozwiniętych ideały prawa do miasta postuluje się w szerszym
spektrum. Amerykański Sojusz Prawa do Miasta (Right to the City Alliance
– RTTC) powstał w 2007 roku w odpowiedzi na gentryfikację i przymusowe
eksmisje mieszkańców o niskich dochodach, społeczności LGBTQ i kolorowej młodzieży z historycznie zamieszkiwanych przez nie terenów. Głównym
postulatem Sojuszu jest sprawiedliwość rasowa, ekonomiczna i środowiskowa w obszarach miejskich. RTTC uwypukla potrzebę przypomnienia o prawie do miasta, które mieszkańcy mogą realizować poprzez kształtowanie
i projektowanie obszaru miejskiego oraz ustalanie agendy praw człowieka
w aglomeracji miejskiej. Dla zrozumienia potrzeby zaistnienia ruchów obywatelskich w typie RTTC w Stanach Zjednoczonych należy nakreślić tło
przywoływanych już w niniejszym wywodzie problemów miejskich. Jednym
z największych mankamentów rynku nieruchomości w USA stały się kredyty typu subprime28. Kredyty te spowodowały, że przed wybuchem kryzysu
w roku 2008 ludność afroamerykańska z niskim przychodem straciła od 71
do 93 miliardów dolarów w wartości aktywów29. Jak analizuje D. Harvey:
Właściciel nieruchomości miał pozwolenie na pobieranie opłat na pokrycie podatków od nieruchomości, kosztów administracyjnych i prawnych. Opłaty te (…) mogły zostać dodane do
podstawy hipoteki. Po latach regularnego płacenia wiele rodzin zorientowało się, że ich podstawowy dług jest większy niż na samym początku30.

Praktyki te zbiegły się w czasie z postępującą gentryfikacją miast; w Nowym Jorku burmistrz Michael Bloomberg decydował się na radykalne zmiany w projektowaniu przestrzeni miejskiej, pomimo wysokich kosztów tego
przedsięwzięcia. Nie bez związku pozostawała również widoczna powszechnie jakość życia pracowników z Wall Street, która wpłynęła w dużej mierze
na potrzebę przypomnienia o prawie do miasta jako prawie powszechnym.
Reżyser starał się nakreślić problem jakości życia mieszkańców południowoafrykańskich
miast poprzez zabieg symboliczny: ukazane na ekranie obozy istot pozaziemskich przypominały slumsy Johannesburga, Kapsztadu czy Durbanu.
28
Są to kredyty udzielane przez banki o wyższym oprocentowaniu niż standardowe. Udzielane są także osobom, które do tej pory miały problem z terminową spłatą rat.
29
Zob. B. Ehrenreich, D. Muhammad, The Recession’s Racial Divide, „New York Times”,
12 września 2009.
30
D. Harvey, Bunt miast, dz. cyt., s. 87-88.
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Kryzys finansowy 2008 roku spowodował także upadek wielu fabryk. Detroit
z jednego z najszybciej rozwijających się miast stało się obszarem w wielu
miejscach wyludnionym. To właśnie w takich warunkach społecznych, politycznych i ekonomicznych rodził się Sojusz Prawa do Miasta.
W innych rejonach świata postulowanie prawa do miasta przybierało rozmaitą formę. W Hamburgu powstała inicjatywa Recht auf Stadt, skupiająca
dzikich lokatorów (zamieszkujących opuszczone lokale lub budynki, które
również w Polsce zwane są squatami), dzierżawców i artystów. W Montrealu od początku lat 90. zawiązała się inicjatywa Komitet Działania na rzecz
Miejskiego Bezpieczeństwa Kobiet (Comité d’Action Femmes et Sécurité
Urbaine – CAFSU), akcentująca potrzebę równości płci w ramach rozwiązań przyjętych w kanadyjskich miastach. W Ameryce Południowej i na Karaibach, dzięki pomocy ONZ, powstawały tzw. parlamenty młodych, które
debatowały nad jakością życia ludzi dojrzewających. Koalicja Usług na rzecz
Osób Starszych (Coalition of Services to the Elderly – COSE) jest organizacją założoną w Manili na Filipinach, która skupia dzikich lokatorów miasta,
odpowiednio przeszkolonych w celu udzielania pomocy medycznej osobom
w podeszłym wieku. Centrum Praw Mieszkaniowych i Eksmisji (The Centre
on Housing Rights and Evictions – COHRE) powołano w celu wspierania
praw uchodźców na obszarach miejskich; Centrum z powodzeniem działało we Wschodnim Timorze, Nepalu, Bhutanie, Gruzji i Kosowie. Nakreśloną
mozaikę w obrębie inicjatyw czerpiących z prawa do miasta próbowano również przenieść na grunt polski.
Rozpoczęty mniej więcej w roku 2004 boom urbanizacyjny w Polsce
spowodował potrzebę redefinicji planowania i przekształcania miasta. Po
upadku komunizmu w naszym kraju posiłkowano się głównie rozwiązaniami amerykańskimi, opierając rozwój aglomeracji miejskich na tamtejszym
modelu. Polska ma jednak, podobnie jak Brazylia czy RPA, silnie rozwinięte
tradycje społeczeństwa obywatelskiego. Płynie z nich potencjał, który – jak
do tej pory – nie został dostatecznie wykorzystany. W wielu polskich miastach decyzje administracyjne nie zawsze wydają się starannie przemyślane.
W Warszawie oddaje się dawnym spadkobiercom nie tylko kamienice, ale
i tereny publicznie użytkowane (część Parku Saskiego, działkę na Placu Defilad). Prywatni zarządcy udostępniają przestrzeń reklamodawcom, przez co
dochodzi do kuriozalnych sytuacji, w których mieszkańcy nie mają możliwości otwarcia okna przez baner rozwieszony na budynku. Polskie miasta nie
potrafią również odpowiednio rozdysponowywać lokali zastępczych. Innym
nagłośnionym mankamentem w obrębie obszaru miejskiego są choćby liczne praktyki stosowane przez właścicieli kamienic, którzy starają się wypędzić lokatorów przez uciążliwe prace naprawcze. Do tych kwestii dochodzi
problem z wykupieniem przez młodych ludzi własnego mieszkania – raty
kredytów przekraczają zarobki wielu osób po studiach31. Miasta potrzebują dalekowzrocznej polityki miejskiej, mieszkańcy pragną zaś partycypacji
w życiu publicznym i silnego społeczeństwa obywatelskiego. W odpowiedzi
31

Państwo zadeklarowało pomoc w tym aspekcie w ramach programu „Rodzina na swoim”.
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na te żądania w całej Polsce pojawiły się inicjatywy oparte na ideałach prawa do miasta. W czerwcu 2011 roku w Poznaniu odbył się pierwszy Kongres
Ruchów Miejskich, którego uczestnicy apelowali o zwrócenie uwagi władz
centralnych i lokalnych na problemy polskich miast. Kongres zakładał solidarność rodzimych obszarów miejskich, jednocześnie postulując potrzebę
debaty publicznej nad kondycją krajowych aglomeracji. Także w Poznaniu
od 2007 roku działa Stowarzyszenie „My-Poznaniacy”, które wychodząc
naprzeciw założeniom H. Lefebvre’a i D. Harveya, akcentuje próbę poszukiwania jednej drogi przekształcania obszarów miejskich, opartej na ogólnie
rozumianej różnorodności (tak członków, jak i wysuwanych przez nich koncepcji). We Wrocławiu idea prawa do miasta wydaje się przyświecać działalności Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia. Założone w 2004 roku
stowarzyszenie postuluje konieczność poprawiania estetyki i funkcjonalności
przestrzeni publicznej, ochrony i przeobrażania ładu przestrzennego, rozwoju komunikacji zbiorowej i indywidualnej oraz nieustannego przypominania
o polityce tożsamości miasta Wrocławia. Wymienione zasady zostały wcielone w życie w trakcie rewitalizacji dzielnicy Nadodrze. Odrestaurowanie fasad kamienic czy tworzenie nowych parków i podwórek było dla miejskich
włodarzy równie istotne, jak próba cementowania aktywności wspólnotowej
poprzez taką projekcję przestrzeni publicznej, która miałaby sprzyjać dyskusjom zawiązywanym w czasie codziennych spotkań mieszkańców Nadodrza
(warto jednak zauważyć, że w trakcie prac rewitalizacyjnych wielu lokatorów
kamienic zostało zmuszonych do opuszczenia swoich mieszkań). Krakowska
Inicjatywa Prawo do Miasta nawołuje do budowania opozycji wobec wzrastających cen lokali mieszkalnych czy widocznych przejawów błędów w zarządzaniu miastem (dziurawe chodniki, zaśmiecone parki etc.). Prężne ugrupowania czerpiące z prawa do miasta działają także w Łodzi, Trójmieście czy
na Śląsku, ale również w miastach bez ambicji metropolitalnych – w Częstochowie lub Koszalinie. Polska walka o odzyskiwanie miasta dla władzy kolektywnej dopiero się rozpoczyna. Najbliższa przyszłość pokaże, na ile przedsięwzięte w ramach przywołanych organizacji działania okażą się skuteczne.
Podsumowanie
Na podstawie analizy przykładów zastosowania prawa do miasta w praktyce
można wyprowadzić kilka konkluzji. Po pierwsze, wydaje się, że przekształcanie miast wymaga większej mobilizacji społecznej i kooperacji pomiędzy jej
konkretnymi przejawami. Walka o godziwe mieszkanie mogłaby się pokrywać z postulatami lepszych warunków pracowniczych i dążeniami rozmaitych
miejskich mniejszości. Wówczas moc oddziaływania takiego hipotetycznego
przedsięwzięcia byłaby zdecydowanie silniejsza; mogłoby ono prowadzić
w imieniu mieszkańców dialog w sferze publicznej z władzą polityczną. Zręby tego typu działań, jak pokazują przywołane przykłady, są już widoczne. Po
drugie, oddolne inicjatywy w typie ruchu prawa do miasta muszą pozostać
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neutralne ideologicznie. Zawłaszczenie postulatów społecznej mobilizacji
przez rozmaite ugrupowania polityczne doprowadzi nie tylko do utraty wiarygodności ruchu obywatelskiego, ale zmieni samą istotę przedsięwzięcia:
z ruchu zostanie ono przekształcone w partię. Akcentowanie bezwarunkowo
oddolnej inicjatywy może się okazać interesującą alternatywą dla odgórnego,
hermetycznego stylu planowania i przekształcania miasta. Po trzecie, prawo
do miasta powinno być zawsze tworzone z myślą o konkretnych warunkach
ekonomiczno-polityczno-społecznych. Jak przekonuje D. Harvey, „ewidentnie dobre rozwiązania dla jednej skali (powiedzmy lokalnej) niekoniecznie
sumują się (lub rozkładają) tak, aby dać dobre rozwiązania dla innej skali”32.
W próbie tej swoistej transformacji skali raz jeszcze należy podkreślić, że
szansa na przekształcanie miasta jest szansą na przekształcanie siebie samych. Za D. Harveyem można wnioskować, że ludzie tworzą miasta, ale
i miasta tworzą ludzi. Jeśli więc postrzegany całościowo obszar miejski jest
wspólnym dobrem zamieszkujących go mieszkańców, władze miejskie mogłyby zdecydowanie bardziej zainteresować się choćby miejską komunikacją
(co dałoby lepszy obraz jakości infrastruktury komunikacyjnej), natomiast
mieszkańcy powinni zwrócić uwagę na problemy, z którymi władze borykają
się w czasie próby zmieniania miasta. Jedynie kooperacja, wzajemny dialog
i obopólne zrozumienie może doprowadzić do tego, że prawo do miasta zostanie naznaczone chęcią lepszego życia każdego mieszkańca. Miasto okaże
się wartościowym obszarem życia dopiero wtedy, gdy zrozumiemy, że kwestia ta pozostaje w interesie każdego z nas.
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DAVID HARVEY’S CONCEPT OF THE „RIGHT TO THE CITY”.
BETWEEN RECOVERY AND RECONSTRUCTION
OF GREAT AGGLOMERATIONS
The main goal of the article is to discuss the concepts of „right to the city” and
„urban revolution” formulated by David Harvey. The author poses a question how
can a city be more socially just when it comes to the access of individuals or groups
to the resources of the city. According to the author the „right to the city” may be
today one of the most valuable but at the same time one of the most neglected human rights. The paper is also intended to serve as an educational tool in the debate
on major determinants of urbanization.
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Wprowadzenie
W dobie globalizacji pojęcie „metropolia” stało się terminem niezwykle popularnym. Ta swoista moda sprawiła, że większość dużych miast w Polsce
aspiruje do bycia metropolią, a w zasadzie do bycia nazywanym metropolią,
niezależnie od tego, czy faktycznie pełni funkcje metropolitalne. Powszechność użycia terminów „metropolia” oraz „obszar metropolitalny”, niestety,
nie idzie w parze ze zrozumieniem znaczenia oba terminy, stąd też bardzo
często stosowane są one na wyrost lub w sposób niepoprawny.
Osobnym problemem jest także zamienne stosowanie terminów bliskoznacznych, które jednak niekoniecznie są synonimami. Jak stwierdził Dariusz Ilnicki, „wprowadza to «bałagan» pojęciowy, graniczący z eklektyzmem”1. Na swoistą swobodę terminologiczną w odniesieniu do wielkomiejskich
form osadniczych zwracają uwagę również inni autorzy2.
D. Ilnicki, Miasta polskie jako potencjalne metropolie o znaczeniu kontynentalnym (próba identyfikacji) (w:) Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, red. I. Jażdżewska, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź 2003, s. 62.
2
Por. m.in. B. Jałowiecki, Metropolie, Białystok 1999; M. Smętkowski, Nowe relacje między metropolią i regionem w gospodarce informacyjnej, „Studia Regionalne i Lokalne”
2001, nr 4 (7), s. 83-101; Z. Rykiel, Koncepcje i delimitacje wielkomiejskich form osadniczych w Polsce (w:) Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany, red. I. Jażdżewska, XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź 2002, s. 12-17; W. Maik, Pojęcie metropolii a problem badania funkcji metropolitalnych (w:) Funkcje metropolitalne i ich rola
w organizacji przestrzeni, dz. cyt, s. 9-18; J. J. Parysek, Metropolie: metropolitalne funkcje
i struktury przestrzenne (w:) Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni,
1
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Znakomitym przykładem jest tu termin „duże miasto” (ang. city lub large
city), który często zastępowany bywa terminem „aglomeracja” lub „metropolia”, mimo iż mają one inne znaczenie, np. „Miasta pierwszego poziomu
hierarchicznego to siedem największych aglomeracji”3, „Unia Metropolii
Polskich została pomyślana jako sieć głównych miast”4, „Miejsce aglomeracji
wrocławskiej (…) oceniono znaczenie Wrocławia w regionie”5, „Metropolia to
miasto, aglomeracja lub inny twór osadniczy – duży”6, „Duże miasta (metropolie)”7, „Wzmocnienie regionotwórczych funkcji aglomeracji poznańskiej
jako ośrodka metropolitalnego o znaczeniu europejskim”8 czy „M. Bassand
definiuje metropolię jako aglomerację miejską liczącą około miliona i więcej
mieszkańców”9.
Podobnie rzecz się ma z terminami „obszar metropolitalny” i „aglomeracja”, które przez wielu autorów stosowane są jako synonimy, np. „termin
«obszar metropolitalny» jest synonimem «aglomeracji»”10, „Metropolia
Poznań jest stowarzyszeniem gmin i powiatów aglomeracji poznańskiej”11,
„Aglomeracja Górnośląska jako Obszar Metropolitalny”12 czy „obszar metropolitalny jest to typ aglomeracji”13.
dz. cyt., s. 19-40; T. Czyż, Koncepcja aglomeracji miejskiej i obszaru metropolitalnego
w polskiej geografii miast (w:) Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju przekształceń strukturalnych i funkcjonowania, red. W. Maik, Bydgoszcz 2009, s. 15-30; T. Markowski, Funkcje metropolitalne pięciu stolic województw
wschodnich, dostępny w: http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_regionalny/
strategia_rozwoju_polski_wschodniej_do_2020/dokumenty/Documents/17d0ccd2c3f14ed3893369e56d59849cMarkowski.pdf.
3
D. Ilnicki, dz. cyt., s. 68.
4
Unia Metropolii Polskich, dostępny w: http://www.metropolie.pl (data dostępu: 15 marca 2013).
5
S. Korenik, Miejsce aglomeracji wrocławskiej w przekształceniach systemu osadniczego
regionu (w:) Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia przypadków, red. A. Klasik, Katowice 2009, s. 103.
6
A. Kowalewski, Przez metropolie do dobrobytu?, „Studia Regionalne i Lokalne” 2005,
nr 1 (19), s. 15.
7
T. Markowski, dz. cyt., s. 332.
8
Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, Poznań 2005, s. 52.
9
B. Jałowiecki, Współczesne przekształcenia struktury osadniczej i przestrzeni miejskiej
(w:) Cywilizacja informacyjna a przekształcenia przestrzeni. Zmiany strukturalne metropolii polskich, red. J. Kołodziejski i T. Parteka, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 1999, 186, s. 37.
10
A. Gawryszewski, P. Korcelli, E. Nowosielska, Funkcje metropolitalne Warszawy, Warszawa 1998, 53.
11
Zob. Stowarzyszenie Metropolia Poznań, dostępny w: http://www.aglomeracja.poznan.pl
(data dostępu: 15 marca 2013).
12
A. Klasik, F. Kuźnik, Rola metropolii i obszarów metropolitalnych w przestrzennym zagospodarowaniu kraju na przykładzie Aglomeracji Górnośląskiej, Katowice 2008, s. 2.
13
D. Szymańska, Geografia osadnictwa, Warszawa 2009, s. 291.
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Dość problematyczna jest też liczba polskich metropolii i zakres przestrzenny otaczających je obszarów metropolitalnych, które zazwyczaj zależą
od subiektywnych kryteriów przyjętych na potrzeby danego opracowania.
Niniejsze opracowanie ma na celu usystematyzowanie terminów stosowanych współcześnie w odniesieniu do metropolii i obszarów metropolitalnych
oraz określenie rangi polskich miast w sieci miast globalnych.
Definicja metropolii i obszaru metropolitalnego
W literaturze przedmiotu termin „metropolia” zwykle utożsamiany jest z dużym miastem, które definiuje się jako miasto liczące powyżej 100 tys. mieszkańców14. Jednak jak zauważa Piotr Korcelli, mimo iż „obydwa pojęcia odnoszą się do wielkiego ośrodka miejskiego, akcentują jednak jego inne cechy”15.
W przypadku dużego miasta jest to wielkość mierzona jego liczbą ludności,
a w przypadku metropolii – zasięg oddziaływania miasta i funkcje wyższego
rzędu pełnione na rzecz otaczających regionów i krajów.
Na podejście funkcjonalne (a nie wielkość ośrodka) w przypadku identyfikacji metropolii wskazuje definicja Tadeusza Markowskiego i Tadeusza
Marszała, według których miasto, aby zaliczać się do metropolii, powinno
spełniać kilka kryteriów:
1) być względnie duże (min. 0,5-1,0 mln mieszkańców);
2) posiadać znaczny potencjał ekonomiczny oraz silnie rozwinięty sektor usług wyższego rzędu;
3) charakteryzować się dużym potencjałem innowacyjnym (jednostki naukowe i badawczorozwojowe);
4) pełnić funkcje o charakterze metropolitalnym, tj. funkcje centralne wysokiego rzędu hierarchicznego o zasięgu co najmniej krajowym;
5) odgrywać rolę węzła w systemie (sieci) powiązań komunikacyjnych, organizacyjnych i informacyjnych oraz charakteryzować się dużą dostępnością w różnych skalach przestrzennych,
także w skali międzynarodowej;
6) stymulować rozwój sieciowego modelu gospodarki i zarządzania16.

