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Społeczna czasoprzestrzeń  
rozwoju miasta



To najsilniejsze miasta wywołują dziś społeczno-gospodarczą 
nierównowagę na świecie, dzieląc ludzi na biednych i bogatych; 
pozwalając bardziej „zaradnej” i „przewidującej” części 
społeczeństwa na akumulację kapitału, spychając na społeczny 
margines tę część obywateli miasta, która nie radzi sobie w 
warunkach wolnorynkowych.

Planning 2013, s. 22



Miasta przestały być podmiotami polityki i gospodarki, przestały 
same decydować o własnym losie, a stały się zasobami: przestrzeni, 
budynków, infrastruktury, wreszcie też ludzi jako konsumentów 
i pracowników. […] Jedyną przyczyną rozkwitu współczesnych 
miast jest fakt, że są one węzłami sieci globalnych „pływów”. To 
owe pływy – kapitału, ludzi, idei – konstytuują miasto.

Krzysztof Nawratek, 2012



Krzysztof 
Nawratek

Ur. w 1970 r., architekt, 
urbanista, absolwent 

Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 
doktor nauk technicznych. 
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of Architecture & Design  

w Plymouth.

Źródło zdjęcia: youtube.com





REBIRTH OF THE CHEONGGYECHEON  
RIVER IN SEOUL

A central two-level 
highway through the 
entire city



In 2005 the river was re-born, day-lighted



URBS I CIVITAS

urbs civitas

miasto – mury miasto – wspólnota



RODZAJE 
PRZESTRZENI

przestrzeń fizyczna
granice sztywne

przestrzeń wymiany
granice płynne

przestrzeń dyskursu 
granice lotne



TRZY SPOSOBY ROZUMIENIA 
CZASU W MYŚLI GRECKIEJ

aion chronos kairos



Podejście funkcjonalistyczne akcentuje to, jak miasto działa, 
zaś podejście rozwojowe, jak się przeobraża.

Miasta nie można zrozumieć, jeśli nie uchwycimy, jak 
istnieje i jak się staje zarazem.

MIEJSKA 
CZASOPRZESTRZEŃ



Likwidacja infrastruktury

Spadek inwestycji
sektora publicznego

Utrata „masy
krytycznej”

Narastająca
migracja

Nastroje typu
„No Future”

Utrata znaczenia
politycznego

Zanik życia
społecznego

Spadek atrakcyjności
lokalizacji

Brak miejsc pracy

Spadek populacji i starzenia się

Spadek siły nabywczej
gospodarstw domowych

Selektywna migracja:
utrata know-how, aktywność,

zdolność odtworzenia

Utrata finansów przez
podmioty publiczne

Nieefektywne wykorzystanie
infrastruktury

Zanik sieci podmiotów zaspokajających
podstawowe potrzeby społeczne

źródło: Weber (2011)

SPIRALA NEGATYWNEGO 
ROZWOJU

Źródło: Weber 2011



MIEJSKA CZASOPRZESTRZEŃ 
W UJĘCIU OSKARA HANSENA

Kategoria społecznej czasoprzestrzeni jest jedną z kluczowych w światopoglądzie Oskara 
Hansena (2005). Hansen bada, jak narzędzia oddziaływania wizualnego (NOW) kształtują 
świat widzialny (fizyczny), ale także jego percepcję, a tym samym świat niewidzialny – 
rzeczywistość społeczną.

A

Dla niego (tamże, s. 18): „Sytuacja przestrzenna, stworzona przez człowieka, jest 
czasoprzestrzennym „zdaniem” wypowiedzianym językiem plastycznym – plastycznym 
wyrażeniem idei”.

I z tego punktu widzenia Hansen dokonuje zasadniczego dla jego rozumowania 
rozróżnienia między formą zamkniętą (FZ) oraz formą otwartą (FO).C

B



FORMA ZAMKNIĘTA  
I FORMA OTWARTA

„ …najeżona dekoracjami barokowo- 
-hiszpańskimi, gigantyczna 
elewacja katedry, wyniesiona ponad 
monumentalne schody, zdominowało 
miasto, wypaczając semantykę inkaskiej 
czasoprzestrzeni” (Hansen 2005, s. 69). 

„Dzisiejsze Cuzco, dawna stolica Inków, 
jest jednym z bolesnych przykładów 
strat kulturowych, spowodowanych 
realizacją idei posiadania z krzyżem  
w dłoni” (tamże).

