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Wstęp
Nadchodzą gruntowne i nieuchronne zmiany, ale nie
jesteśmy podmiotami niemającymi wpływu na swój los.
Jeżeli zrozumiemy, co się dzieje, będziemy w stanie stworzyć i
eksplorować alternatywne wizje przyszłości, będziemy mogli
znaleźć okazje do interwencji, czasami do stawienia oporu, do
organizacji, do zarządzania, planowania i projektowania.
William J. Mitchell, The City of Bits
Niniejsza praca dotyczy znaczenia informacyjnej warstwy miasta dla
procesów rewitalizacji miast; w szczególności nowych uwarunkowań i możliwości
rewitalizacji, związanych z rozwojem technologii informacyjnych i komunikacyjnych
(ang. Information and Communication Technologies – ICT). Rozwój tych technologii
jest kluczowym elementem współczesnych przeobrażeń cywilizacyjnych i tworzenia
się społeczeństwa informacyjnego. Zmiany te odbijają się na gospodarce, kulturze
i sposobie życia ludzi, a więc pośrednio i bezpośrednio na funkcjonowaniu miast
i sposobach użytkowania przestrzeni. Według wielu badaczy i praktykujących
urbanistów i architektów1 technologie teleinformacyjne będą odgrywać zasadniczą
rolę w kształtowaniu miast w pierwszej połowie XXI wieku, porównywalną z rolą
samochodu w XX stuleciu2. Równocześnie jednym z kluczowych zagadnień
współczesnej urbanistyki jest rewitalizacja miast3, której podstawowym celem jest
podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie konkurencyjności miasta
w skali ponadlokalnej. Procesy rewitalizacji są złożone i wieloaspektowe i oprócz
działań przestrzennych obejmują też sferę gospodarczą i społeczną. Dlatego zasadne
wydaje się przeanalizowanie, w jakim zakresie wpływ technologii teleinformacyjnych
na miasta stanowi nowe uwarunkowania dla rewitalizacji. Zagadnienie to wydaje się
szczególnie aktualne w Polsce: Polska znajduje się „na drodze do społeczeństwa
informacyjnego”, a równocześnie problem rewitalizacji i odnowy miast jest
zagadnieniem istotnym i aktualnym w naszym kraju. W tym kontekście na analizę
tego zagadnienia składać się będzie m.in.:
• Przedstawienie stanu badań w zakresie wpływu technologii informacyjnych
i telekomunikacyjnych (ICT) na miasto;
• Usystematyzowanie i wskazanie zakresu zagadnienia oraz dyskusja definicji
podstawowych pojęć związanych z wpływem ICT na miasto (na gruncie polskim);
• Analiza roli ICT w mieście w różnych skalach i w różnych aspektach;
• Wykazanie, że wpływ ICT na miasto może stanowić istotne uwarunkowanie dla
procesów rewitalizacji;
• Wskazanie możliwości ICT w obszarze specyficznym dla rewitalizacji;

1 Np. Stephen Graham, William Mitchell, Manuel Castells, a z architektów i urbanistów Rem Koolhas,
Kas Osterhuis, Ben van Berkel.
2 W ankiecie przeprowadzonej w roku 2000 wśród urbanistów w USA przez Society for American City
and Regional Planning History wskazano rozwój Internetu i ICT jako jeden z pięciu przewidywanych
najważniejszych czynników kształtujących miasto w ciągu najbliższych 50 lat. (Fishman, 2000).
3 Kluczową rolę rewitalizacji jako zadania urbanistów podkresla między innymi tzw. Nowa Karta
Ateńska opracowana przez Europejską Radę Urbanistów w roku 1998 i zaktualizowana w roku 2003.
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• Wskazanie istniejących i proponowanych zastosowań ICT w ramach projektów
rewitalizacji miejskiej;
• Sformułowanie wniosków, które mogłyby być przydatne dla miast polskich oraz
wskazanie kierunków dalszych badań.
Zakres problematyki dotyczącej wpływu technologii informacyjnych
i komunikacyjnych na miasta jest bardzo obszerny, obejmując wiele różnych
dyscyplin naukowych i technicznych. Wpływ ten, choć niewątpliwy, jest często
pośredni, a wiele aspektów nie ma bezpośrednich konsekwencji, które można
obserwować w fizycznej strukturze miast. Technologie te rozwijają się bardzo szybko4,
co stwarza nowe obszary do badania i analizy. Równocześnie pojawiają się nowe
ujęcia problematyki5, a poprzednie hipotezy bywają odrzucane. Trzeba zdawać sobie
sprawę, iż problematyka związana zarówno z technologiami informacyjnymi
i komunikacyjnymi, jak i z rewitalizacją miast wykracza poza kompetencje architekta
i urbanisty.