Co prawda, w opinii autorów największe polskie miasta prawidłowo są
nazywane metropoliamii, ale termin ten powinien „odnosić się nie tyle do
miast największych, ile raczej do ośrodków, które są najważniejsze po względem pełnionych funkcji”17. Oprócz tego „miasta polskie mają jedynie charakter metropoolii krajowych (regionalnych), a nie globalnych”18.
Zob. taż, Urbanizacja na świecie, Warszawa 2008, s. 97.
P. Korcelli, Megamiasta, Warszawa 2008, s. 3.
16
T. Markowski, T. Marszał, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy
i pojęcia podstawowe, Warszawa 2006, s. 12.
17
Tamże, s. 11-12.
18
Tamże.
14
15
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Funkcjonalny wymiar metropolii jeszcze bardziej podkreśla Bohdan Jałowiecki. Według niego, aby miasto można było nazwać metropolią, powinno:
a) przyjmować pochodzące z zagranicy czynniki produkcji, inwestycje, siłę
roboczą oraz towary i usługi;
b) gościć zagraniczne firmy, siedziby i filie międzynarodowych przedsiębiorstw, banków, instytucje pozarządowe, naukowe i oświatowe (szkoły),
uniwersytety o znacznym udziale studentów cudzoziemców oraz placówki
dyplomatyczne;
c) eksportować czynniki produkcji: przedsiębiorstwa, banki i inne instytucje społeczno-gospodarcze, kulturalne i naukowe;
d) być bezpośrednio połączone siecią transportu i komunikacji z zagranicą,
systemem autostrad, szybkiej kolei, lotniska międzynarodowego;
e) mieć rozbudowaną „infostrukturę” i cechować się intensywną komunikacją z zagranicą przez ruch pocztowy, telekomunikacyjny i turystyczny;
f) mieć rozwinięty sektor usług nastawiony na zagranicznych klientów:
centra kongresowe i wystawiennicze, luksusowe hotele, szkoły międzynarodowe, wysokiej jakości pomieszczenia biurowe, międzynarodowe kancelarie
prawnicze, międzynarodowe instytucje naukowe;
g) posiadać na swoim obszarze środki masowego przekazu o zasięgu międzynarodowym (gazety, magazyny, radio, telewizja);
h) organizować regularnie różnego typu międzynarodowe spotkania: kongresy, wystawy, festiwale, imprezy sportowe i artystyczne z udziałem zagranicznych zespołów teatralnych;
i) posiadać instytucje krajowe i regionalne zajmujące się relacjami zagranicznymi i mające międzynarodową markę, np. stowarzyszenia i kluby sportowe;
j) prowadzić paradyplomację przez miejskie instytucje publiczne lub prywatne, za pośrednictwem własnych przedstawicielstw w innych miastach za
granicą (służy temu także członkostwo w organizacjach międzynarodowych,
takich jak stowarzyszenia miast bliźniaczych, metropolii)19.
Za dwie główne determinanty rozwoju metropolii należy uznać proces
umiędzynarodowienia (internacjonalizacji) i proces globalizacji20.
W literaturze powszechnie występują autorskie propozycje definicji metropolii, których różnorodność utrudnia analizę zjawiska metropolizacji
oraz identyfikację samych metropolii. Podobny problem dotyczy obszaru
metropolitalnego. Jego definicja z art. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym („obszar wielkiego miasta
oraz powiązanego z nim funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia, ustalony
w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju”)21 niewiele różni się
od słownikowej definicji aglomeracji miejskiej („zespół położonych blisko
siebie jednostek osadniczych powiązanych funkcjonalnie”).
B. Jałowiecki, Współczesne przekształcenia struktury osadniczej i przestrzeni miejskiej,
dz. cyt., s. 35.
20
Zob. W. Maik, dz. cyt., s. 12.
21
Ustawa z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717).
19
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Wydaje się jednak, że do zdefiniowania obszaru metropolitalnego nie można stosować kryteriów urbanizacyjnych. O ile aglomerację miejską definiuje
się w nawiązaniu do kryterium przestrzennego, o tyle podstawową cechę obszaru metropolitalnego stanowi integracja funkcjonalna – rozwój nie tylko
funkcji wewnętrznych, lecz również zewnętrznych funkcji metropolitalnych,
które są zlokalizowane w różnych częściach tego obszaru. Obszar metropolitalny jest więc jednostką funkcjonalną tworzoną przez duży, złożony i spójny
funkcjonalnie zespół miejski (osadniczy), którego istotną cechę stanowi występowanie funkcji metropolitalnych, a także powiązań funkcjonalnych.
Znacznie lepiej specyfikę obszaru metropolitalnego oddaje zatem definicja
T. Markowskiego i T. Marszała, według których:
obszar metropolitalny to wielkomiejski układ osadniczy:
1) obejmujący strefę o znacznym bezpośrednim zasięgu codziennego oddziaływania (miejsca
pracy i zamieszkania) oraz tereny potencjalnych możliwości rozwojowych;
2) gdzie zachodzą procesy metropolizacji i występuje wystarczające nagromadzenie działalności uzupełniających (substytucyjnych) metropolitalne funkcje ośrodka centralnego (lokalizacja funkcji metropolitalnych);
3) o dużej skali wewnętrznej integracji funkcjonalnej (silnych powiązaniach funkcjonalnych);
z dobrze rozwiniętą siecią transportową22.

Według T. Markowskiego i T. Marszała do podstawowych kryteriów delimitacji obszaru metropolitalnego należy zaliczyć:
1) kryteria funkcjonalne (najważniejsze z punktu widzenia delimitacji obszaru metropolitalnego) – związki funkcjonalne ośrodka metropolitalnego z otoczeniem, wspólnie pełnione
funkcje, powiązania gospodarcze i społeczne poszczególnych jednostek wchodzących w skład
zespołu metropolitalnego, zakres, rodzaj i zasięg funkcji egzogenicznych;
2) kryteria demograficzne – liczba mieszkańców, gęstość zaludnienia, wielkość i dynamika
migracji z ośrodka centralnego na tereny obszaru metropolitalnego;
3) kryteria ekonomiczne – liczba i charakter działalności podmiotów gospodarczych, wysoki
poziom i duża dynamika rozwoju gospodarczego;
4) kryteria urbanistyczne – charakter użytkowania ziemi, rodzaj, stan, jakość, fizjonomia
i standard zabudowy;
5) kryteria techniczne – stopień rozwoju i nowoczesność rozwiązań infrastruktury technicznej;
6) kryteria społeczne – wykształcenie, poziom warunków życia, struktura zawodowa ludności;
7) kryteria wyznaczające obszar bezpośredniego ciążenia do metropolii, tzw. dzienny system
miejski (ang. daily urban system), np. dojazdy do pracy i szkół;
8) kryterium zarządzania, czyli wola polityczna potencjalnych podmiotów polityki metropolitalnej do jej koordynowania w obszarach uznanych wspólnie jako strategiczne dla danego
obszaru;
9) kryterium spójności przestrzennej (w tym także spójność systemów ekologicznych), zapobiegającej powstawaniu «wysp» i izolowanych obszarów23.
22
23

T. Markowski, T. Marszał, dz. cyt., Warszawa 2006, s. 15.
Tamże, s. 15-16.
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Przytoczone definicje warto przeciwstawić definicjom Unii Metropolii
Polskich (UMP), organizacji powołanej w 1990 roku, która zrzesza obecnie 12 miast lub zespołów miejskich (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław,
Poznań, Trójmiasto, aglomeracja katowicka, Szczecin, aglomeracja bydgosko-toruńska, Lublin, Białystok i Rzeszów). UMP definiuje metropolię
jako „kompleks osiedleńczy miasta (lub miast) wiedzy, w którym żyje ponad
500 tys. mieszkańców, a uczy się ponad 50 tys. studentów, stanowiący europejski (ponadnarodowy) węzeł transportowy”. Definicja ta różni się od przyjętych definicji w dwóch aspektach: obniża kryterium wielkościowe stawiane
miastom aspirującym do miana metropolii (nie miasto, ale cały obszar metropolitalny powinien liczyć ponad 0,5 mln mieszkańców), natomiast funkcje metropolitalne ogranicza jedynie do dwóch zagadnień (metropolia jako
ośrodek akademicki i węzeł transportowy). Obszar metropolitalny delimitowany jest przez UMP na podstawie jednostki NTS-3 (subregiony) lub jako
złożenie kilku takich jednostek24 bez uwzględnienia jakichkolwiek powiązań
funkcjonalnych, które w myśl większości definicji powinny zachodzić w obrębie obszaru metropolitalnego.
Miasta polskie jako metropolie
Analizując niezwykle bogatą literaturę dotyczącą zagadnienia metropolii (zarówno krajową, jak i zagraniczną), nie sposób oprzeć się wrażeniu, że najwięcej kontrowersji wzbudza sama identyfikacja ośrodków (miast) pełniących
funkcje metropolitalne, co wynika głównie z braku doprecyzowania lub różnorodności kryteriów stawianych metropoliom. Różne są też terminy stosowane do określenia metropolii i hierarchia ośrodków metropolitalnych.
Według T. Markowskiego i T. Marszała ośrodki metropolitalne w Polsce
można podzielić na trzy grupy o różnym stopniu wykształcenia funkcji metropolitalnych:
a) metropolie ponadregionalne
– Warszawa;
b) metropolie regionalne (krajowe)
– Kraków i Trójmiasto,
– Wrocław i Poznań,
– Łódź,
– konurbacja katowicka;
c) potencjalne metropolie
– Szczecin i Lublin,
– Białystok, Rzeszów i aglomeracja bydgosko-toruńska25.
W ramach programu ESPON (ang. European Spatial Planning Observation Network) na terenie Europy zidentyfikowano obszary funkcjonalne FUA
Zob. Unia Metropolii Polskich, dostępny w: http://www.metropolie.pl (data dostępu:
15 marca 2013).
25
T. Markowski, T. Marszał, dz. cyt., s. 13-14.
24
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(ang. Functional Urban Areas), wśród których wyróżniono Europejskie Metropolitalne Obszary Wzrostu MEGA (ang. Metropolitan European Growth
Areas). Ośrodki typu MEGA podzielono na cztery grupy odpowiadające poszczególnym kategoriom metropolii. Polskie metropolie zostały zaliczone
do dwóch najniższych grup hierarchicznych: Warszawę potraktowano jako
potencjalną metropolię europejską (III rzędu), z kolei Kraków, konurbację
górnośląską, Trójmiasto, Poznań, Wrocław, Łódź i Szczecin – jako słabo wykształcone metropolie europejskie (IV rzędu)26.
Według Globalization and World Cities (GaWC) funkcję miasta światowego
pełni wśród miast polskich jedynie Warszawa, która w 2010 roku zaliczona została do miast typu alpha- (czyli bardzo znaczących miast światowych), z kolei
Wrocław, Kraków i Poznań, jako tradycyjne ośrodki regionalne, zaliczono do
grona miast typu high sufficiency (czyli potencjalnych miast światowych)27.
Maciej Smętkowski, Bohdan Jałowiecki i Grzegorz Gorzelak, nawiązując
do wybranych aspektów metropolitalności28, dzielą duże miasta na:
a) ośrodki metropolitalne (Warszawa, Katowice, Kraków, Poznań, Trójmiasto, Wrocław i Łódź);
b) ośrodki regionalne – klasa A (Lublin, Szczecin i Toruń);
c) ośrodki regionalne – klasa B (Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Kielce, Olsztyn i Rzeszów)29.
Według Jerzego Paryska w Polsce znajduje się jedna metropolia subkontynentalna (Warszawa) oraz pięć metropolii w wymiarze krajowym (Poznań,
Wrocław i Kraków oraz Trójmiasto i Łódź), które do 2025 roku powinny się
stać metropoliami subkontynentalnymi30. W gronie potencjalnych metropolii autor ten widzi ponadto Szczecin, Katowice (wraz z innymi miastami
GOP) i Lublin, które przy sprzyjających warunkach zewnętrznych również
mają szansę stać się metropoliami subkontynentalnymi do 2025 roku.
D. Ilnicki, analizując funkcje metropolitalne pełnione przez polskie miasta,
stwierdził, że na terenie Polski znajduje się jedna metropolia kontynentalna
oraz sześć ośrodków (Poznań, Wrocław, Gdańsk, Kraków oraz Łódź i Katowice), które można zaliczyć do grona potencjalnych metropolii kontynentalnych31.
Zob. ESPON, dostępny w: http://www.espon.eu (data dostępu: 15 marca 2013).
Zob. GaWC, dostępny w: http://www.lboro.ac.uk/gawc (data dostępu: 15 marca 2013).
28
Wykorzystano tu pięć wskaźników: a) przychody firm z listy 500 tygodnika „Polityka”
w 2007 r. w aspekcie funkcji kontrolnych i zarządczych, b) liczbę studentów w roku akademickim 2006/2007 w aspekcie potencjału akademickiego, c) liczbę miejsc w kinach w 2006 roku
w aspekcie potencjału kulturalnego, d) liczbę osób korzystających z noclegów w 2006 roku
w aspekcie atrakcyjności zewnętrznej, e) liczbę pasażerów w porcie lotniczym w 2006 roku
w aspekcie dostępności transportowej.
29
M. Smętkowski, B. Jałowiecki, G. Gorzelak, Obszary metropolitalne w Polsce – diagnoza
i rekomendacje, „Studia Regionalne i Lokalne” 2009, nr 1 (35), s. 59-60.
30
J. J. Parysek, Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia
strukturalne, Poznań 2005.
31
D. Ilnicki, dz. cyt., s. 61-72.
26
27
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Jeszcze bardziej krytycznie do zagadnienia ośrodków metropolitalnych
w Polsce podchodzi B. Jałowiecki, który dostrzega problem niepełnego wykształcenia funkcji metropolitalnych w przypadku polskich miast32. Wśród
miast o największym potencjale metropolitalnym wymienia on:
a) Warszawę,
b) Poznań i Kraków,
c) Wrocław, Łódź i Trójmiasto.
Dariusz Sokołowski z kolei unika terminów „metropolia” i „funkcje metropolitalne”, zastępując je terminem „miasta o funkcjach wielkomiejskich”,
którym definiuje ośrodki wyróżniające się wielkością zatrudnienia egzogenicznego w specyficznych typach działalności usługowych33. Do tej grupy
miast zalicza:
a) Warszawę,
b) Wrocław i Kraków,
c) Poznań, Łódź i Katowice,
d) Gdańsk, Szczecin i Lublin.
Przedstawione zestawienie można byłoby oczywiście rozbudować o kolejne, jakże liczne prace poruszające zagadnienie metropolii, nie spowodowałoby to jednak uporządkowania chaosu terminologicznego i typologicznego.
Podejmując próbę syntezy, posłużono się 30 publikacjami poruszającymi
zagadnienie ośrodków metropolitalnych w Polsce i ich klasyfikacji. Różnym
terminom nadano rangi punktowe, które odpowiadają poszczególnym poziomom hierarchicznym miast, nawiązującym do pełnionych przez nie funkcji egzogenicznych. Na tej podstawie wyróżniono:
a) metropolie światowe (10 punktów),
b) metropolie kontynentalne (7 punktów),
c) metropolie subkontynentalne (5 punktów),
d) metropolie krajowe (3 punkty),
e) centra ponadregionalne (2 punkty),
f) centra regionalne (1 punkt),
g) pozostałe duże miasta (0 punktów).
Dokonano też klasyfikacji ośrodków metropolitalnych uwzględnianych
przez Unię Metropolii Polskich (zob. tabela 1), z których jedynie siedem
ośrodków można bez wątpienia zaliczyć do grona miast pełniących funkcje
ponadregionalne (w skali makroregionu lub całego kraju). Wśród nich wyróżnia się Warszawa, której zasięg oddziaływania przekracza granice państwa. Tylko czy miasto, którego zasięg oddziaływania obejmuje jedynie część
kraju, to już metropolia? Patrząc na cechy metropolii przedstawione przez
B. Jałowieckiego34, można stwierdzić, że to zdecydowanie zbyt mało, by zasłużyć na miano metropolii.
B. Jałowiecki, Społeczna przestrzeń metropolii, Warszawa 2000.
D. Sokołowski, Funkcje centralne i hierarchia funkcjonalna miast w Polsce, Toruń 2006,
s. 215-220.
34
B. Jałowiecki, Współczesne przekształcenia struktury osadniczej i przestrzeni miejskiej,
dz. cyt., s. 35.
32
33
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Ośrodek

Średnia rang

Warszawa

4,7

Kraków

2,9

Wrocław

2,8

Poznań

2,7

Trójmiasto

2,5

Konurbacja katowicka

2,3

Łódź

2,2

Szczecin

1,7

Lublin

1,3

Bydgoszcz+Toruń

1,2

Białystok

0,9

Rzeszów

0,9

Tabela 1: Ranga ośrodków metropolitalnych w Polsce.
Źródło: opracowanie własne.

Obszary metropolitalne w Polsce
Liczba i ranga polskich metropolii nie jest jedynym problemem związanym
z zagadnieniem metropolizacji. Równie kłopotliwe wydaje się także wyznaczanie zasięgów obszarów metropolitalnych, stanowiących zaplecze dla
ośrodków metropolitalnych. Problem ten wynika przede wszystkim ze stosowania różnych kryteriów delimitacji obszaru metropolitalnego, przez co
obszary metropolitalne wyznaczane wokół poszczególnych ośrodków mają
różne zasięgi przestrzenne w różnych opracowaniach, zależnie od przyjętych
założeń (zob. ilustracja 1)35. Ponadto w niektórych opracowaniach stosowane jest tylko jedno z przyjętych w literaturze przedmiotu kryteriów, jak np.
dojazdy do pracy (zastosowane przez Eurostat36 i GUS37 do wyznaczenia zasięgu miejskich obszarów funkcjonalnych, czyli tzw. LUZ [ang. Larger Urban
Zones]) czy sąsiedztwo z ośrodkiem metropolitalnym (przyjęte przez Unię
Metropolii Polskich, która obszar metropolitalny rozumie jako subregion
Por. m.in. M. Smętkowski, B. Jałowiecki, G. Gorzelak, Obszary metropolitalne w Polsce
– diagnoza i rekomendacje, „Studia Regionalne i Lokalne” 2009, nr 1 (35); Główny Urząd
Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Miasta w liczbach 2010, Warszawa 2012;
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju,
Warszawa 2003; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju do 2030 (projekt), Warszawa 2009; Unia Metropolii Polskich, dostępny w:
http://www.metropolie.pl (data dostępu: 15 marca 2013).
36
Zob. Eurostat, dostępny w: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home (data dostępu: 15 marca 2013).
37
Zob. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu, dz. cyt., Warszawa 2012.
35
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lub subregiony sąsiadujące z metropolią38). Analizując opracowania różnych
autorów, można stwierdzić, że zwykle za najważniejsze kryterium wyznaczania obszaru metropolitalnego uznaje się sąsiedztwo i kryterium spójności
przestrzennej, a nie kryterium funkcjonalne, stanowiące o istocie takiego
obszaru. Stąd też mocno wątpliwe jest, czy przyjmowane w literaturze zasięgi przestrzenne obszarów metropolitalnych odpowiadają w rzeczywistości
obszarom faktycznego zaplecza poszczególnych ośrodków metropolitalnych,
zwłaszcza w aspekcie funkcjonalnym.