FZ – forma zamknięta

„Buty z ostrogami na głowie 
mędrca” …architektura okupanta



FZ – forma zamknięta

„Buty z ostrogami na głowie 
mędrca” …architektura okupanta

FO – forma otwarta

Mury wzdłuż ulic Cuzco za czasów 
Inków eksponowały mieszkańców… 



FORMA ZAMKNIĘTA 
JAKO PRZESTRZEŃ 
ZATRZYMANEGO CZASU

„Forma miasta średniowiecznego – 
niezmiennego przedmiotu w relacji 
do otoczenia – jest wyrazem 
dogmatycznej idei panowania 
i posiadania, a rozwój formy, 
sprzeczny z jej fundamentalną 
zasadą niezmienności, doprowadził 
do dzisiejszych absurdów 
ekonomicznych, kulturowych, 
technicznych, a w szczególności 
humanitarnych”.



przeszłość

przyszłość

Żródło: Popkiewicz i in. (2018)
źródło: Popkiewicz i in. (2018)

Przeszłość

Przyszłość



URBAN TRANSFORMATION
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ARC3 FLEXIBLE PATHWAYS TO 
URBAN TRANSFORMATION

Źródło: Reginald Blake „Flexible Transformation Pathways for Climate Change and Cities: New York City and Beyond’’ Wrocław 04.10.2019





ZAGROŻENIE: UTOWAROWIENIA 
IDEI?

Bosco Verticale, MediolanŻródło zdjęć: Agata Twardoch / Economy of Water City / Wrocław 04.2019



Augustenborg, Malmö

Żródło zdjęć: climate-adapt.eea.europa.eu



Łódź, innowacyjna koncepcja urbanistyczna – Zielone Polesie 

Podwórzec miejski – ulica woonerf 



Podłoża strukturalne i studzienki 
nawadniające drzewa i roślinność 
przyuliczną w ramach remontu i 
przebudowy ulicy Gdańskiej w Łodzi



SPOŁECZNY SYSTEM GOSPODARKI 
ODPADAMI RZECZYZMIANA



SPOŁECZNY SYSTEM 
GOSPODARKI ODPADAMI 
REMONT DLA SENIORA

Program działa od listopada 2017 r. 

Ponad 200 napraw! 

Naprawiamy i remontujemy 
wszystko, co daje się naprawić.



Rafał Dutkiewicz

Ur. w 1959 r., polski przedsiębiorca i samorządowiec, 
w latach 2002–2018 Prezydent Wrocławia.



PRAWO DO MIASTA

Myślową podstawową sformułowania „prawa do miasta” jest 
niewątpliwie rozumienie miasta jako złożenia „urbs” (miast –
mury) i „civitas” (miasto – społeczność) (Izdebski 2017, s. 176).

Respektowanie prawa do miasta przejawia się przede wszystkim 
w mobilizowaniu twórczego potencjału jego mieszkańców, w tym 
ich przedsiębiorczości.

Prawo do miasta przestaje być wówczas przywilejem nadawanym 
przez władze miejskie, a staje się praktykowanym uczestnictwem 
w jego rozwoju. I nie odnosi się tylko do jakiegoś wymiaru 
miejskiej funkcjonalności (np. komunikacji miejskiej), ale do 
niego jako takiego.
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Prawo do miasta musi być 
rozumiane jako prawo czynne, 
a nie bierne.

Prawo do miasta jest 
fundamentem równoważenia 
różnych interesów i tym 
samym równoważenia 
różnych wymiarów i aspektów 
rozwoju miasta.

Prawo do miasta ma 
wyrażać współzależność – 
substancjalną (przedmiotową) 
i proceduralną (podmiotową).

4
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Prawo do miasta nie może 
być prawem wykluczającym.

Musi w nim być wyważony 
aspekt pozytywny – „prawo 
za” oraz negatywny – 
„prawo przeciw”, tak aby 
umożliwiało zapobieganie 
niekorzystnym społecznie 
działaniom i rozwiązaniom, 
ale jednocześnie umożliwiało 
kreatywną działalność 
i wykorzystywanie potencjału 
twórczego jednostek i grup 
społecznych.

7
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Prawo do miasta zawiera określone 
roszczenie mieszkańców wobec 
władz miasta, ale to roszczenie jest 
niespełnialne bez ich aktywności. 
Tym samym ma ono w sobie 
także komponent „zobowiązania”. 
„Prawo do miasta” dużo bardziej 
odnosi się do tego, co mieszkańcy 
mogą i potrafią, niż do tego, co 
im wolno. Jego dźwignią jest 
miejskie imaginarium i aspiracje 
mieszkańców związane z aktywnym  
i twórczym – dobrym życiem.