Ilustracja 1: Obszary metropolitalne w Polsce według różnych opracowań.
Źródło: A – miejskie obszary funkcjonalne według GUS i Eurostat, www.stat.gov.pl; B – według M. Smętkowskiego, B. Jałowieckiego i G. Gorzelaka (2009); C – według Unii Metropolii Polskich, www.metropolie.pl; D – według Koncepcji przestrzennego zagospodarowania
kraju (2003); E – według Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do 2030
(2009).

Dodatkowy chaos powodują coraz liczniejsze stowarzyszenia lokalne zawiązywane w celu usprawnienia funkcjonowania poszczególnych obszarów
funkcjonalnych, nazywane zwykle „aglomeracjami”, „obszarami metropolitalnymi” lub po prostu „metropoliami”, np. Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej39 czy Stowarzyszenie Metropolia Poznań40. Przynależność
Zob. Unia Metropolii Polskich, dostępny w: http://www.metropolie.pl (data dostępu:
15 marca 2013).
39
Zob. Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, dostępny w: http://www.araw.pl (data
dostępu: 15 marca 2013).
40
Zob. Stowarzyszenie Metropolia Poznań, dostępny w: http://www.aglomeracja.poznan.pl
(data dostępu: 15 marca 2013).
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do tego typu stowarzyszeń jest dobrowolna i zwykle nie ma nic wspólnego
z faktycznym obszarem funkcjonalnym odgrywającym rolę zaplecza dużego
ośrodka miejskiego.
Podsumowanie
Dyskusja na temat metropolii, obszarów i funkcji metropolitalnych, która
toczy się w literaturze i na licznych konferencjach naukowych poświęconych
procesom metropolizacji, pokazuje, że zagadnienie to jest jednym z najważniejszych współczesnych problemów geografii miast i innych dziedzin nauki
zajmujących się miastami. Można jednak zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście potrzebne są nam metropolie i skąd wzięła się ta swoista moda na nie.
W dobie postępującej, wręcz galopującej globalizacji dyskusja na temat aglomeracji miejskich zdała się archaiczna, a przecież miejskie obszary funkcjonalne nadal istnieją. Już nie wystarczy być dużym miastem, które jest centrum jakiegoś zespołu miejskiego. Teraz potrzeba, wręcz dobrze widziane
jest, by duże miasto określane było mianem metropolii, miasta o znaczeniu
międzynarodowym, miasta rozpoznawalnego na świecie.
Tylko czy wszystkie polskie „metropolie” zasługują na miano metropolii?
Coraz częściej o byciu metropolią decydują nie funkcje metropolitalne pełnione przez poszczególne ośrodki, lecz ambicje lokalnych władz, które nader
często manipulują kryteriami stawianymi metropoliom i obszarom metropolitalnym. Stąd też T. Markowski i T. Marszał zwracają uwagę na niebezpieczeństwo postępującej deprecjacji koncepcji metropolizacji, co może wynikać z faktu, że do grona metropolii zalicza się ośrodki, z punktu widzenia
rozwoju funkcjonalnego, zbyt słabe41. Powoduje to zamieszanie pojęciowe
i praktyczne zatarcie różnicy między większym lub średnim miastem a metropolią. Można by się pokusić o nieformalną klasyfikację polskich metropolii, dzieląc je na metropolie, które same o sobie mówią, że są metropoliami,
i metropolie, o których inni mówią, że są metropoliami. O ile do pierwszej
grupy można zaklasyfikować wiele polskich „metropolii”, o tyle w przypadku
drugiej grupy żadnych wątpliwości nie budzi tylko jedna z nich – Warszawa.
Ponadto w dobie urban sprawl, czyli gwałtownego rozwoju przedmieść silnie związanych z miastem, trudno jest mówić o mieście zamkniętym w swoich granicach administracyjnych, zwłaszcza w kontekście zarządzania. Można zatem stwierdzić, że bardziej od dyskusji na temat metropolii potrzebna
jest dyskusja na temat funkcjonalnych obszarów miejskich i wypracowania
skutecznych sposobów zarządzania nimi42. Tylko czy można (i trzeba) je nazywać obszarami metropolitalnymi?
T. Markowski, T. Marszał, dz. cyt., s. 14.
Zob. P. Korcelli, Obszary metropolitalne a funkcjonalne obszary miejskie (w:) Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, red. S. Kaczmarek, Łódź 2011, s. 43-50.
41
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Wykaz ilustracji
Ilustracja 1: Obszary metropolitalne w Polsce według różnych opracowań. Źródło: A –
miejskie obszary funkcjonalne według GUS i Eurostat, www.stat.gov.pl; B – według M. Smętkowskiego, B. Jałowieckiego i G. Gorzelaka (2009); C – według Unii Metropolii Polskich,
www.metropolie.pl; D – według Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju (2003);
E – według Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do 2030 (2009) / 44
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The issue of the metropolis and the metropolitan areas
The aim of this paper is to determine the rank of large Polish cities in the network
of global cities, and to systematize the criteria used to define metropolises and
metropolitan areas. In the time of globalization the term „metropolis” became unusually popular. This specific trend resulted in a large number of Polish cities aspiring
to become or to be called “metropolis”, irrespective of their performed functions.
There is no consensus about the use or understanding of terms „metropolis” and
„metropolitan area”. For this reason those terms are often applied exaggeratedly or
incorrectly.The article discusses the application of those terms and their synonyms
with regards to the problem of Polish cities.

Małgorzata Jakiel
REKLAMA W PRZESTRZENI MIASTA – WYBRANE KWESTIE
„WIDZIALNOŚCI BILLBOARDÓW”1

Założenia badawcze
Przedmiotem niniejszego opracowania jest reklama2 w przestrzeni miejskiej, w szczególności związki łączące reklamę z określonym miejscem
w przestrzeni miasta, a także kwestia jej „widzialności”3 przez potencjalnych odbiorców. Odniesieniem dla prowadzonych badań były poglądy
nauki na współzależność przestrzeni miast i aktywności podejmowanych
przez żyjących w nich ludzi. Jak zauważa Andrzej Majer w książce Socjologia i przestrzeń miejska, życie miast i zamieszkujących je ludzi dzieje się
w przestrzeni4. W związku z tym wszystkie zamieszczone w niej przedmioty,
Badania zostały zawarte wcześniej w niepublikowanej pracy licencjackiej Billboard w przestrzeni miejskiej mojego autorstwa napisanej pod kierunkiem dr Ewy Banasiewicz-Ossowskiej
i obronionej na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu w 2012 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych, na kierunku etnologia.
2
Reklama – w artykule przez to pojęcie rozumie się specyficzny przekaz, np. plakat (billboard),
napis, ogłoszenie, mający na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych
towarów lub do skorzystania z określonych usług. Obecnie najbardziej rozwiniętą formą reklamy zewnętrznej jest billboard, ważny element w przestrzeni miejskiej, niezwykle silnie oddziałujący na swoich potencjalnych odbiorców. Reklama (w:) Słownik języka polskiego. Dostępny
w: http://sjp.pwn.pl/szukaj/reklama, (data dostępu 6.01.2014 r.), por. D. Bernstein, Billboard!
Reklama otwartej przestrzeni, Warszawa 2005; J. Kall, Reklama, Warszawa 1998.
3
Widzialność – terminem tym określono sposób postrzegania, zapamiętywania i percepcji
elementów przestrzeni otaczającej człowieka.
4
A. Majer, Socjologia i przestrzeń miejska, Warszawa 2010, s. 17.
1
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usytuowane w niej elementy są przez ludzi odbierane w odpowiedni sposób; wytwarzane są pewne przestrzenne właściwości. Przestrzeń można
więc zmierzyć, pokonać w niej określone dystanse, dotrzeć do określonego w niej punktu, podziwiać jej krajobrazy. Powszechne rozumienie i postrzeganie przestrzeni funkcjonuje za pomocą pojęć takich, jak: miejsce,
usytuowanie, lokalizacja, odległość i orientacja5. Dlatego też można mówić
o mieście jako namacalnym aspekcie przestrzeni. Stanowi ona element je
konstruujący, punkt odniesienia dla jego mieszkańców. W związku z tym
przestrzeń najprościej próbować opisać poprzez pryzmat postrzegania jej
przez wybrany podmiot. Pozwoli to na odnalezienie takich jej funkcji, które
oddziałują na ludzi, ale także i tych, które same stają się przedmiotem oddziaływania – przykładem jest właśnie kwestia percepcji billboardów i treści przekazywanych za ich pomocą.
Miejscem przeprowadzonych badań była wybrana ścieżka miejska6 wytyczona w obrębie Wrocławia. Duże znaczenie dla podejmowanego problemu
ma umiejscowienie badanej ścieżki w przestrzeni. Wybrana trasa stanowi
bowiem przekrój przez wszystkie strefy miasta: od przedmieść po centrum.
Taka lokalizacja pozwoliła na zbadanie natężenia, to jest liczby billboardów
w poszczególnych strefach miasta. Dzięki tak umiejscowionej ścieżce możliwa była także analiza uwarunkowań dotyczących rozmieszczenia reklam
w kolejnych strefach miasta.
W badaniu przyjęto, że billboardem jest, tak jak podaje to Agnieszka Suwałko-Karetko, wolno stojące urządzenie, tablica reklamowa służąca prezentacji reklam7. Dodatkowo, do pojęcia billboardów zaliczono także tzw. reklamy wielkoformatowe, czyli takie, których powierzchnia przekracza 300 m2,
instalowane głównie na budynkach zlokalizowanych w centrach miast lub
przy trasach szybkiego ruchu8. Takie rozszerzenie pojęcia jest przede wszystkim rezultatem przeprowadzonych badań. Zdecydowana większość respondentów, odwzorowujących na rysunkach wybraną ścieżkę, zaznaczała właśnie reklamy wielkoformatowe. Zaobserwować można było, że w badanej
grupie respondenci byli w stanie zauważyć i zapamiętać właśnie reklamy
o znacznym rozmiarze, przy czym wpływ na to miał głównie rozmiar baneru
reklamowego, dopiero w drugiej kolejności jego usytuowanie. Ponadto reklamy wielkoformatowe (w badanym obszarze) stosunkowo rzadko ulegały
zmianie, mogły więc pełnić funkcje orientacyjne.

Zob. tamże.
Miejskie ścieżki – indywidualne, wytyczone w obrębie miasta trasy, którymi poruszają się
ludzie. Są one kształtowane na podstawie codziennych zachowań ludzi, wielokrotnie pokonywane, mają wpływ na percepcję otoczenia. Zob. T. Ingold, Kultura i postrzeganie środowiska
(w:) Badanie kultury: elementy teorii antropologicznej, red. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2003.
7
A. Suławko-Karetko, Reklama zewnętrzna w procesie inwestycyjnym, Warszawa 2010, s. 79.
8
Zob. tamże, s. 82.
5

6
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Badania przeprowadzone wśród grupy respondentów były oparte na sporządzeniu przez nich map mentalnych9 wybranej ścieżki oraz naniesieniu na
nią oznaczeń lokalizacji billboardów. Uzupełnieniem rysunków były wywiady przeprowadzone z badanymi osobami na temat przestrzeni, jej percepcji oraz znaczenia reklam w mieście. Tak skonstruowane badania pozwoliły
zobrazować sposób, w jaki postrzegana jest przestrzeń miejska, oraz sposób
odbierania przez respondentów reklamy w przestrzeni miasta.
W badaniach prowadzonych od stycznia do kwietnia 2012 roku uczestniczyło siedem osób – cztery kobiety oraz trzech mężczyzn – w wieku od
21 do 26 lat, od co najmniej dwóch lat mieszkających we Wrocławiu. Każda
z nich przemierzała ścieżkę miejską, której dotyczyło badanie, przynajmniej
raz dziennie, np. z powodu dojazdu na uczelnię, w związku z tym trasa była
im znana bardzo dobrze. Starano się tak dobrać respondentów, by w badanej grupie były osoby korzystające z różnych form transportu na wybranej
ścieżce. Pięcioro badanych poruszało się po mieście środkami komunikacji
zbiorowej, co jak się wydaje, ma duże znacznie dla zapamiętywania lokalizacji billboardów na badanej ścieżce. Jedna osoba korzystała z samochodu.
Również jedna osoba starała się jak najczęściej pokonywać ścieżkę pieszo.
Bezpośrednim założeniem badawczym było ustalenie pewnych zależności
związanych z kwestią zmienności i dynamiki miast oraz rozwojem reklamy,
głównie w aspekcie specyficznej ikonosfery10 miasta. Jest to istotne zagadnienie, ponieważ obecnie najbardziej rozwiniętą formą reklamy zewnętrznej jest właśnie billboard, który stał się jednym z najbardziej oczywistych,
w oczach społeczności miejskiej, elementów przestrzeni miejskiej, niezwykle
silnie oddziałującym na swoich potencjalnych odbiorców. Reklama przestała
być jedynie dodatkiem w przestrzeni miejskiej, stając się jednym z jej wytwórców. Marc Auge twierdzi, że obok miejsc istnieją także „nie-miejsca”,
czyli przestrzenie anonimowe, pełne przypadkowych ludzi11. Są one także
częścią przestrzeni miejskiej. Badanie było też próbą odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu związek reklamy z przestrzenią sprawia, że staje się ona
„twórcą” przestrzeni.
Jedną z największych sił i zalet reklamy zewnętrznej jest jej działanie
w otwartej przestrzeni. Zawarte w niej informacje, kody i przekazy odbierane są przez ludzi w przestrzeni publicznej. Odbierane są wszędzie tam, gdzie
znajdują się potencjalni jej odbiorcy. Ponadto otwartość przestrzeni daje
ogromne możliwości12. Można więc spróbować postawić tezę, że przestrzeń
Mapa mentalna – inaczej mapa kognitywna, to rodzaj mapy wytworzonej przez ludzkie
umysły, opartej na doświadczeniu i znajomości przestrzeni, często chaotycznej, z wyraźnie
zaznaczonymi jednymi elementami, przy całkowitym pominięciu innych. Zob. Co to jest mapowanie kognitywne. Dostępny w: http://projektmiasto2.blox.pl/2008/03/Co-to-jest-mapowanie-kognitywne.html, (data dostępu 21.11.2013 r.).
10
Ikonosfera – wszelkie otaczające człowieka wyobrażenia wizualne. Zob. Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery, red. M. Krajewski, Poznań 2007.
11
M. Auge, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, Warszawa 2010.
12
Zob. D. Bernstein, dz. cyt., Warszawa 2005, s. 114.
9
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nie jest już jedynie wypadkową wyłącznego działania ludzi jako „aktorów
społecznych”. Jest ona nieustannie kreowana i powstaje wciąż na nowo
w wyniku czynności zarówno ludzi, jak i rzeczy.
David Bernstein pisze, że: „niektóre billboardy z czasem zaczynają pełnić
rolę punktów charakterystycznych w krajobrazie miasta”13. Według niego
jest to cel, do którego dąży każdy twórca reklamy – aby jego dzieło zostało
zapamiętane na tyle, by stało się niezbędnym elementem przestrzeni miasta, by zaczęło pełnić rolę punktu orientacyjnego, dzięki któremu ludzie będą
w stanie określić, w jakim miejscu się znajdują.
W takim znaczeniu reklama, billboard przestaje być jedynie komunikatem,
nośnikiem znaczenia. Staje się w zamian bardzo ważnym elementem krajobrazu miasta. Billboard przywłaszcza sobie przestrzeń dotychczas niczyją
i przekształca ją w pełne znaczenia miejsce. M. Auge zauważa, że:
jeśli jakieś miejsce można definiować jako tożsamościowe, relacyjne i historyczne, to przestrzeń, której nie można zdefiniować ani jako tożsamościowej, ani jako relacyjnej, ani jako
historycznej, definiuje nie-miejsce14.