Prawo do miasta łączy uprawnienia 
mieszkańców z ich samodzielną 
aktywnością korzystania z nich. Bez 
tego drugiego są te uprawnienia martwe. 
W konsekwencji jest to prawo, które 
jest zarazem prawem zbiorowym, 
jak i indywidualnym. Przypisane 
zbiorowości, zasadza się jednak na tym, 
że bez aktywnego korzystania z niego 
jednostek nie może korzystać z niego 
zbiorowość. Rola jednostek w tym 
zakresie wzmacnia się jednak o ile ich 
aktywność jest uwspólniana.



rozbudowana struktura 
akademicka 

bardzo duża liczba 
studentów

ciągle jednak daleko do 
rozwojowej okrężności: 
eksploatowanie dostępnych 
zasobów, przy bardzo 
umiarkowanym ich pomnażaniu 
i podnoszeniu ich jakości

wiele centrów usług 
biznesowych – 
I miejsce w Europie

rosnąca liczba relatywnie 
dobrze opłacanych 
miejsc pracy
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 Co mamy teraz? 

MIEJSKA GOSPODARKA OKRĘŻNA  
W KRAKOWIE – I PRZYKŁAD 



biznesowe centra R+D

ich współpraca 
naukowo-badawcza 
z uniwersytetami

efekt rozwojowy: podniesienie 
jakości procesów wytwórczych, 
oraz znacznie wyższy potencjał 
rozwojowy miasta

wspólne generowanie 
wiedzy

wyższy poziom 
kształcenia – wyższy 
poziom kompetencji
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Do czego powinniśmy dążyć?

Brakujące wiązania w procesie wytwarzania wartości:



bardzo bogate 
dziedzictwo kulturowe

wysoki poziom 
kapitału 
kulturowego

i tu niestety okrężność 
napotyka na wąskie gardło: 
dalszy ciąg występuje, ale 
jest za słaby, aby pomnażać 
i podnosić jakość zasobówaktywność kulturalna 

i kreatywność 
mieszkańców

duża aktywność 
biznesowa w sektorze 
przemysłów kreatywnych

A

E
B

C

D Co mamy teraz? 

MIEJSKA GOSPODARKA OKRĘŻNA  
W KRAKOWIE – KULTURA



edukacja 
kulturalna

edukacja 
artystyczna

twórczośćA B C

Do czego powinniśmy dążyć?

Wzmocnienia wymagają:

Efekt rozwojowy: gdyby to wzmocnić, to cały proces prowadziłby do 
twórczego rozwijania i interpretacji dziedzictwa i systematycznego 
podnoszenia kapitału kulturowego, co oznaczałoby podnoszenie 
potencjału rozwojowego miasta.



Dopiero wprowadzając do formowania wielowymiarowej przestrzeni 
wymiar czasu, otwieramy ścieżkę rozwoju – ścieżkę do przyszłości.

A

Potrzebujemy diachronii, aby móc zmierzać do synchronii.

Bez tego miasto może się rozrastać, ale nie rozwijać.C

B

KSZTAŁTOWANIE SPOŁECZNEJ 
CZASOPRZESTRZENI  
I ROZWÓJ MIASTA 

Jeśli się tylko rozrasta, to zawsze doprowadzi to do katastrofalnego 
zachwiania równowagi i zapaści.

D



Aktorzy miejscy powinni być włączeni 
w proces formowania miejskiego 
imaginarium – jako współwyobrażonej 
i współformowanej koncepcji jego 
rozwoju. W konsekwencji staną się oni 
uczestnikami procesu współwytwarzania 
wartości miejskich.

Respektowanie i pobudzanie twórczych 
aspiracji mieszkańców jest jednym 
ze sposobów kształtowania miejskiej 
czasoprzestrzeni.



MYŚL KOŃCOWA

Często uważa się, że innowacyjność jest procesem polegającym na 
przekształceniu istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzenie 
ich do praktycznego zastosowania. A nam się wydaje, że jest odwrotnie: 
potrzebujemy nowych idei, w tym przypadku idei rozwoju danego miasta, 
aby móc dostrzec i sięgnąć praktycznie po istniejące potencjalnie zasoby 
i możliwości.



Społeczna 
czasoprzestrzeń 

miasta

Otwieranie społecznej 
czasoprzestrzeni 

miasta Overtourism

Prawo  
do miasta

Kształtowanie 
miejskiej 

czasoprzestrzeni  
i rozwój miasta

MAPA KONCEPTUALNA



DZIĘKUJĘ ZA 
UWAGĘ
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