Miejsce nie powstaje więc samoczynnie, jest ono kształtowane działaniami
podmiotów uwikłanych w złożone sieci znaczeń, powstaje zawsze w wyniku
cudzych zachowań. Jest tym samym wtórne wobec przestrzeni oraz w przeciwieństwie do niej pełne. Te tezy stały się swoistym punktem wyjścia dla
badań dotyczących percepcji reklam we Wrocławiu – mieście, które odgrywa
istotną rolę kulturową i społeczną nie tylko w obrębie aglomeracji, ale którego kulturotwórczy wpływ oddziałuje także na mieszkańców całego regionu,
nie mówiąc o istotnym znaczeniu dla społecznych procesów zachodzących
w regionie.
Przebieg badań
Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że przestrzeń miejska jest
dla ludzi oczywistym elementem samego miasta. Traktowana jest raczej jako
składnik miasta niż kategoria, z której miasto się wywodzi. Jest dla ludzi obszarem wolnym od zabudowań, wypełniającym tkankę miejską. To inaczej
sfera, po której mogą się poruszać. Przestrzeń kojarzona jest przez respondentów ze swobodą, wolnością, pustką oraz ilością miejsca. Według jednego
z nich przestrzeń to „dużo miejsca, pustka, jasność, może ulice, budynki, generalnie przestrzeń miejska to miasto”15. Na podstawie tej wypowiedzi widać,
że respondenci łączą przestrzeń miejską z pojęciem samego miasta – te dwa
elementy stanowią jedność. Miasto, które powstało z kategorii pustej przestrzeni, jest teraz z nią w pewnym sensie kojarzone, co potwierdzają cytaty
Tamże, s. 126.
M. Auge, dz. cyt., s. 53.
15
Pisownia zgodna z oryginałem.
13

14
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z wypowiedzi respondentów: „Tam, gdzie nie ma budynków, to nic nie ma,
czyli jest pusto”; „Miasto to budynki, wieżowce, ulice, tak jak patrzysz na
mapę satelitarną, to jest miasto”.
W odczuciu badanych przestrzeń oznacza „brak czegoś”, zakłada pustkę,
niewymierność, niedokończenie. Natomiast miasto jest dziełem ludzkiej
pracy, organizacji społeczeństwa i rozwoju technologii. Miasto przekształciło pustą i niewymierną dotąd przestrzeń w pełne i zagospodarowane miejsce.
Tym samym zakłada uporządkowanie i pełnię.
Także pojęcie i znaczenie samego miejsca jest przez badaną grupę różnie
interpretowane. Pięć spośród siedmiu osób rozumie miejsce jako coś pełnego, posiadającego znaczenie i przekazującego pewne komunikaty.
Na miejsce składają się budynki, ulice, przystanki, zieleń miejska; wszystkie stałe, niezmienne elementy, a więc wszelkie trwale powiązane z przestrzenią obiekty. Trwanie zakłada aspekt stabilizacji i pewności.
Na percepcję miejsca mają wpływ umieszczona w nim architektura oraz
elementy charakterystyczne. Takimi składnikami mogą być również billboardy. Są one zlokalizowane w przestrzeni, a więc także w określonym miejscu. Według jednego z respondentów miejsce wyznacza obszar, na podstawie
którego można określić swoje położenie. Miejsce to teren, w którym dochodzi do spotkań, zarówno zaplanowanych, jak i przypadkowych. Jest więc ono
określone przez uczestnictwo w nim osób oraz ich interakcji.
W takim razie, jeżeli miejsce może być wypełnione billboardami, czy
tym samym może być ono przez nie wytwarzane? Na podstawie uzyskanych odpowiedzi można stwierdzić, że billboard jako punkt orientacyjny nie występuje w rozumieniu badanych. Pełni rolę jedynie dodatku
w przestrzeni. Billboard pozwala ograniczyć pustą przestrzeń; im mniej dookoła niego obiektów, tym bardziej on sam będzie generował miejsce. Natomiast w przypadku badanej ścieżki miejskiej stanowi element przestrzeni. Billboard, by stworzyć miejsce, musi się wyróżniać z otoczenia, które nie
może być zapełnione innymi elementami.
Badani respondenci podczas rysowania map mentalnych wybranej ścieżki
nanosili na nie elementy istotne dla danej przestrzeni. Były to takie składniki
przestrzeni, które w ich przekonaniu są dla niej charakterystyczne. Za każdym razem były to obiekty trwale związane z gruntem, a więc głównie budynki oraz ulice i skrzyżowania, mogące być punktem odniesienia dla ludzi.
Podczas tworzenia map kognitywnych doskonale widoczne było zróżnicowanie środków transportu, które wpływa na odbiór ścieżki oraz czas jej
pokonywania. Przemierzanie ścieżki tramwajem, autobusem, własnym samochodem czy też pieszo determinuje zdolność percepcji otoczenia, możliwość skupienia uwagi na szczegółach umieszczonych w przestrzeni miejskiej.
Ponadto każdy sposób poruszania się po wybranej ścieżce daje inny zakres
widzianej przestrzeni. Obraz postrzeganego otoczenia z perspektywy jadącego tramwaju lub autobusu będzie diametralnie inny niż w przypadku pokonywania drogi pieszo. Liczba zapamiętanych detali jest wówczas różna. Ma
to związek z czasem przemierzenia ścieżki i liczbą zrobionych przestanków.

52

Małgorzata Jakiel Reklama w przestrzeni miasta – wybrane kwestie „widzialności billboardów”

Większość osób rysowała mapę ścieżki z perspektywy osoby jadącej tramwajem. Dwie spośród nich rysowały mapę na podstawie kolejności przystanków. Wówczas obiekty stałe, czyli budynki, były zaznaczane w dalszej
kolejności i stanowiły uzupełnienie rysunku. Jedna osoba poruszająca się po
ścieżce samochodem rysowała mapę, opierając się na umiejscowieniu sygnalizacji świetlnej. Z kolei największą liczbę szczegółów zaznaczyła osoba pokonująca trasę ścieżki pieszo, przy czym całkowicie pominęła nazwy ulic.
Widziana przez respondentów przestrzeń jest w dużej mierze uproszczona,
zawiera składniki najtrwalsze i najbardziej charakterystyczne. Na większości
map zaznaczana była tylko główna ulica, po której poruszają się respondenci.
Ulice wlotowe do niej były pominięte. W sześciu na siedem map zaznaczone
zostało centrum handlowe Arkady, z czego można wnioskować o sile znaczenia tego elementu przestrzeni. Kolejnym punktem często pojawiającym się na
mapie był Plac Powstańców Śląskich. Stanowił on wyraźny punkt orientacyjny dla respondentów. Na mapach mentalnych pojawiały się również kościoły
jako miejsca wyróżniające się, ważne dla respondentów. Elementem stałym
na każdej mapie były przystanki. Są one punktem orientacyjnym, elementem
niezbędnym. Liczba zaznaczonych przystanków przekłada się w rysunkach
na długość rysowanej ścieżki oraz jej kształt. Ponadto znak przystanku często
zastępuje obiekt, tak więc jego istnienie kształtuje wyobrażenie przestrzeni.
Ma to oczywiście ścisły związek ze sposobem pokonywania ścieżki środkami
komunikacji miejskiej. Jednak również w przypadku pieszego pokonywania
trasy zaznaczone zostały linie trakcyjne tramwaju.
Podczas rysowania map wyobrażeniowych żadna z badanych osób nie naniosła na nie oznaczeń dla billboardów.
Respondenci za skończone mapy uważali te, które przedstawiały obrazy
z nakreślonymi ulicami, budynkami i przystankami. Billboardy były na nie
nanoszone dopiero po uprzednim poproszeniu o ich narysowanie. Stanowiło to jednak trudne zadanie dla respondentów, ponieważ o ile byli w stanie
przypomnieć sobie niektóre reklamy, o tyle nie potrafili umieścić ich w kontekście określonego miejsca. Tym samym dopiero po dłuższym zastanowieniu mogli zaznaczyć na swoich rysunkach zaledwie kilka billboardów. Naniesione przez respondentów na mapy billboardy były lokowane głównie
w okolicach wcześniej zamieszczonych na mapach obiektów, a więc wokół
budynków lub przystanków. W rzeczywistości największa ich liczba jest zlokalizowana w pobliżu skrzyżowań i przejść dla pieszych. Są to punkty, w których ich potencjalni odbiorcy prawdopodobnie zatrzymają się dłużej. Nie są
to jednak jedyne miejsca, w których rozmieszczone zostały billboardy.
Analiza porównawcza mapy kartograficznej, wraz z naniesionymi na nią
lokalizacjami billboardów, z mapami wyobrażeniowymi badanej ścieżki pozwoliła nakreślić sposób percepcji reklam w przestrzeni miejskiej. Ze względu na dużą skalę mapy kartograficznej należy pamiętać, że odległości pomiędzy poszczególnymi billboardami są w rzeczywistości większe.
Pierwszym dużym skupiskiem reklam są tereny obejmujące początek badanej ścieżki, tj. okolice przystanku Krzyki, a więc obszar położony z dala od
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centrum miasta. Na tym odcinku trasy, liczącym zaledwie kilkaset metrów,
umieszczone zostały 22 billboardy. Badani na tym samym odcinku drogi zaznaczali maksymalnie siedem reklam billboardowych. W rzeczywistości reklamy te są ulokowane w małej odległości od siebie, co zdecydowanie zaniża
poziom ich zapamiętania. Ustawienie kilku billboardów blisko siebie sprawia, że zaczynają stanowić całość. W takim przypadku trudno jest zapamiętać poszczególne reklamy oraz ich liczbę. Ponadto są one umieszczone na
wysokości ogrodzenia, co ułatwia ich odczytanie z perspektywy pieszego, ale
jest utrudnione dla osoby jadącej samochodem lub komunikacją miejską –
reklamy montowane na ogrodzeniach są niewidoczne dla osób poruszających się autem.
Na następnym etapie ścieżki, od ulicy Orlej do alei generała Józefa Hallera,
odległości między billboardami są większe niż poprzednio. Jest to wynikiem
gęstego zabudowania tego odcinka. Zlokalizowanych jest tam zaledwie sześć
takich obiektów. Wśród siedmiu respondentów cztery osoby zaznaczyły na
tym etapie po jednym billboardzie. Kolejnym dużym skupiskiem reklam
w obrębie ulicy Hallera jest skrzyżowanie z ulicą Powstańców Śląskich. Dochodzi tu do podobnej sytuacji jak w przypadku pierwszego skupiska reklam.
Umieszczone zostało tam sześć banerów reklamowych tuż obok siebie. Jak
twierdzi jedna z informatorek: „Jak jest ich tak dużo jedno obok drugiego, to
w zasadzie zapomina się o nich wszystkich w ogóle”. Oznacza to, że zamontowanie billboardów w bardzo niewielkiej odległości może spowodować ich
całkowite pominięcie przez potencjalnych odbiorców.
W dalszej części badanej ścieżki miejskiej billboardów jest zdecydowanie
mniej. Ponownie wynika to bezpośrednio z układu architektonicznego terenu oraz pośrednio z norm prawnych. Na tym odcinku trasy znajdują się liczne budynki sytuowane blisko zewnętrznej krawędzi jezdni oraz ogrodzenia,
dlatego też znajduje się tam tylko kilka obiektów, zamontowanych na ogrodzeniach posesji i ścianach domów.
W przypadku ostatniego odcinka ścieżki miejskiej, mianowicie od ulicy Wielkiej do ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego, liczba billboardów jest
większa niż poprzednio. Dodatkowo na tym etapie pojawiają się reklamy
wielkoformatowe, które zostały zaznaczone przez większość respondentów.
Analiza map kognitywnych wybranego fragmentu miasta obrazuje, w jaki
sposób ludzie postrzegają otaczającą ich przestrzeń. Doskonale widać dzięki
temu, które billboardy zostały zapamiętane i poprawnie zlokalizowane w obrębie miasta, a które całkowicie pominięto. Interesujący jest przypadek billboardu umieszczonego w pobliżu skrzyżowania ulic Powstańców Śląskich
i Sokolej. Został on zaznaczony tylko przez jedną osobę, która często porusza
się po wybranej ścieżce pieszo. Z perspektywy osoby jadącej autem lub tramwajem billboard jest niewidoczny, ponieważ zlokalizowany zgodnie z przepisami prawa, znajduje się tuż za szpalerem drzew, co uniemożliwia jego
zobaczenie.
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Wnioski płynące z badania
Ewolucja miast niezaprzeczalnie przyczyniła się do rozwoju i zwiększenia
liczby billboardów. Na przestrzeni lat stały się one elementem charakterystycznym krajobrazu miejskiego. Według jednego z respondentów billboardy
„przecież są, tylko się stapiają z otoczeniem”. Jako obiekty budowlane, związane z gruntem bądź budynkiem, usytuowane w obrębie badanej ścieżki, nie
przyciągają uwagi ze względu na swoją formę. W takim razie tym, co musi je
wyróżniać, jest, oprócz wielkości i ewentualnie wysokości, na jakiej zostały
umieszczone, zawarty w nich przekaz. Czy wobec tego można rozpatrywać
billboard w oderwaniu od przekazywanych przez niego treści? Wydaje się, że
jednak nie, ponieważ zapamiętanie billboardu następuje poprzez skojarzenie obiektu z przedstawionymi na nim treściami. Sam billboard, jako obiekt
budowlany, pozostaje niezmienny, zmienia się jedynie umieszczony na nim,
niezależny od niego, plakat reklamowy. To komunikat reklamowy na badanej ścieżce staje się jednym z najważniejszych wyróżników zapamiętania
billboardu w aspekcie konkretnej przestrzeni.
W opinii respondentów billboard reklamowy sam nie kreuje miejsca, jest
on ich zdaniem jednym z elementów przestrzeni. Jednocześnie jednak respondenci zgodni byli co do przyznania billboardowi możliwości zagarniania
przestrzeni. Zamontowanie billboardu w konkretnym punkcie miasta powoduje, że z tego obszaru będzie on przekazywał zawarty na nim komunikat.
Tylko względnie stałe usytuowanie w danym punkcie oraz wchodzenie w interakcje z odbiorcami, właśnie z perspektywy tego punktu, może prowadzić
do wytworzenia się pełnego miejsca, które może posiadać jakieś znaczenie.
Analiza map kognitywnych narysowanych przez respondentów prowadzi do
wniosku, że badani nie starali się zapamiętać przekazu ani samej budowy billboardu. Zdają oni sobie sprawę z istnienia billboardów w pewnym punkcie
obszaru miasta, jednak podanie ich konkretnej lokalizacji było kłopotliwe.
Dopiero przywołanie w pamięci obrazu reklamy i jej treści pomagało odtworzyć umiejscowienie billboardu. Można też zauważyć, na przykładzie przeprowadzonego badania, że nadmierne nagromadzenie billboardów w małej
odległości powoduje postrzeganie ich jako całości, wręcz jako jednego komunikatu, lub całkowite ich pominięcie. Prowadzi to do wniosku, że reklama
wymaga otwartej przestrzeni o określonej wielkości.
Traktowane jako całość billboard oraz plakat reklamowy według osób
uczestniczących w tym badaniu giną wśród otoczenia. Zlokalizowane pomiędzy budynkami, w okolicach skrzyżowań, na ogrodzeniach posesji stapiają
się z krajobrazem miejskim. Przez to założenie o zapamiętaniu billboardu ze
względu na jego formę jest błędne. Forma nie jest czymś wyjątkowym. Sama
budowla nie jest obiektem wyróżniającym się w tkance miejskiej. Wyróżnikiem jest przekaz, kod w nim zawarty. Można stwierdzić, że billboard bez
reklamy nie ma racji bytu.
Reklamy w przestrzeni miejskiej bardzo silnie oddziałują na zmysł wzroku, ale zakodowana zostaje sama informacja. Z kolei utrwalenie w pamięci
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obiektu billboardu, niezależnie od umieszczonych na nim treści, oraz połączenie go w relację z otoczeniem jest niemożliwe. Billboard jako obiekt budowlany wtapia się w otoczenie. Wydaje się, że tym, co go wyróżnia spośród
pozostałych obiektów w danej przestrzeni, jest niezależny od niego przekaz.
Tym samym ludzie utożsamiają billboard jako obiekt budowlany z pojęciem
plakatu reklamowego. Dlatego dopiero myśląc o reklamie, są zdolni przywołać obraz całego billboardu.
To jak reklama komponuje się w przestrzeni jest, według respondentów,
uzależnione od treści, jakie niesie. Jedna z respondentek mówi, że: „jak nie
jest to prymitywne, z żadnym podtekstem, to ma to wartość”. Inna osoba
stwierdza: „dzisiaj reklama chyba już nie ma wartości, (…) za bardzo się narzuca ludziom i wciska się wszędzie”. Opinie dotyczące wartości reklamy są
bardzo zróżnicowane i subiektywne. Tym samym nie można jednoznacznie
zweryfikować jej wartości. Jednak funkcjonowanie w przestrzeni nie oznacza uwydatnienia ani uatrakcyjnienia jej przez plakaty reklamowe. Istnienie
reklamy w mieście dla części respondentów jest tożsame z „wtopieniem się
reklamy w otocznie”. Reklama stała się elementem niemal naturalnym dla
istnienia i rozwoju miasta.
Problematyczna jest również kwestia zakwalifikowania reklamy do kategorii sztuki. Taka opinia jest uwarunkowana subiektywnym pojmowaniem
definicji samej sztuki. W mniemaniu trzech respondentów reklama powinna
być traktowana jako forma sztuki. Jedna z badanych osób zauważyła, że aby
reklama stała się sztuką, powinna wrócić do założeń epoki Chereta, powinna
się zatem skupić na rysunku i budowaniu historii możliwej do dopowiedzenia przez odbiorcę.
Wydaje się, że ludzie traktują billboard jako element konieczny w przestrzeni miejskiej. Stał się on poniekąd symbolem nowego społecznego porządku w dobie konsumpcji. Oczywistość jego obecności w mieście może
przez to powodować swoistą niezauważalność przez ludzi. Czy reklama billboardowa wzbogaca zatem przestrzeń? Według badanych „nie oszpeca jej”,
ale stanowi raczej jej neutralny „dodatek”.
Omawiane w tym opracowaniu badania pokazały, jak różna jest percepcja reklam. Środek transportu sytuuje człowieka w określonym kontekście
relacji z reklamą, wpływa na zakres pola widoczności i czas przeznaczony na
zobaczenie billboardu. Ulokowanie billboardu zgodne z przepisami prawa
może utrudniać lub ułatwiać jego dostrzeganie. Dodatkowo na percepcję reklam mogą wpływać nawet pogoda, zmęczenie czy zainteresowania ludzi.
Badanie pozwala też na ustalenie pewnych ogólnych zależności, które
mogą być wykorzystane w podejmowaniu decyzji o lokalizowaniu tego typu
nośników reklamowych. W przypadku umiejscowienia reklamy bardzo ważne jest otoczenie, jego swoiste współbrzmienie z informacją zawartą w przekazie. Może ono wpłynąć na widzialność reklamy oraz odbiór komunikatu.
Reklama w otwartej przestrzeni jest wystawiona dla wszystkich i do wszystkich skierowana. Nie ma możliwości selekcjonowania grup konsumenckich,
do których miałaby trafić. Przeprowadzone badania pozwalają na podjęcie
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ogólnego ustalenia – odpowiednia lokalizacja wpływa na odbiór przekazu,
choć jeśli otoczenie i reklama będą kompatybilne, przekaz może stać się niewidoczny dla odbiorcy. Jednakowoż, jeśli komunikat i jego otoczenie będą
sprzeczne, zawarty przekaz może zostać dzięki temu lepiej zapamiętany.
Badanie potwierdziło też ustalenia, do których doszli David Bernstein
i Kevin Lynch; mogą mieć zastosowanie także do kwestii rozmieszczania
billboardów w przestrzeni miejskiej. Na podstawie poglądów wymienionych
autorów warto zauważyć, że usytuowanie na stałe billboardu w konkretnej
lokalizacji może doprowadzić do powstania miejsca, w znaczeniu pewnego
powszechnie znanego punktu odniesienia, orientacji w przestrzeni miejskiej.
Wolno stojący billboard zapełnia pusty dotąd teren. Jednak to dopiero odbiorcy przekazu zawartego w reklamie, wiążąc konkretny billboard z określonym punktem przestrzeni, przyczynią się do wytworzenia miejsca. Dziś percepcja reklam jest nierozerwalnie związana z zapamiętywaniem samych ulic,
przy których są one lokalizowane. Reklama w takim ujęciu będzie pełnić rolę
punktu charakterystycznego w krajobrazie miejskim, będzie miejscem generującym przestrzeń. Jako że przestrzeń jest wytworem działalności człowieka, także i sytuowanie billboardów będzie jej tworzeniem. Przekłada się to
na specyficzny i indywidualny sposób widzenia i „czytania” miasta. Powstaje
w ten sposób bardzo subiektywne wyobrażenie obszaru, w którym poruszają
się ludzie16.
Można więc powiedzieć, że reklama billboardowa potrzebuje do istnienia
przestrzeni, miasta i ludzi; w takim samym stopniu jak miasto potrzebuje
reklamy i ludzi, a ludzie potrzebują miasta.
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Advertisement in city space
– selected issues of billboards visibility
The article focuses on the topic of advertisements in the city. Its main concern is
billboards’ location and their perception by people. The concept of space is relevant
to the topic as specific location of billboards influences their significance for recipients. Also, since development of cities is a consequence of human and non-human
relations and interactions, the presence of billboards is one of the most integral part
of this process.
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Przemysław Dudek
KONCEPCJE ODBUDOWY POWOJENNEGO WROCŁAWIA 19451956 – MIĘDZY MIASTEM PROWINCJONALNYM
A DRUGĄ METROPOLIĄ KRAJU
Wprowadzenie
Temat metropolizacji na świecie jest pewnym novum dla współczesnej nauki.
Badania naukowe oraz konkretyzacja pojęć związanych z tą kwestią zaczęły
się dość niedawno. Czynnikami determinującymi nowe obszary badań są globalizacja oraz związane z nią informatyzacja i atomizacja życia publicznego.
Mimo że mianem metropolii zwykliśmy nazywać nawet wielkie miasta starożytności, takie jak Babilon, Konstantynopol czy Rzym1, to tak naprawdę dopiero po zakończeniu II wojny światowej możemy mówić o ich powstawaniu
w rozumieniu formalnym i praktycznym. Postępująca informatyzacja końca
XX wieku, nowe technologie i kompletna zmiana trybu życia doprowadzały
do zwiększenia roli miast i ciągłego ich wzrostu, zarówno ilościowego (pod
względem liczby mieszkańców), jak i jakościowego.
Problem odbudowy i statusu Wrocławia zaraz po II wojnie światowej jawi
się początkowo jako kwestia niewspółmierna do tematu metropolizacji i metropolii. W literaturze i badaniach dolnośląskie miasto często nie jest traktowane jako metropolia, tym bardziej o charakterze europejskim. W tej kategorii znajduje się zwykle tylko Warszawa2.
By jednak odpowiednio oddać złożoność problemu, należy skupić się
na perspektywie historycznej z wszelkimi uwarunkowaniami – zarówno
Zob. T. Markowski, T. Marszał, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja: problemy i pojęcia podstawowe, Warszawa 2006, s. 10.
2
Zob. I. Pielesiak, Metropolitan Areas in Poland (The Chosen Aspects) (w:) Metropolises
and Metropolitan Areas Structure, Function, and Role (Based on Polish and Brazilian Experience), red. T. Marszał, W. Zmitrowicz, Warszawa 2007, s. 34.
1
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gospodarczymi i społecznymi, jak i politycznymi. W tym celu trzeba nakreślić
dzieje odbudowy Wrocławia, trudności i czynniki wpływające na podnoszenie się tej jednostki administracyjnej z gruzów wojny. Konieczne jest także
spojrzenie na odbudowywanie się tkanki społecznej miasta. Warto przyjrzeć
się historii nowych mieszkańców stolicy Dolnego Śląska oraz stosunków
panujących między nimi. Przedstawię punkt widzenia wrocławian na nowe
miejsce zamieszkania oraz umiejętność i sposoby znalezienia się w trudnej
i niecodziennej sytuacji. Ukażę determinanty, jakie doprowadzały do takich,
a nie innych działań w kwestii odbudowy. Przybliżę koncepcje dotyczące statusu miasta i jego rekonstrukcji rodzące się w latach 1945-1956. Dla lepszego
zrozumienia problemu warto ten okres podzielić na trzy fazy: okres powojenny, czasy stalinowskie oraz odwilż popaździernikowa 1956 roku.
Pierwsza faza odbudowy
Jeszcze przed zakończeniem działań wojennych Polska Partia Robotnicza
wyrażała konieczność szybkiego i sprawnego przesiedlenia ludności na tzw.
Ziemie Odzyskane3. Oznaczało to transfer wielu osób także do Wrocławia.
Miasto to, do niedawna największy ośrodek miejski III Rzeszy na wschód od
Berlina (przed ewakuacją w styczniu 1945 roku liczył około miliona mieszkańców4), teraz straszyło pustką i zgliszczami. Stolica Dolnego Śląska była
zniszczona w około 65%, co było znacznym ubytkiem w zabudowie. Istniały
jednak miasta na Ziemiach Odzyskanych, które zostały niemal całkowicie
obrócone w gruzy, jak np. Głogów.
Tereny zachodnie zaczęły stawać się częścią oficjalnej polityki państwowej.
Pojawiły się koncepcje, które dotyczyły zarówno odbudowy powojennego
Wrocławia, jak i dalszych losów nowych ziem. Czytając Obce miasto. Wrocław 1945 i potem Gregora Thuma, można postawić pytanie, czy ówczesne
wielkie miasto nad Odrą to miasto prowincjonalne czy druga metropolia kraju. Początkowo wydawało się, że pierwsza opcja będzie, pod każdym względem, najbardziej zgodna z rzeczywistością. Priorytetem była odbudowa stolicy, która została wcześniej celowo wyburzona przez okupantów niemieckich.
Władze wahały się co do realizowania konkretnych koncepcji. Przyszłość ziem
zachodnich nadal nie była pewna. Dało się zaobserwować powrót wielu Niemców do Wrocławia oraz w inne miejsca Dolnego Śląska. Dla nich te tereny
znajdowały się jedynie pod polskim zarządem, w ich domyśle – czasowym.
Po kapitulacji dawni mieszkańcy wracali do zrujnowanego miasta. Spis ludności z sierpnia 1945 roku wykazał aż 189500 Niemców, tylko 16257-17000
Polaków i 900 cudzoziemców5. Bolesław Bierut, w czasie swej pierwszej wizyty nad Odrą w tym samym miesiącu, wypowiedział się pochlebnie o mieście
Zob. Protokół obrad KC PPR maj 1945 roku, oprac. A. Kochański, Warszawa 1992, s. 11.
Zob. E. Kaszuba, Między propagandą a rzeczywistością. Polska ludność Wrocławia w latach 1945-1947, Warszawa–Wrocław 1997, s. 38.
5
Zob. tamże.
3

4
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jako drugim pod względem ważności, zaraz po Warszawie6. Mimo to teren ten
nie wydawał się w oczach władz wart zagospodarowania. Ze względu na spore
zniszczenia planowano początkowo odbudowę jako miasta 200-tysięcznego.
Miało przestać pełnić rolę ośrodka przemysłowego. W skali ponadregionalnej
pozostałoby jedynie centrum kulturalnym, oświatowym (ze względu na Uniwersytet i Politechnikę) i turystycznym7 (dzięki bliskości Sudetów i uzdrowisk). Przewidywano także niewielkie skupienie przemysłu lekkiego, takiego jak spożywczy czy konfekcyjny. Metropolią więc Wrocław nie miał i nie
mógł być. W pierwszej fazie odbudowy chciano doprowadzić do względnej
użyteczności budynki na potrzeby państwowe, czyli powierzchnie biurowe,
mieszkania dla pracowników administracji, więzienia, szpitale, szkoły, drukarnie itp. Początkowo zlecono oszacowanie zniszczeń w mieście. Problemem
był brak odpowiednich fachowców w dziedzinie budownictwa i architektury. Większość dostępnych ekspertów stanowili Niemcy, natomiast Polaków
w pierwszej fazie odbudowy było tylko kilku. Miasto zostało podzielone na
75 okręgów. Do każdego z nich wysyłano pracowników w celu oszacowania
ubytków w zabudowie. Po trzech tygodniach pracy i dokonaniu przeglądu
27000 obiektów na straty spisano 68% z nich8. Oznaczało to zniszczenie
52460 ze 186000 mieszkań. Baza mieszkaniowa wyglądała katastrofalnie, co
przysporzyło wielu trudności zarówno starym, jak i przede wszystkim nowym
mieszkańcom Wrocławia. Dotychczasowe obiekty publiczne używane przez
Niemców były w lepszym stanie. Wynikało to z ich masywniejszej struktury.
Stare miasto wraz ze swoimi zabytkami ucierpiało w około 50%. Odbudowy
wymagały zwłaszcza obiekty sakralne na wyspach odrzańskich – Ostrowie
Tumskim i Wyspie Piaskowej. Spora część zabudowy Wrocławia, włączając
w to budynki o znacznej wartości historycznej, była naruszona jedynie nieznacznie lub w niewiele większym stopniu. Opłacalna więc była odbudowa.
Dziś jednak trudno określić, które obiekty po prostu rozebrano, nie podejmując się ich rekonstrukcji. Jednocześnie znaczna część budynków była
celowo, z różnych powodów, podpalana. Bardzo ważnym problemem stało
się szabrownictwo. Dokonywali go zarówno Rosjanie, jak i Polacy. Trudno
ocenić skalę tego procederu, który nierzadko łączył się także z podpaleniami
oraz napadami rabunkowymi9. Największe natężenie tych działań trwało do
początku roku 1946. Wrocław był przez to nieraz ironicznie określany „stolicą Dzikiego Zachodu”10. Nazwa ta określała wielkość bezprawia panującego
w mieście. Według statystyk Milicji Obywatelskiej w marcu 1946 roku poziom
przestępczości był czterokrotnie wyższy niż w województwach centralnych.
Komunikacja miejska funkcjonowała tylko dla pracowników państwowych,
ponieważ prawie cały tabor został wykorzystany przez Niemców do budowy barykad lub zniszczyły go wojska radzieckie w czasie walk. 22 sierpnia
Zob. G. Thum, Obce miasto. Wrocław 1945 i potem, tłum. M. Słabicka, Wrocław 2005, s. 186.
Zob. G. Thum, dz. cyt., s. 185.
8
Zob. tamże, s. 187.
9
Zob. W. Suleja, Historia Wrocławia, t. 3, Wrocław 2001, s. 19.
10
G. Thum, dz. cyt., s. 223.
6

7
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1945 roku ruszyła pierwsza linia tramwajowa, a z biegiem lat powstawały
nowe. Warunki przewozu pasażerów były niezwykle trudne. Często brakowało szyb, okna były zabite dyktą, natomiast zimą ogrzewano wagony piecykami, co było niebezpieczne i mało wydajne. Jednocześnie zaczęły działać placówki takie jak opera czy teatr, w których kwitło życie kulturalne wrocławian.
Jednak miasto było morzem ruin, które nie nadawało się jeszcze do w pełni
normalnego życia.
Sytuacja w kraju zaczynała się zmieniać, teoretycznie na korzyść zrujnowanego miasta, pod koniec 1945 roku. Utworzono wtedy Ministerstwo Ziem
Odzyskanych, którego szefem został Władysław Gomułka, ówczesny I sekretarz Polskiej Partii Robotniczej. Nowe tereny były dla niego polem do
budowy własnej wizji polskiego socjalizmu. W swej działalności zwracał on
szczególną uwagę na problematykę Ziem Odzyskanych. Miał też silną pozycję w partii, przez co mógł mieć wpływ na politykę oddziaływania na miasto
oraz rozwój jego terenów.
W styczniu 1946 roku utworzono Wrocławską Dyrekcję Odbudowy, co
przyspieszyło i skoordynowało działania budowlane. Zbiegło się to z reformą
walutową i normalizacją warunków ekonomicznych. Odbudowywano jednak
tylko najważniejsze i najmniej zniszczone obiekty. Starano się, by najbardziej
reprezentacyjne miejsca doprowadzić do dobrego stanu. Uprzątnięto główne
arterie komunikacyjne miasta. Te działania można łączyć z przygotowaniami
do Wystawy Ziem Odzyskanych, która miała odbyć się w 1948 roku.
Niezwykle zastanawiającą kwestią w koncepcji Gomułki była specyficzna
propaganda dotycząca „nowych-starych” terenów zachodnich, użyta przez
sekretarza w czasie jego kadencji w ministerstwie. Nie był to prosty i siermiężny socjalizm, jaki znamy z historii lat 60. – czasów jego przywództwa.
Samo objęcie nowych ziem ukazywano jako zadośćuczynienie, ale przede
wszystkim jako „powrót do macierzy”. Minister Ziem Zachodnich zwrócił się
do wrocławian w czerwcu 1946 roku:
Przybywając tutaj, wróciliście do swego jako prawowici gospodarze tej ziemi. (…) Nikt i nic
nie może przekreślić faktu, że nasi przodkowie, gospodarze tej ziemi, bronili jej przed przemocą najeźdźców germańskich pod Głogowem czy Wrocławiem. Po długich wiekach niewoli
ziemie te doczekały się wyzwolenia11.

Ujęcie problemu przynależności Dolnego Śląska było na wskroś nacjonalistyczne. Komuniści polscy wiedzieli, że warto sięgnąć do endeckiej, narodowej myśli zachodniej, ponieważ opierała się ona na szerokiej bazie społecznej
oraz nadawała się do osiągnięcia przyszłej unifikacji tych terenów z resztą
kraju w koncepcji Gomułki. Problemem okazał się jednak sposób wykonywania tych założeń. Pojawiło się pytanie o regionalizm dolnośląski – czy oprzeć
się na tzw. autochtonach polskich, czy też tworzyć jednolite społeczeństwo
miasta. Ludność polska mieszkająca na terenach Dolnego Śląska propagandowo miała odgrywać rolę nadrzędną i to na niej miano oprzeć politykę
11

Tamże, s. 238.
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repolonizacji tych ziem. Prawdziwe dane nie dawały jednak zbyt wielkich
nadziei. Tzw. autochtonów na obszarze Dolnego Śląska było w roku 1939 ponad 6000012. Dane liczbowe z 1945 roku są niepewne i zwykle umowne, gdyż
przetasowania ludnościowe po II wojnie światowej uniemożliwiały rzetelną
ocenę. Cel jednak pozostawał ten sam – zbudowanie socjalistycznego społeczeństwa przez różnorodność13. Wykorzystując repatriantów, częściowo Polaków będących wcześniej na tych terenach, inteligencję oraz ludzi kultury
i nauki, budowano polskość Wrocławia.
Szczególne zwrócenie się ku Ziemiom Odzyskanym miało swój punkt kulminacyjny w roku 1948, kiedy to odbyła się we Wrocławiu Wystawa Ziem
Odzyskanych. Przygotowana z wielką pompatycznością impreza zgromadziła wielu gości. Propaganda sukcesu przysłaniała wiele niedociągnięć i zaniedbań już w początkowej fazie odbudowy. Uprzątnięto jednak główne arterie
miasta, ukazano wyremontowane zabytki oraz przedstawiono zgromadzonym robotników podczas wytężonej pracy14.
Oprócz tej imprezy odbyły się inne, zarówno istotne dla prestiżu Wrocławia,
jak i odbywające się w celach czysto propagandowych. Wydarzeniem o znaczeniu ponadregionalnym był Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie
Pokoju, organizowany przez władze polskie, które nie były w praktyce zainteresowane „obroną pokoju” na świecie. Potwierdzić to może czas, w którym
doszło do spotkania, a więc okres poważnego amerykańsko-radzieckiego
napięcia politycznego związanego z radziecką blokadą zachodnich sektorów
Berlina. Mimo to kongres zgromadził wiele autorytetów ówczesnej kultury
i nauki. Jego obrady stały się burzliwe, ponieważ na imprezie tej znalazły się
także osobistości nauki zza zachodniej strony żelaznej kurtyny. Dla wrocławian kongres stał się szansą na obcowanie z Zachodem.
Warto jednak podkreślić, że ówcześnie stolica Dolnego Śląska przeżywała
okres koniunktury. Do Wrocławia zostały przetransferowane znaczne środki
w celu podniesienia tempa i jakości odbudowy. Rok ten był przełomowy dla
dziejów nie tylko Wrocławia, ale i Polski. Wtedy to doszło do utworzenia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W działaniach polityki wewnętrznej,
które można nazwać poczynaniami stawiającymi za priorytet rozwój ziem
odebranym Niemcom, zapanowała stagnacja. Środki wtłoczone w szybką
i często pokazową odbudowę się wyczerpały. Następny rok był już zapowiedzią stalinizmu i nowych koncepcji dotyczących nie tylko Wrocławia.

Zob. M. Czapliński, E. Kaszuba , G. Wąs, R. Żerelik, Historia Śląska, Wrocław 2002, s. 457.
Zob. G. Strauchold, Regionalistyka ziem zachodnich i północnych lat 1945-1971 w poglądach władzy i wiodących organizacji społecznych (w:) Europa regionów. Tradycje i perspektywy, red. B. Nietschke, Zielona Góra 2002, s. 167.
14
Zob. J. Tyszkiewicz, Sto wielkich dni Wrocławia: wystawa Ziem Odzyskanych we Wrocławiu a propaganda polityczna ziem zachodnich i północnych w latach 1945–1948, Wrocław 1997, s. 126.
12
13
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Miasto prowincjonalne
Po wyrzuceniu z partii Gomułki do władzy doszedł Bolesław Bierut. Nowy
I sekretarz okazał się zwolennikiem i wykonawcą myśli Stalina w pełnym
tych słów znaczeniu – należał do „betonu partyjnego” PZPR. W polityce wewnętrznej zaczęły dominować unifikacja, jednolitość i oddanie partii. Dla stolicy Dolnego Śląska oznaczało to w wielu sferach degradację i spowolnienie
procesu odbudowy. Na przełomie lat 40. i 50. likwidowano wszelkie przejawy
regionalizmu, wraz z główną instytucją koordynującą – Ministerstwem Ziem
Odzyskanych15. Zlikwidowano prawie wszystkie instytucje myśli zachodniej –
Polski Związek Zachodni wcielono do Ligi Morskiej; Instytut Śląski, Bałtycki
i Mazurski zamknięto. Brak specjalistów w dziedzinie budownictwa i architektury jeszcze bardziej dał się odczuć w latach 50., kiedy to nieliczni wykształceni w tych dziedzinach wyjeżdżali do Warszawy. Następowała prowincjonalizacja Wrocławia i stawał się on jedynie miastem wojewódzkim, według władz
nieróżniącym się szczególnie od innych. Proces ten jednak, według Wojciecha
Wrzesińskiego, odbywał się wolniej w świadomości wrocławian16, którzy to
wykazywali chęci odbudowania swojego nowego domu. Dla wielu miasto nad
Odrą było nadzieją na odtworzenie realiów życia z Kresów Wschodnich. To
kresowiacy stworzyli specyfikę wrocławskich realiów po wojnie. Przybyszów
charakteryzował dialekt, dawne obyczaje, a także stroje różniące się nieco
od noszonych przez innych mieszkańców. Nie można zapominać o de facto
większości nowych mieszkańców Wrocławia z terenów centralnych, wiosek
i innych miast Polski. Tym, co łączyło te różne grupy, była chęć odbudowy
nowego miejsca zamieszkania i ułożenia sobie na nowo życia.
W latach 50. ulice nadal straszyły swoimi ruinami, pustkami i prowizorycznie wyremontowanymi budowlami. Nastąpił kolejny drenaż cegieł zwłaszcza
z dawnego placu Neumarkt (dziś pl. Nowy Targ). Anonsowano pośrednio, że
proces wstępnej odbudowy się zakończył. Zlikwidowana Wrocławska Dyrekcja Odbudowy została niejako zastąpiona antagonistą – Miejskim Przedsiębiorstwem Rozbiórkowym. Zwracano uwagę na unifikację wewnętrzną. Nie
było mowy o jakichkolwiek formach samorządności, dziś rozumianej jako
podstawowy czynnik funkcjonowania miast i metropolii. Możemy mówić
w tym czasie o postępującym „państwie nomenklatury”17. Wszelkie stanowiska związane, nawet luźno, z władzą państwową i samorządową były kontrolowane przez komórki partyjne dominującej partii komunistycznej. Decyzje
zapadały zwykle w biurach komitetów Polskiej Partii Robotniczej, a potem
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od 1950 roku kompetencje powoływania ludzi na stanowiska uzyskały także komitety wojewódzkie i powiatowe. W tym samym roku reforma administracyjna kraju zmieniła nieco
samorządową mapę Polski. Głównym jej celem było oddanie większej części
Zob. G. Thum, dz. cyt, s. 249.
W. Wrzesiński, Metropolia czy prowincja? Wrocław po II wojnie światowej, „Sobótka” 1999, nr 3, s. 440.
17
A. Dudek, PRL bez makijażu, Kraków 2008, s. 10.
15

16
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władzy w ręce partii, teraz silnej i posiadającej niemały wpływ na społeczeństwo. Uzyskano także potwierdzenie polskości nowych ziem poprzez układ
graniczny z NRD zawarty w Zgorzelcu. Równało się to z pozyskaniem cennego sojusznika w bliskim sąsiedztwie. W instrukcji Komitetu Centralnego
PZPR ze stycznia 1950 roku nie wyznaczano już konkretnych celów w kwestii ziem zachodnich i północnych18. Władza musiała odnieść się w jakimś
stopniu do widocznej stagnacji w budownictwie. Na zwołanym Kongresie
Ziem Odzyskanych obiecano pełną odbudowę zniszczonych miast, w tym
Wrocławia. Prym zaczął wieść socrealizm, który miał stać się przeciwwagą
dla dotychczasowego postrzegania zagospodarowania przestrzennego, jak
i zachodniej architektury. Największym projektem stała się Kościuszkowska
Dzielnica Mieszkaniowa na dzisiejszym pl. Tadeusza Kościuszki. Miejsce, do
którego centrum, idąc w ślady za Warszawą, mieli „wejść” robotnicy. 4000
osób miało zostać lokatorami nowych mieszkań. Przy odbudowie placu wzięto jednak pod uwagę odtworzenie jego historycznego kształtu. Planowano
także budowę miasteczka studenckiego nad prawym brzegiem Odry. Co ciekawe, inspirowano się ewidentnie planami niemieckiego radcy budowlanego
dawnego Breslau – Maksa Berga, którego zamysł przypominał monumentalizm socrealistyczny. Niemieckie pochodzenie tego wzorca skrzętnie pominięto w oficjalnym brzmieniu19. Gwałtowne przeobrażenia nadeszły wraz
z tzw. wypadkami czerwcowymi i październikiem 1956 roku.
Nadzieje na lepszą przyszłość
Już w 1955 roku dało się odczuć powiew nowego kierunku w polityce władz
państwowych. Nacisk cenzury prasowej zelżał; rodziły się zaczątki nowych
inicjatyw społecznych. Na początku roku 1956, po XX zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, rozpoczęły się żywe dyskusje głównie wśród
działaczy PZPR, co paradoksalnie doprowadziło do chwilowego nawrotu silnej cenzury. Śmierć Bieruta wywołała, także we Wrocławiu, falę plotek i spekulacji głównie na temat morderstwa I sekretarza. Echa wypadków czerwcowych w Poznaniu dotarły także do miasta nad Odrą. Dyskusje nad zmianami
w systemie rodziły się już nie tylko na spotkaniach partyjnych, ale także w żywiołowo organizowanych wiecach, głównie robotniczych i studenckich20.
Powrót Gomułki do władzy stał się symbolem nadziei całego społeczeństwa. Kojarzony był z liberalnym stronnictwem w PZPR. Dawał szansę na
liberalizację systemu. Dla wielu, zwłaszcza inteligencji, mógł być osobą, która zreformuje nieudolny, a także zbrodniczy marksizm w wydaniu stalinowskim21. Pod koniec października 1956 roku przez Wrocław przetoczyła się fala
Zob. G. Strauchold, Wrocław – okazjonalna stolica Polski. Wokół powojennych obchodów
rocznic historycznych, Wrocław 2003, s. 27.
19
Zob. G. Thum, dz. cyt., s. 200.
20
Zob. S. Ciesielski, Wrocław 1956, Wrocław 1999, s. 66-67.
21
Zob. A. Dudek, dz. cyt., s. 69.
18
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demonstracji i wieców. Władze partyjne pozwoliły z początku na manifestacje, szybko jednak wymknęły się one spod planu ich przebiegu ustalonego
przez partię. Zaczęto, wzorem demonstracji poznańskich, skandować hasła
antyradzieckie oraz wzywano do demokratyzacji.
Finał tych wydarzeń na szczęście nie był krwawy. We Wrocławiu ludność
chciała przede wszystkim stabilizacji, polepszenia warunków bytowych. Nie
było miejsca dla szczególnej radykalizacji nastrojów22.
Władysław Gomułka musiał się zmierzyć z zaniedbaniami lat poprzednich.
Wciąż wiele obiektów było zdewastowanych i nieodbudowanych (ponieważ
ciągle krążyło widmo powrotu tych ziem do Niemiec). Po okresie stalinizmu
brak było jakichkolwiek inicjatyw oddolnych. Stagnacja wielu obszarów
miasta była często niemożliwa do przeskoczenia przez odpływ materiałów
budowlanych do stolicy. Wrocław zaczął znów podnosić swój status na arenie miast Polski. Stawał się na powrót stolicą regionu. Jednym z aspektów
odwilży popaździernikowej stał się pomnik Aleksandra Fredry sprowadzony
ze Lwowa, a odsłonięty na wrocławskim rynku 15 lipca 1956 roku. Starano
się także usuwać z przestrzeni publicznej nadmierne świadectwa gloryfikacji stalinizmu. Przykładem może być zmiana nazwy ulicy Marszałka Józefa
Stalina na ul. Jedności Narodowej23. Powołano szereg instytucji związanych
znów z ziemiami zachodnimi. Pod koniec roku 1956 utworzono Rządową
Komisję dla Rozwoju Ziem Zachodnich. W jej skład weszli ważniejsi ministrowie. Nacisk położono na wszechstronny rozwój, zarówno gospodarczy,
jak i społeczny. W następnym roku powstało Towarzystwo Rozwoju Ziem
Zachodnich, w celu podniesienia poziomu gospodarki, zagospodarowania,
rozwoju rzemiosła, kultury, nauki i turystyki24.
Rodziły się także nowe, do tej pory niespotykane, inicjatywy społeczne.
W lipcu 1956 roku rozpoczął swe działanie Komitet Odbudowy Panoramy
Racławickiej25. We wrześniu podjęło działalność Towarzystwo Miłośników
Wrocławia26, którego pierwszym prezesem został prof. Stanisław Kulczyński.
Wraz z Gomułką powróciła początkowo retoryka marksistowska, kładąca
nacisk na odnowę socjalizmu. Dołączono także wątki narodowe, historyczne, częściowo nawet religijne. Mimo wielkich trudności Wrocław odzyskiwał
swą metropolitalną rolę. Lata następne, chociaż nie bez okresów kolejnych
stagnacji, oznaczały odbudowę zniszczonego miasta. Później stolica Dolnego
Śląska rozpoczęła ekspansję budowlaną na tereny, które do tej pory pozostawały poza jej granicami.

Zob. S. Ciesielski, dz. cyt., s. 177.
Zob. W. Suleja, dz. cyt., s. 69.
24
Zob. G. Strauchold, Wrocław – okazjonalna stolica Polski, dz. cyt., s. 44.
25
Zob. S. Ciesielski, dz. cyt., s. 121.
26
Zob. tamże.
22
23
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Podsumowanie
Można wyraźnie zauważyć, że rozwojem odbudowy metropolii odrzańskiej
kierowały głównie czynniki polityczne, gospodarcze i historyczne. Znaczenie
tych determinant, w zależności od ekipy rządzącej, adekwatnie przyczyniało
się do wizji Wrocławia. Często te kwestie zazębiały się, tworząc koncepcje
połączone – a więc inicjatywy lokalne, polskość, odbudowa – które mimo
wszystko nieuchronnie prowadzą do socjalizmu. Natomiast w okresie stalinizmu brak tych inicjatyw i eliminowanie wątków nacjonalistycznych z dyskursu politycznego odgórnie redukował stolicę Dolnego Śląska do miasta
prowincjonalnego. W czasie rządów komunistów Wrocław nie miał większych szans, by stać się metropolią na skalę ogólnokrajową. Nie da się jednak
przecenić starań o odbudowę wielu obiektów i podniesienia miasta z gruzów
powojennych. Odgórne tworzenie miasta przez władze PRL-u na pewno nie
było katalizatorem przemian „prometropolitalnych”. Obecność Polski w bloku socjalistycznym niejako przekreślała istnienie metropolii rozumianych
na sposób zachodni ze względu na jasno wyłożoną w propagandzie komunistycznej antyzachodniość. Nawet przejawiane co jakiś czas inicjatywy oddolne kończyły swój żywot szybko, wykorzystywane ewentualnie tylko do
bieżących celów. Odgórne, państwowe i upolitycznione tworzenie miasta nie
mogło zaowocować nowoczesnym i w pełni przyjaznym miejscem do życia.
Perspektywa historyczna metropolizacji jest integralnym elementem tego
problemu. Bez jej znajomości sposób przekształcania miasta i współczesne
planowanie obszaru miejskiego może okazać się wyrwaną z kontekstu historycznego aberracją metropolitalnej rzeczywistości.
Spojrzenie na mieszkańców Wrocławia w latach 1945-1956 wskazuje na
wieloaspektowe konkluzje. Z chęcią przystąpili do odbudowy swojego nowego
domu, panował ewidentny entuzjazm. Mimo trudnych warunków bytowych
i politycznych ludzi tych połączył wspólny cel stworzenia sobie i swoim pokoleniom miejsca do godnego życia. Wrocławianie mieli ambicje uczynienia ze
swojego miasta ośrodka ponadregionalnego, zwłaszcza w okresie powojennym. Ogromny wpływ wywarła na odbudowę miasta i tworzenie jego nowej
kultury grupa ludzi pochodząca z dawnych Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej. To im w największym stopniu zawdzięczamy zarówno transfer dóbr
kultury, stylu bycia, dawnych obyczajów, jak i charakter odradzającego się
miasta. Odbudowa była dziełem władz oraz większości zwykłych mieszkańców Wrocławia. Spuścizna poprzednich koncepcji rozwoju miasta pozwala
dziś czerpać z tego doświadczenia i konstruktywne konkluzje, a także uniknąć błędów przeszłości.
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The concepts of the post-war reconstruction of Wroclaw
1945-1956 – between the provincial city
and the second metropolis of the country
The article discusses the problem of Wroclaw status between 1945 and 1956. Combining historical and socio-political perspective, the author analyses different visions
of reconstruction of the capital of Lower Silesia after World War II. The author
shows how Wroclaw has been developing from a large regional city, through a tourist and cultural area, to the “capital of the Western Lands”, and how it gained metropolitan status. The article demonstrates economic, historical, political and social
changes which have been influencing Wroclaw’s development. It discusses problems
in the conceptualization of the status of the capital of Lower Silesia encountered at
each stage of its development.
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Janusz Marak
WALORY I OFERTA TURYSTYCZNA WROCŁAWIA
W OPINII ODWIEDZAJĄCYCH MIASTO

Wprowadzenie
Między urbanizacją, tym bardziej metropolizacją, a turystyką istnieje ścisły
związek. Władysław Gaworecki podkreśla, że im kraj czy region jest bardziej
zurbanizowany, tym większa jest aktywność turystyczna jego mieszkańców1.
Prawidłowość ta odnosi się w pełni do zjawiska metropolizacji, rozumianej
jako proces podejmowania przez niektóre duże miasta funkcji kierowniczych
w sferze gospodarczej oraz politycznej i/lub funkcji wzrostotwórczych w kulturze w skali ponadnarodowej2. Na aktywność turystyczną mieszkańców
składa się wiele przyczyn, lecz głównym czynnikiem wydaje się być motyw
ucieczki od otaczającego przyziemnego świata3. Jeszcze silniej akcentuje ten
motyw Krzysztof Przecławski, podkreślając potrzebę „opuszczenia środowiska lokalnego (w sensie ucieczki od hałasu miasta, zadymienia, wielorakich
bodźców stresujących organizm)”4.
Turystyka pełni istotną funkcję miastotwórczą. Wskazuje na to W. Gaworecki, twierdząc, że pod wpływem rozwoju turystyki zwiększa się liczba ludności stałej oraz sezonowo i tymczasowo zamieszkałej w miastach
W. Gaworecki, Turystyka, Warszawa 2007, s. 98.
Zob. B. Jałowiecki, Polskie miasta w procesie metropolizacji, „Studia Regionalne i Lokalne” 2005, nr 1.
3
Zob. J. L. Crompton, Motivation for Pleasure Vacation, „Annals of Tourism Research”
1979, nr 6, cyt. za: Z. Sawicki, Psychologiczne aspekty turystyki (w:) Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, red. nauk. J. Wyrzykowski, J. Marak, Wrocław 2010, s. 107.
4
K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Kraków 2001, s. 41.
1

2
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wyposażonych w walory turystyczne. W ramach tej funkcji autor wyróżnia
oddziaływanie turystyki na urbanizację ekonomiczną, co przejawia się
m.in. powstawaniem bogatej sieci zakładów usługowych bezpośrednio
i pośrednio obsługujących turystów, zwłaszcza obiektów noclegowych, zakładów gastronomicznych, rzemieślniczych, rozrywkowych i kulturalnych.
Istotne znaczenie ma również wpływ turystyki na urbanizację społeczną czy
kulturową, wyrażający się m.in. w modyfikowaniu niektórych składników
stylu życia, takich jak: budowanie więzi rodzinnych i towarzyskich, dbanie
o zdrowie, kształtowanie czasu wolnego, uczestnictwo w kulturze i konsumpcji5.
Istotę turystyki przedstawiono już w wielu definicjach, jednak za powszechnie uznaną przyjmuje się definicję Światowej Organizacji Turystyki
(UN WTO), według której „turystyka to ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie
dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem”6. Z definicji tej wynika, że turystyka to zachowania ludzi, polegające na podróżowaniu i czasowym przebywaniu w celach wypoczynkowych i innych poza
miejscem ich stałego zamieszkania. Turyści w trakcie podróży i pobytu
w określonych miejscach gromadzą i upowszechniają w swym otoczeniu
informacje i opinie o tych miejscach (miastach). Te informacje i opinie powinny stanowić dla gospodarzy miast i usługodawców wiedzę najcenniejszą, bo pochodzącą od klientów – osób bezpośrednio zainteresowanych ich
ofertami i weryfikujących jakość usług. Doceniając znaczenie poznawcze
i aplikacyjne opinii turystów o ofercie i usługach turystycznych Wrocławia,
różne zespoły badawcze, w różnym czasie podejmowały badania tego zagadnienia.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie celów, metod
i wyników badań omawianego tematu w latach 1997-2012.
Opracowanie zawiera zatem wybrane wyniki badań, przeprowadzonych:
a) w latach 1997-1998 przez interdyscyplinarny zespół pracowników nauki
uczelni wyższych Wrocławia na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia7,
b) w latach 2010-2012 przez firmę „Biostat”, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego8,

Zob. W. Gaworecki, dz. cyt., s. 330-337.
Terminologia turystyczna – zalecenia WTO, Światowa Organizacja Turystyki, Warszawa 1995.
7
Zob. J. Wyrzykowski, J. Marak, K. Klementowski, B. Mikułowski, Walory i oferta turystyczna Wrocławia w opinii odwiedzających miasto (w:) Wrocław 2000 Plus. Studia nad
strategią miasta, Urząd Miejski Wrocławia, Wrocław 1999, s. 4-71.
8
Badanie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku w ujęciu powiatowym i subregionalnym
wg Aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego. Badanie
zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wydział
Turystyki. Wykonawca badania „Biostat” Rybnik. Raport końcowy, listopad 2012.
5

6
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c) w roku 2012 przez studentkę Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu
– Dagmarę Knap9.
Cele i metody badań
Badania opinii turystów na temat walorów i oferty turystycznej Wrocławia
miały dotychczas charakter sporadyczny i wynikały z bardzo różnych przesłanek. W niniejszym opracowaniu wykorzystano trzy źródła, różniące się celem, metodą, a także zakresem rzeczowym, przestrzennym oraz czasowym
przeprowadzonych badań.
Celem badań przeprowadzonych w latach 1997-1998 przez: prof. dra hab.
Jerzego Wyrzykowskiego (Uniwersytet Wrocławski), dra hab. Janusza Maraka (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), dra Bogdana Mikułowskiego
(Wojewódzka Pracownia Planowania Przestrzennego we Wrocławiu) i dra
Kazimierza Klementowskiego (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu) było poznanie struktury zbiorowości turystów krajowych i zagranicznych, ich motywów przyjazdu do Wrocławia oraz opinii i preferencji dotyczących walorów, zagospodarowania i oferty turystycznej miasta. Zakres
przedmiotowy badań objął krajową i zagraniczną turystykę krajoznawczą,
tranzytową, imprezową, biznesową, konferencyjną i sentymentalną. Zakres
przestrzenny badań wyznaczyły granice Wrocławia, a zwłaszcza miejsca natężonego ruchu turystycznego takie, jak: hotele, muzea, obiekty wystawowe
i targowe, port lotniczy, dworce (kolejowy i autobusowy), rejon Rynku, Ostrowia Tumskiego i Hali Ludowej. Badania prowadzono jesienią 1997 roku oraz
zimą, wiosną i latem 1998 roku. Metodą badania była ankieta bezpośrednia
z udziałem ankieterów. Przeprowadzono 2501 pozytywnie zweryfikowanych
wywiadów, z czego 1744 z turystami krajowymi i 757 z zagranicznymi10.
W latach 2010-2012 firma „Biostat” z Rybnika przeprowadziła na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego badania ruchu
turystycznego na Dolnym Śląsku. Badania miały charakter ankiety bezpośredniej wśród turystów (1000 osób) oraz wywiadu telefonicznego wśród
potencjalnych turystów (1020 osób). Respondentami byli wyłącznie turyści
krajowi. W badaniu tym Wrocław stanowił zaledwie jeden z kilkunastu subregionów dolnośląskich11.
W 2012 roku studentka Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu – Dagmara Knap – przeprowadziła dla potrzeb realizowanej pracy magisterskiej
badania opinii turystów krajowych i zagranicznych na temat oferty Wrocławia i jej oceny, w związku z organizowanymi mistrzostwami Europy w piłce
D. Knap, Rekonstrukcja oferty turystyczno-rekreacyjnej Wrocławia w związku z organizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej „Euro 2012”. Praca magisterska napisana pod kierunkiem J. Maraka, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2013.
10
J. Wyrzykowski, J. Marak, K. Klementowski, B. Mikułowski, dz. cyt., s. 4-71.
11
Badanie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku w ujęciu powiatowym i subregionalnym…, dz. cyt.
9
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nożnej „Euro 2012”. Ankieta objęła 150 respondentów, w tym 75 turystów
krajowych i 75 turystów zagranicznych12.
Wyniki badań
Badanie przeprowadzone w latach 1997-1998 ujawniło, że respondenci krajowi przybyli do Wrocławia głównie z województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i mazowieckiego. Ponad połowę, tj. 58% respondentów, stanowią mieszkańcy miast średnich i małych. Ankietowani turyści zagraniczni
wywodzili się z 45 krajów, głównie z Niemiec (47,3%), Anglii i Francji (po
8,2%) i USA (6,4%). Respondenci krajowi przyjechali do Wrocławia przede
wszystkim w celu zwiedzenia miasta, w mniejszym stopniu w interesach albo
w odwiedziny do znajomych lub rodziny. Podobne cele ujawnili respondenci
zagraniczni (zob.Cele
ilustracje
1 i 2). respondentów krajowych
przyjazdów
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Ilustracja 1: Cele przyjazdów respondentów krajowych.
Źródło: J. Wyrzykowski, J. Marak, K. Klementowski, B. Mikułowski, Walory i oferta turystyczna Wrocławia w opinii odwiedzających miasto (w:) Wrocław 2000 Plus. Studia nad
strategią miasta, Urząd Miejski Wrocławia, Wrocław 1999, s. 117.

12

Zob. D. Knap, dz. cyt.
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Cele przyjazdów gości zagranicznych
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Ilustracja 2: Cele przyjazdów gości zagranicznych.
Źródło: J. Wyrzykowski, J. Marak, K. Klementowski, B. Mikułowski, dz. cyt., s. 117.

Zarówno goście krajowi, jak i zagraniczni przyjeżdżają do Wrocławia głównie na okres dwóch, trzech dni. Rzadziej przybywają na pobyty krótsze i dłużpobytu gości krajowych
sze (zob. ilustracje 3 i Długość
4).
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Ilustracja 3: Dugość pobytu gości krajowych.
Źródło: J. Wyrzykowski, J. Marak, K. Klementowski, B. Mikułowski, dz. cyt., s. 118.
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Długość pobytu gości zagranicznych
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Ilustracja 4: Dugość pobytu gości zagranicznych.
Źródło: J. Wyrzykowski, J. Marak, K. Klementowski, B. Mikułowski, dz. cyt., s. 118.

Wrocław jest uważany przez turystów krajowych głównie za miasto zabytków i innych atrakcji turystycznych, za miasto nauki i kultury. Skojarzenia
turystów zagranicznych to przede wszystkim interesujące zabytki i sentymenty rodzinne. Turyści krajowi zwiedzają najczęściej Panoramę Racławicką,
Katedrę św. Jana, Ogród Zoologiczny i Ratusz, natomiast turyści zagraniczni
– Ratusz, Katedrę św. Jana i Panoramę Racławicką. Zarówno goście krajowi,
jak i zagraniczni wskazywali, że najchętniej uczestniczą w imprezach kulturalnych (opera, operetka, teatr, filharmonia, występ zespołu muzycznego)
oraz imprezach targowych. Znacznie rzadziej wskazywali na imprezy naukowe i sportowe.
Respondenci krajowi nocowali najczęściej w hotelach oraz u rodziny lub
znajomych. Jakość usług noclegowych we Wrocławiu w większości ocenili
jako dobrą (57%) i bardzo dobrą (28%). Respondenci zagraniczni nocowali
przede wszystkim w hotelach (63%). Znacznie mniejsza ich część korzystała z usług domów wycieczkowych (8%), kwater prywatnych (4%) i kempingów (1%). Usługom noclegowym dali przede wszystkim ocenę dobrą (58%)
i bardzo dobrą (28%).
Spośród zakładów gastronomicznych respondenci krajowi korzystali najczęściej z restauracji (52%), pizzerii (42%), kawiarni (41%) i barów (38%). Goście zagraniczni wskazywali głównie na restauracje (69%), kawiarnie (46%)
oraz bary i puby (po ok. 30%). Dobrze wypadła ocena jakości usług gastronomicznych: większość respondentów krajowych uznała ją za dobrą (58%)
i bardzo dobrą (29%), a według respondentów zagranicznych jakość usług
gastronomicznych była dobra (68%) i bardzo dobra (21%).
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Zarówno goście krajowi, jak i zagraniczni bardzo źle wypowiedzieli się
o warunkach poruszania się samochodem po mieście. Według 60% respondentów krajowych i 47% zagranicznych po Wrocławiu jeździ się źle. Oceny
dobre wydało 30% turystów krajowych i 37% zagranicznych. Krytycznie też
zostały odebrane możliwości parkowania samochodu w mieście. Oceny negatywne sformułowało 62% respondentów krajowych i 42% zagranicznych.
Znacznie lepiej wypadła komunikacja miejska. Dobrze oceniło ją 55% respondentów krajowych i 53% zagranicznych.
Z usług przewodników miejskich skorzystało 29% respondentów krajowych
i 39% zagranicznych. Usługi przewodnickie zostały ocenione przez respondentów krajowych bardzo dobrze (61%) i dobrze (32%). Goście zagraniczni
również wystawili oceny pozytywne: bardzo dobre (45%) i dobre (42%). Jakość informacji turystycznej we Wrocławiu respondenci krajowi uznali za
dobrą (61%) i bardzo dobrą (29%). Respondenci zagraniczni odpowiednio:
48% i 30%.
Następne pytanie dotyczyło nastawienia mieszkańców Wrocławia do turystów. Życzliwy stosunek wskazało 49% respondentów krajowych i 52% zagranicznych.
Stan czystości miasta został oceniony przez turystów krajowych w większości dobrze (55%), ale 19% wydało opinię negatywną. Zbliżone do turystów
krajowych były odpowiedzi gości zagranicznych: 61% dobrze i 18% źle.
Respondentów krajowych i zagranicznych poproszono również o ocenę toalet publicznych w mieście. Korzystało z nich 61% turystów krajowych i 43%
turystów zagranicznych. Otrzymano następujące wyniki:
Krajowi (%)

Zagraniczni (%)

Ocena bardzo dobra

13

12

Ocena Dobra

53

44

Ocena negatywna

23

38

Nie miało zdania

11

6
75

Tabela 1: Ocena toalet publicznych.
Źródło: własne.

Turystów krajowych zapytano o ocenę atrakcyjności turystycznej Wrocławia na tle kilku innych miast polskich. Uzyskano odpowiedzi, że Wrocław
jest bardziej atrakcyjny od:
a) Warszawy (44%),
b) Krakowa (11%),
c) Gdańska (30%),
d) Poznania (55%),
e) Torunia (45%).
Zdaniem tych samych respondentów Wrocław jest mniej atrakcyjny turystycznie od:
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a) Warszawy (29%),
b) Krakowa (60%),
c) Gdańska (31%),
d) Poznania (12%),
e) Torunia (14%).
W odniesieniu do przedstawionych porównań od 30 do 40% respondentów krajowych nie miało wyrobionego zdania.
Turyści krajowi, poproszeni o ujawnienie swych pozytywnych spostrzeżeń
dotyczących Wrocławia, wskazali na następujące:
a) ładnie odnowiony Rynek,
b) ładna architektura, budowle, mosty, zieleń,
c) atrakcyjne zabytki,
d) atrakcyjny historycznie i kompozycyjnie bruk.
Negatywne spostrzeżenia dotyczyły zwłaszcza:
a) złego stanu dróg i ich oznakowania,
b) złego układu komunikacyjnego,
c) brudu na ulicach, dworcach, w szaletach miejskich,
d) niewystarczającej liczby koszy na śmieci,
e) braku parkingów samochodowych,
f) niepełnej informacji turystycznej i promocji miasta.
Turyści krajowi postulowali m.in.:
a) lepsze oznakowanie atrakcji turystycznych,
b) poprawienie funkcjonowania komunikacji miejskiej,
c) usunięcie żebraków i bezdomnych z miejsc publicznych,
d) zwiększenie liczby toalet publicznych,
e) zwiększenie bezpieczeństwa w mieście.
Turyści zagraniczni mieli podobne uwagi do turystów krajowych, a ponadto sugerowali, by:
a) lepiej promować miasto w kraju i zagranicą,
b) oznakować atrakcje turystyczne w językach angielskim i niemieckim,
c) poprawić znajomość języków obcych przez osoby obsługujące turystów,
d) wprowadzić klimatyzację i inne nowoczesne rozwiązania w hotelach
i restauracjach,
e) zwiększyć liczbę hoteli i restauracji, zwłaszcza w rejonach miasta atrakcyjnych turystycznie.
W badaniach przeprowadzonych w latach 2010-2012 przez firmę „Biostat”
telefoniczni respondenci odpowiedzieli, że spośród wszystkich miejsc na
Dolnym Śląsku najczęściej odwiedzają Wrocław (53% wskazań). Na drugim
miejscu znalazł się Karpacz (28% wskazań). Respondenci podkreślili, że spośród 13 dolnośląskich subregionów najwięcej pozytywnych zmian wizerunkowych nastąpiło w ostatnich latach we Wrocławiu. Wymienili następujące:
a) remont zabytkowych kamienic,
b) poprawienie atrakcyjności bazy gastronomicznej,
c) wzrost liczby odwiedzających,
d) zwiększenie liczby obiektów noclegowych,
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e) wykorzystanie funduszy strukturalnych UE,
f) poprawa infrastruktury,
g) organizacja „Euro 2012”,
i) skuteczna kampania wizerunkowa,
j) oznakowanie turystyczne.
Respondenci telefoniczni (potencjalni turyści) ujawnili, że na Dolnym
Śląsku najbardziej znane im są atrakcje turystyczne Wrocławia (42%), na
drugim miejscu wskazano atrakcje Karpacza (11%). Blisko połowa respondentów (46%) stwierdziła, że w przeszłości zwiedzała już Wrocław.
Respondenci planujący podróż na tereny Dolnego Śląska w okresie najbliższych dwóch lat zamierzają udać się przede wszystkim do Wrocławia
(37% badanych).
Badanie przeprowadzone w 2012 roku przez Dagmarę Knap, mające na
celu poznanie opinii turystów krajowych i zagranicznych na temat oferty Wrocławia w związku z organizowanymi mistrzostwami Europy w piłce
nożnej „Euro 2012”, pozwoliło określić m.in. długość pobytu turystów-kibiców we Wrocławiu (zob. ilustracja 5). Okazało się, że większość kibiców-respondentów zamierzała spędzić we Wrocławiu z okazji „Euro 2012” kilka dni
obejmujących wszystkie mecze.
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Ilustracja 5: Długość pobytu turystów-kibiców we Wrocławiu.
Źródło: D. Knap, Rekonstrukcja oferty turystyczno-rekreacyjnej Wrocławia w związku z organizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej „Euro 2012”. Praca magisterska napisana pod
kierunkiem J. Maraka. Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2013.

Badane osoby wyrażały na ogół dobre i bardzo dobre opinie na temat bazy
noclegowej i gastronomicznej Wrocławia (zob. ilustracje 6 i 7).
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Ilustracja 6: Opinie na temat bazy noclegowej Wrocławia.
Źródło: D. Knap, dz. cyt.
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Ilustracja 7: Opinie na temat bazy gastronomicznej Wrocławia.
Źródło: D. Knap, dz. cyt.

Respondenci dobrze ocenili komunikację miejską Wrocławia oraz dojazd
do Stadionu Miejskiego. Przeważały oceny dobre i bardzo dobre (zob. ilustracje 8 i 9).
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Ilustracja 8: Opinie na temat komunikacji miejskiej Wrocławia.
Źródło: D. Knap, dz. cyt.
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Ilustracja 9: Opinie na temat dojazdu do Stadionu Miejskiego we Wrocławiu.
Źródło: D. Knap, dz. cyt.

Ponad połowa ankietowanych kibiców pozytywnie oceniła informację turystyczną we Wrocławiu. Respondenci brali pod uwagę zarówno stale funkcjonujące w mieście punkty informacji turystycznej, jak i punkty informacji
uruchomione specjalnie na czas trwania mistrzostw Europy w piłce nożnej
„Euro 2012” (zob. ilustracja 10).
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Ilustracja 10: Opinie na temat informacji turystycznej we Wrocławiu.
Źródło: D. Knap, dz. cyt.

Bardzo podobnie – ogólnie dobrze i bardzo dobrze – respondenci ocenili ofertę kulturalną i rekreacyjną miasta przygotowaną na czas „Euro 2012”
(zob. ilustracje 11 i 12).
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Ilustracja 11: Opinie na temat oferty kulturalnej miasta.
Źródło: D. Knap, dz. cyt.
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Ilustracja 12: Opinie na temat oferty rekreacyjnej miasta.
Źródło: D. Knap, dz. cyt.

Respondenci zostali zapytani również, jak spędzili „czas pozameczowy”
w okresie „Euro 2012” we Wrocławiu. Z ich odpowiedzi wynika, że głównie
zwiedzali Wrocław i jego okolice oraz uczestniczyli w imprezach rekreacyjnych, zwłaszcza rozrywkowych (zob. ilustracja 13).
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Ilustracja 13: Sposoby spędzenia czasu we Wrocławiu przez turystów.
Źródło: D. Knap, dz. cyt.
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W przedostatnim pytaniu respondenci poproszeni zostali o wyrażenie opinii na temat atrakcji turystycznych we Wrocławiu. Z ich odpowiedzi wynikało, że najbardziej cenią sobie zabytki miasta i jego centrum, zwłaszcza Rynek. Podkreślali też dobrą, przyjazną atmosferę i gościnność mieszkańców
(zob. ilustracja 14).
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Ilustracja 14: Opinie turystów na temat atrakcji we Wrocławiu.
Źródło: D. Knap, dz. cyt.

Respondenci zapytani w konsekwencji, z których atrakcji turystyczno-rekreacyjno- kulturalnych Wrocławia skorzystali, wskazywali najczęściej aquapark i kino, rzadziej koncerty, Ogród Zoologiczny, teatr i Ostrów Tumski.
Duża część respondentów odpowiedziała, że nie skorzystała z żadnej atrakcji
(zob. ilustracja 15). Wyniki badania wskazują, iż odwiedzający Wrocław kibice piłkarscy i inni uczestnicy mistrzostw Europy w piłce nożnej „Euro 2012”
w tzw. „czasie pozameczowym” poszukiwali przede wszystkim masowej rozrywki, w niewielkim stopniu zwracając uwagę na przygotowany z tej okazji
bogaty kalendarz imprez turystycznych i kulturalnych. Niemniej można sądzić, że megaimpreza, która zgromadziła ponad 300 tys. kibiców krajowych
i zagranicznych, przyczyniła się w istotny sposób do promocji Wrocławia na
arenie krajowej i międzynarodowej.
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Ilustracja 15: Atrakcje turystyczno-rekreacyjno-kulturalne Wrocławia, z których skorzystali
turyści.
Źródło: D. Knap, dz. cyt.

Podsumowanie
Badania opinii turystów o walorach i ofercie turystycznej Wrocławia, przeprowadzone w różnych okresach czasu, ujawniły wysoki poziom zadowolenia turystów z pobytu we Wrocławiu. Miasto postrzegane jest jako jedna
z najbardziej atrakcyjnych turystycznie aglomeracji w Polsce. Jakkolwiek
poszczególnym zaprezentowanym wcześniej badaniom przyświecały nieco inne cele, to daje się zauważyć pozytywną prawidłowość. Na przestrzeni
15 lat atuty turystyczne miasta zostały wzmocnione, natomiast słabe strony
zostały w dużym stopniu zminimalizowane. Świadczy to o właściwie wybranych celach i działaniach władz miasta, regionu i przedsiębiorstw obsługujących ruch turystyczny.
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WROCŁAW’S TOURIST VALUE AND OFFER IN THE EYES OF TOURISTS
This paper presents the results of three surveys on the opinion of tourists about
the touristic value of and attractions offered by Wrocław. The surveys differ as far
as the aim, method and the scope of the subject, space and time are concerned.The
results of all three surveys show a high level of satisfaction displayed by tourists who
visited Wrocław. The city is perceived as one of the most attractive agglomerations
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in Poland. Even though each research had a different objective, a positive tendency is
to be noticed. Over the period of 15 years (1997 – 2012) tourist assets of Wrocław
have been strengthened and disadvantages have been minimalized. It proves that
the initiatives taken by the city’s and regional authorities, as well as business offer
to tourists were adequate.
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Paweł Owczarek
OSIEDLE GĄDÓW MAŁY – KIEDYŚ, DZIŚ, W PRZYSZŁOŚCI.
SZANSE I ZAGROŻENIA
Wprowadzenie
Gądów Mały jest osiedlem mieszkaniowym położonym w dzielnicy Fabryczna na
zachód od centrum Wrocławia. Obecnie granice obszaru wyznacza od strony północnej ul. Lotnicza, od strony południowej – ul. Bystrzycka, od strony zachodniej
– ul. Metalowców i od strony wschodniej – ul. Na Ostatnim Groszu. Gądów Mały,
zwany też osiedlem Kosmonautów (na cześć pierwszego polskiego kosmonauty, Mirosława Hermaszewskiego), zajmuje powierzchnię ok. 165 ha, co czyni go jednym
z największych osiedli mieszkaniowych w stolicy Dolnego Śląska1.
Niniejszy artykuł przybliża historyczne i lokalizacyjne uwarunkowania Gądowa
Małego, zestawiając je ze współczesnym dogęszczaniem zabudowy. Analiza pozwoli odpowiedzieć na pytanie, w jaką stronę zmierza w toku swoich przemian wro- 87
cławskie osiedle i jakie czynniki wyznaczają ten kierunek rozwoju.
Rys historyczny i początki lotniska Klein Gandau
Pierwsze wzmianki historyczne o terenach dzisiejszego osiedla Gądów Mały pochodzą z roku 1267. Z tego okresu wywodzi się nazwa osady „Gadnouo”, która na przestrzeni wieków ewoluowała. Niewiele później, w roku 1305, odnotowano istnienie
folwarku „Gandow”, znajdującego się nieopodal Wrocławia. W 1336 roku miejscowość nazywała się „Gaudow”, w 1345 roku – „Gandow”, w latach 1353 i 1371 – „Gaudaw”, a w 1434 roku – „Gądów”. Nazwa „Klein Gandau”, odpowiadająca polskiemu
Zob. M. Opacki, Kosmonautów. Osiedle mieszkaniowe „Kosmonautów” (w:) Encyklopedia Wrocławia, red. J. Harasimowicz, Wrocław 2001, s. 386.
1
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„Gądów Mały”, ukształtowała się w latach 1743-17462. W roku 1795 wieś liczyła
88 mieszkańców i miała dwie gospody, a w ciągu pierwszej połowy XIX wieku rozrosła się do 194 mieszkańców, 17 domostw, folwarku z cegielnią, dwóch kuźni, komory
celnej oraz cegielni. Do roku 1810 miejscowość była własnością kapituły wrocławskiej, później zaś państwa pruskiego3.
W roku 1872 teren obecnego Gądowa Małego został wykupiony od Skarbu Państwa przez miasto Breslau i przeznaczony na plac do ćwiczeń i musztry wrocławskiego garnizonu wojskowego4.
Niedługo potem, w październiku 1910 roku, obszar zmienia swoje przeznaczenie i zaczyna służyć jako lotnisko sportowe oraz wojskowe5. Budynki obsługujące
działający wówczas na terenie lotniska aeroklub znajdowały się w części południowo-wschodniej6, w pobliżu skrzyżowania dzisiejszych ulic Balonowej i Horbaczewskiego. Po I wojnie światowej wrocławskie lotnisko miało status wyłącznie cywilno-komunikacyjny i aż do roku 1925 obsługiwało przede wszystkim loty
czarterowe7.
W 1925 roku lotnisko zaczęło się bardzo szybko rozwijać. Było dobrze położone i doskonale skomunikowane z centrum miasta. Odległość od Rynku wynosiła
zaledwie 4,5 kilometra. Rok później lotnisko doczekało się budowy profesjonalnego terminalu lotniczego, który powstał w części północno-wschodniej, na terenie
dzisiejszego domu handlowego „Astra”. Terminal ten został zaprojektowany przez
miejskiego architekta Georga Müllera. Budynek miał konstrukcję murowano-drewnianą i mieścił w sobie restaurację, biura zarządu oraz wieżę obserwacyjną. Terminal niemieckiego przewoźnika Lufthansa składał się z trzech traktów o układzie
bazylikowym i miał dwa wejścia w formie klasycyzujących portyków wspartych na
kolumnach8. W 1929 roku obsługiwał loty m.in. do Berlina, Lipska, Pragi, Halle,
Gliwic, Jeleniej Góry, Szczecina i Warszawy9.
Nie trzeba było długo czekać, aby prężnie rozwijające się lotnisko rozbudowało się o dodatkowe obiekty, pozwalające mu lepiej funkcjonować. W 1932 roku
powstał nowoczesny, jak na tamte lata, hangar z policyjną wieżą lotniczą i stacją paliw, wykonany według projektu Fritza Behrendta i Heinricha Knippinga.
Budynek zaprojektowano na rzucie prostokątnym i połączono od strony połu- 88
dniowo-wschodniej z czterokondygnacyjną wieżą na planie kwadratu. Z kolei
od strony północnej i wschodniej hangar łączył się z warsztatami i stacją paliw.
Zob. M. Fruhner, E. Sobczak, Dzieje lotniska Gądów Mały i lotnictwa Wrocławia do 1945 roku,
Wrocław 2008, s. 3.
3
Zob. A. Wilk, Gądów Mały (w:) Encyklopedia Wrocławia, dz. cyt., s. 219.
4
Zob. M. Fruhner, E. Sobczak, dz. cyt., s. 5.
5
Zob. tamże, s. 12.
6
Zob. tamże.
7
Zob. tamże, s. 18.
8
Zob. J. Ilkosz, Dawne lotnisko na Gądowie, między ul. Balonową/Bystrzycką/Eugeniusza Horbaczewskiego/Ludwika Idzikowskieg/Lotniczą, zachowane fragmentarycznie (w:) Atlas architektury Wrocławia, t. 1: Budowle sakralne, świeckie budowle publiczne, red. J. Harasimowicz, Wrocław 1997, s. 265.
9
Zob. M. Fruhner, E. Sobczak, dz. cyt., s. 27.
2

Paweł Owczarek Osiedle Gądów Mały – kiedyś, dziś, w przyszłości. Szanse i zagrożenia

Obiekt miał konstrukcję stalową, a przestrzeń pomiędzy słupami wypełniały
ściany z cegły10.
W latach 1935-1936 powstał budynek zarządu lotniska, którego forma była zupełnie odmienna od wybudowanego wcześniej hangaru. Obiekt o konstrukcji murowanej liczył dwie kondygnacje z piętrem strychowym, przykrytym dwuspadowym
dachem. Miał również wieżę obserwacyjną. Budynek wzniesiono na podstawie projektu Ernsta Pietrusky’ego11. Zarówno hangar, jak i siedziba zarządu stanęły w północnej części portu lotniczego, na przedłużeniu dzisiejszej ul. Drzewieckiego.
II wojna światowa znacznie zmieniła wygląd lotniska Klein Gandau. W lutym
1945 roku rozpoczęło się oblężenie Wrocławia przez 6. Armię Radziecką; trwało ono
do maja tego samego roku, kiedy podpisano akt kapitulacji niemieckiego garnizonu
Breslau. Lotnisko na Gądowie Małym zdobyto 1 kwietnia 1945 roku; zostało to okupione dużymi zniszczeniami12. Tuż przed obroną Festung Breslau wrocławski port
lotniczy był w fazie największego wzrostu, po wojnie stał się zaś lotniskiem o niskiej
randze, służącym jedynie do obsługi niewielkich lotów cywilnych i sportowych, aż
do lat 70. XX wieku.
Ocalałe zabudowania po lotnisku Klein Gandau
Do naszych czasów nie zachowało się dużo obiektów z lotniska Klein Gandau. Jeden
z nich to bunkier znajdujący się niedaleko skrzyżowania obecnych ulic Bajana i Lotniczej (zob. ilustracja 1). Powstał on w celu obrony pobliskich zabudowań lotniska. Budynek jest dziś w złym stanie technicznym i nie został zaadaptowany do żadnych celów.
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Ilustracja 1: Bunkier przy skrzyżowaniu ulic Bajana i Lotniczej, 2014.
Źródło: zdjęcie własne.
Zob. J. Ilkosz, dz. cyt., s. 265.
Zob. tamże.
12
Zob. M. Fruhner, E. Sobczak, dz. cyt., s. 60.
10
11
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Kolejny ocalały obiekt to wspomniany hangar z wieżą lotniczą z 1932 roku, obecnie pełniący funkcję handlowo-usługową (zob. ilustracja 2). Niestety, współczesny
wygląd dawnego hangaru w żadnym stopniu nie ujawnia jego bogatej historii.

Ilustracja 2: Dawny hangar z policyjną wieżą lotniczą i stacją paliw według projektu Fritza Behrendta
i Heinricha Knippinga, obecnie dom handlowy „Biedronka”, 2013.
Źródło: zdjęcie własne.

Ostatnim budynkiem, który zachował się do dzisiejszych czasów, jest opisana
już siedziba zarządu lotniska z 1936 roku. Dawny terminal łączy kilka funkcji: na
parterze mieszczą się przedszkole i komisariat, na drugiej zaś kondygnacji – lokale
mieszkalne (zob. ilustracja 3). W drugiej połowie 2013 roku budynek został odremontowany.
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Ilustracja 3: Dawny budynek zarządu lotniska według projektu Ernsta Pietrusky’ego, 2014.
Źródło: zdjęcie własne.
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Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na osiedle Kosmonautów
Lotnisko po II wojnie światowej nigdy nie odzyskało dawnej świetności. Port lotniczy funkcjonował już tylko dla obsługi mniejszych lotów czarterowych oraz jako
siedziba Aeroklubu Wrocławskiego im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego do początku
lat 70.13 W tym czasie pojawiło się pytanie, jak zagospodarować tak wielki obszar.
Teren ten był niemal całkowicie wolny od zabudowy, zlokalizowany blisko centrum
miasta i dobrze z nim skomunikowany. W roku 1973 władze Wrocławia zdecydowały się rozpisać konkurs urbanistyczno-architektoniczny na nowe osiedle, mające
znajdować się na miejscu dawnego lotniska Klein Gandau14. Konkurs przyjął formę
zamkniętą, co oznacza, że prace konkursowe mogły być złożone tylko przez zaproszone zespoły projektowe15. Osiedle miało pomieścić ok. 40 tys. mieszkańców i stworzyć dogodne warunki do życia. Nadesłane projekty, a było ich sześć, proponowały
nowoczesne struktury osiedleńcze oraz silne powiązanie zabudowy mieszkaniowej
ze środowiskiem naturalnym16. W konkursie oprócz pracy zwycięskiej zostały wyróżnione dwa projekty.
Wyróżnienie II stopnia zdobył projekt autorstwa arch. Witolda Molickiego przy
współpracy z arch. Marią Molicką, arch. Michałem Mońką i stud. Wojciechem Kujawskim17. Praca o bardzo symetrycznym układzie urbanistycznym cechowała się
wyraźną osiowością. Dwa główne ciągi komunikacyjne, zorientowane północ – południe oraz wschód – zachód, krzyżowały się ze sobą i tworzyły w centralnej części
osiedla duży plac18.
Wyróżnienie I stopnia otrzymała praca autorstwa arch. Stefana i Marii Müllerów. Model perspektywy został wykonany przez arch. Jana Matkowskiego oraz
arch. Wojciecha Jarząbka19. Projekt, podobnie jak w wyróżnionej pracy W. Molickiego, opierał się na osi kompozycyjnej. Była ona zorientowana w kierunku: południowy zachód – północny wschód. Na zakończeniach osi znajdowały się obiekty
usługowe20. Zabudowa mieszkaniowa o układzie w dużej mierze szachownicowym,
zagęszczająca się w zewnętrznych częściach projektowanego założenia, miała pomieścić ok. 35 tys. mieszkańców.
Zwycięski projekt autorstwa arch. Kazimierza Bieńkowskiego, arch. Andrzeja Cha- 91
chaja, arch. Zbigniewa Malinowskiego oraz arch. Danieli Przyłęckiej przy współpracy z arch. Wacławem Hryniewiczem21 został dopuszczony do realizacji w roku 1976
(zob. ilustracja 4).
Zob. Historia Aeroklubu, dostępny w: http://www.aeroklub.wroc.pl/node/5 (data dostępu: 9 czerwca 2013).
14
Zob. K. Klimczewski, Konkursy były – a efekty? (w:) Architekci Wrocławia 1945-1995, red. J. Zasada, A. Zwierzchowski, Wrocław 1996, s. 71.
15
Zob. tamże.
16
Zob. T. P. Szafer, Nowa architektura polska. Diariusz lat 1971-1975, Warszawa 1979, s. 25.
17
Zob. K. Klimczewski, dz. cyt., s. 72.
18
Zob. tamże.
19
Zob. tamże.
20
Zob. tamże.
21
Zob. tamże, s. 71.
13
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Ilustracja 4: Zwycięska praca w konkursie na osiedle Kosmonautów.
Źródło: szkic własny.

Układ zabudowy składał się z dziewięciu kwartałów. W każdym z nich miały się
znajdować szkoła podstawowa oraz przedszkole. Poszczególne kwartały tworzyły
oddzielne jednostki mieszkalne liczące od ok. 3 do 5 tys. mieszkańców. We wschodniej i zachodniej części osiedla zaprojektowano obiekty usługowe, które miały służyć
również pobliskim osiedlom mieszkaniowym. Obydwa centra połączono dwiema
osiami komunikacyjnymi. Od strony południowej osiedla był to ciąg rekreacyjnosportowy o charakterze parkowym, natomiast w części centralnej architekci zaprojektowali bezkolizyjny bulwar komunikacyjny, pomyślany jako centrum kulturalne nowego osiedla. Główny deptak przecinał się z prostopadle zaprojektowanymi
ulicami na różnych poziomach, co miało zapewnić bezkolizyjną podróż pieszym, 92
rowerzystom i kierowcom samochodów. Centralny bulwar miał spełniać nie tylko
funkcję komunikacyjną, ale być również miejscem spotkań mieszkańców. Wysokość
zabudowy zawierała się w przedziale od 4 kondygnacji na obrzeżach projektowanego osiedla do 16 w miejscach hierarchicznie ważnych, takich jak przecięcia ciągów
komunikacyjnych oraz zamknięcia osi widokowych22.
Realizacja zwycięskiej koncepcji konkursowej
W 1976 roku przystąpiono do odtwarzania zwycięskiego projektu. Nie został on
jednak zrealizowany całkowicie. Tylko zabudowa znajdująca się pomiędzy ul. Na
Ostatnim Groszu, ul. Horbaczewskiego i ul. Drzewieckiego nawiązuje częściowo do
pierwotnych założeń projektowych. Powstały zaledwie dwa kwartały ze szkołami
22

Zob. M. Opacki, dz. cyt., s. 386.
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podstawowymi. Pierwszy znajduje się pomiędzy ul. Drzewieckiego, ul. Szybowcową i ul. Horbaczewskiego, drugi zaś – pomiędzy ul. Drzewieckiego, ul. Balonową
i ul. Horbaczewskiego. Bezkolizyjny ciąg bulwarowo-spacerowy powstał tylko na
odcinku między ul. Horbaczewskiego a ul. Drzewieckiego. Obecnie znajdują się tam
niewielkie sklepiki oraz kilka restauracji. Deptak miał służyć jako miejsce spotkań
mieszkańców, co częściowo udało się zrealizować; niestety, funkcjonuje również
jako parking dla samochodów, dla których brakuje miejsca na całym osiedlu. W latach 70. projektantów obowiązywały restrykcyjne standardy urbanistyczne i przepisy pozwalające zaprojektować określoną liczbę miejsc postojowych. Już na początku
XXI wieku okazało się, że zapotrzebowanie na parkingi znacznie przewyższa pierwotne założenia projektowe. Toteż dzisiaj parkowanie stanowi jeden z największych
problemów osiedla Kosmonautów. W części wschodniej projektowanego założenia
zrealizowano obiekt usługowy o charakterze ponadlokalnym. Jest to funkcjonujący do dziś dom handlowy „Astra”23, znajdujący się pomiędzy ul. Horbaczewskiego,
ul. Szybowcową i ul. Na Ostatnim Groszu. Przesuwając się w stronę zachodnią osiedla, między ul. Drzewieckiego a ul. Bajana, dostrzec można coraz bardziej rozproszoną zabudowę, którą trudno już nazwać kwartałową. Są to obiekty mieszkalne
powstałe w latach 80. Zostały one wzniesione w systemie konstrukcyjnym WK-70,
w którym tylko nieliczne ściany wewnątrz budynku pełnią funkcję ścian nośnych24.
Budynki te wznoszono często na zasadzie patronatu, co polegało na czynnym uczestnictwie przyszłych mieszkańców w budowie. Teren między ul. Bajana a ul. Idzikowskiego został zabudowywany dopiero w latach 90. Powstały tam obiekty, które
swoim układem urbanistycznym coraz mniej nawiązywały do pierwotnych założeń
projektowych z roku 1973. Budynki zaczęły tworzyć kwartały o coraz mniejszych
wymiarach, wewnątrz których znajdowały się podwórka z placami zabaw.
Osiedle Gądów Mały w XXI wieku
Wiek XXI to czas, w którym osiedle Gądów Mały poddane jest intensywnemu dogęszczaniu zabudowy. Powstałe po 2006 roku budynki mieszkalne w rejonie ulic 93
Sterowcowej, Latawcowej i Bajana wprowadzają całkowicie nowy kierunek urbanistyczny w istniejącą tkankę zabudowy. Nowe obiekty zostały wybudowane w miejscu pierwotnie projektowanej osi założenia urbanistycznego i rażąco kontrastują
z istniejącym otoczeniem. W wyniku takiego kształtowania zabudowy nie jest już
możliwe dokończenie bezkolizyjnego bulwaru spacerowego, który miał tworzyć kręgosłup całego osiedla. Budynki mieszkalne powstałe w tym miejscu były tworzone
na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Obecnie coraz większa część osiedla
Gądów Mały ma już miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które dokładniej określają, jaka zabudowa i w jakim układzie urbanistycznym może powstać
w danym miejscu. Najlepszym tego przykładem jest obecnie budowana część osiedla między ul. Drzewieckiego a ul. Bajana, która swoim układem urbanistycznym
Zob. A. Seidel-Grzesińska, Dom handlowy „Astra”, ul. Eugeniusza Horbaczewskiego 4-6 (w:) Atlas
architektury Wrocławia, dz. cyt., s. 257.
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Zob. M. Opacki, dz. cyt., s. 386.
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nawiązuje do pierwotnego projektu z roku 1973. Tworzy ona dalszy ciąg bulwaru
mającego swój początek w ul. Horbaczewskiego.
Gądów Mały ma dzisiaj ogromny potencjał ze względu na swoją lokalizację. Bezpośrednio przy północnej granicy osiedla znajduje się droga krajowa nr 94, łącząca
Wrocław ze Środą Śląską. Wzdłuż wschodniej granicy biegnie Śródmiejska Obwodnica Wrocławia, będąca jednocześnie drogą krajową nr 5. W części południowo-zachodniej jest stacja kolejowa Wrocław – Kuźniki, przez którą przebiega trasa łącząca
Wrocław z Wołowem, Głogowem i Zieloną Górą. W roku 2012 został wybudowany
stadion piłkarski na wrocławskich Maślicach, przyciągający okazjonalnie znaczną
liczbę ludzi.
Wszystkie te elementy sprzyjają bardzo dobremu skomunikowaniu osiedla Kosmonautów ze ścisłym centrum Wrocławia. Dzięki drodze krajowej nr 94 oraz Autostradowej i Śródmiejskiej Obwodnicy Wrocławia również wyjazd z miasta nie stanowi dużego kłopotu.
Podsumowanie
Niewątpliwie Gądów Mały to teren o bardzo bogatej historii. Do czasów obecnych
pozostało jedynie kilka obiektów, które w niewielkim stopniu zdradzają swoją historyczną przeszłość. Dzisiejsze osiedle niestety nie zrealizowało założeń konkursowych na dzielnicę mieszkaniową. Tworzone przez dziesiątki lat, było uzupełniane
zabudową, która bardzo często zaprzeczała pierwotnie projektowanym założeniom
urbanistycznym. Place i bulwary pomyślane jako miejsca spotkań dzisiaj funkcjonują głównie jako wielkie parkingi dla coraz szybciej rosnącej liczby samochodów. Na
początku XXI wieku na Gądowie Małym zaczęło powstawać wiele nowych obiektów
mieszkalnych. Niestety, nie zawsze wiązało się to z rozwojem funkcji towarzyszących,
takich jak place i bulwary spacerowe o charakterze rekreacyjnym i integracyjnym
oraz parkingi. Z uwagi na bardzo dobrą lokalizację względem centrum miasta i tras
komunikacyjnych osiedle stało się miejscem niezwykle atrakcyjnym do zamieszkania, co tłumaczy tak intensywny rozwój funkcji mieszkaniowej. Pozostaje tylko mieć 94
nadzieję, że rozwój funkcji mieszkaniowej będzie szedł w parze z rozwojem funkcji
towarzyszących, takich jak usługowa czy rekreacyjna, aby ta część miasta nie stała
się jedynie wrocławską sypialnią.
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Gądów Mały estate – before, today, in the future.
Opportunities and threats
Gądów Mały is situated in Fabryczna district, west from the center of Wroclaw. The article
presents historical and geographical determinants which influence current population density and architectural landscape of Gądów Mały. The analysis shows in which direction that
district of Wroclaw’s has gone and what factors have defined this development.
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