Przedmiotem analiz i rozważań w niniejszej pracy są zastosowania ICT
w obszarze specyficznym dla aktywizacji przestrzeni miejskiej. Ponieważ jest to
zagadnienie stosunkowo nowe, przedmiotem badań są w większości projekty testowe,
koncepcyjne bądź teoretyczne. Zakres obejmuje zarówno przykłady „wąskich”
zastosowań ICT w poszczególnych dziedzinach życia miejskiego, jak i kompleksowe
projekty urbanistyczne, mające na celu zastosowanie ICT i mediów cyfrowych do
stworzenia zupełnie nowej jakości życia w mieście. Autor opiera się na zjawiskach
występujących w miastach Ameryki Północnej i Europy, z pewnymi odwołaniami do
innych kręgów kulturowych. Problematyka ta dotyczy zagadnień współczesnych,
tj. przełomu XX i XXI wieku. Orientacyjny zakres czasowy to okres 20 lat: 1986 –
2006. Zjawiska opisywane w pracy dotyczą obszarów miejskich rozwiniętego
społeczeństwa informacyjnego w miastach amerykańskich (m.in. Boston, Nowy Jork,
San Francisco) i europejskich, przede wszystkim brytyjskich (Londyn, Manchester).
Autor skupił się na analizie procesów rewitalizacji w miejscach, które miał okazję
poznać bezpośrednio. Analiza obejmuje też problematykę miast polskich, a praca
kończy się wnioskami, które autor stara się zastosować do kontekstu polskiego.
Mówiąc o ICT w kontekście urbanistycznym miast wspomnieć należy
o wykorzystaniu systemów komputerowych (CAD, GIS, systemów informacji
wizualnej, bazy danych itp.) w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym
i planowaniu przestrzennym oraz w zarządzaniu miastem. W początkowym okresie
zastosowania komputery były tylko narzędziem do obliczeń, ułatwiającym rysowanie,
poprawianie i kopiowanie planów, przetwarzanie i upowszechnianie rysunków itp.
Obecnie powiązanie systemów informacji przestrzennej z bazami danych pozwala na
zautomatyzowane przetwarzanie złożonych danych, co może pozwolić na znalezienie
optymalnych rozwiązań, niedostępnych przy tradycyjnej metodzie projektowania.
Zastosowanie złożonych algorytmów przetwarzania danych pozwala na
zoptymalizowanie parametrów charakteryzujących przestrzeń i uzyskiwanie tzw.

4 Wiele z omawianych tu technologii znacząco rozwinęło się lub upowszechniło w okresie pracy autora
nad dysertacją (np. wejście do powszechnego, codziennego użytku sieci bezprzewodowych czy
nawigacji samochodowej GPS).
5 Znamienna wydaje się zmiana podejścia do tych zagadnień jednego z głównych badaczy wpływu
telematyki na miasta, Williama J. Mitchela, który w ciągu ostatnich kilkunastu lat przeszedł od
podejścia funkcjonalnego do rozpatrywania roli ICT w przekazie narracji kulturowych.
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rozwiązań kalkulowanych6. Możliwości te są badane przez teoretyków i praktyków
(m.in. Kas Oosterhuis, Ben van Berkel, Foreign Office Architects, MVRDV, Marcos
Novak, i wielu innych); są też omawiane na gruncie polskim (m.in. w pracach
doktorskich: Achramowicz, 2003; Zalewski, 2004; Pęczek, 2006). Jednak (wbrew
pozorom) zagadnienia zastosowań technologii komputerowych w procesie
projektowym i wykorzystanie ICT w aktywizacji i rewitalizacji przestrzeni miejskiej to
odrębne zagadnienia. Dlatego w pracy celowo pominięto zastosowanie technologii
komputerowych w procesie projektowym, skupiając się na zastosowaniach ICT
w przestrzeni miejskiej.
Stan badań
Problematyka poruszana w pracy znajduje się na styku dwóch zagadnień:
kwestii transformacji miasta w społeczeństwie informacyjnym i wpływu technologii
informacyjnych i komunikacyjnych na miasto, oraz problematyki rewitalizacji
przestrzeni miejskiej. Proces przejścia z ery przemysłowej w postindustrialną jest
przedmiotem zainteresowania i badań wielu dziedzin. Wieloaspektowe przemiany
cywilizacyjne prognozował Alvin Toffler (1980) nazywając je trzecią falą, inni
badacze określają je także jako społeczeństwo postfordowskie, społeczeństwo
informacyjne, społeczeństwo wiedzy itp.7 Manuel Castells (1996) proponuje
określenie społeczeństwo sieciowe, którego różne aspekty opisuje w klasycznej już
trylogii The Information Age: Economy, Society and Culture. Jeremy Rifkin (2001)
operuje pojęciem „wiek dostępu” twierdząc, iż podstawową charakterystyką przemian
cywilizacyjnych jest zmiana punktu ciężkości z posiadania na możliwość dostępu do
dóbr, usług, informacji itd. Na przemiany te składają się zmiany w funkcjonowaniu
gospodarki w skali lokalnej, regionalnej i globalnej, oraz zmiany społeczne, tj. zmiany
w strukturze społecznej, stylu życia, wzorcach zachowań mieszkańców miasta.
Wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych na miasto znajduje
szerokie odzwierciedlenie w literaturze. Stephen Graham zwrócił uwagę na analogie
między „cyberprzestrzenią” a przestrzenią miast. Informacje zgromadzone w sieci
tworzą “przestrzeń elektroniczną” lub “cyberprzestrzeń”, która jest dostępna przez
komputer osobisty i urządzenia mobilne. Tego rodzaju “przestrzenie” tworzone są
dzięki programom komputerowym, które dają wrażenie przekraczania normalnej,
fizycznej przestrzeni i “wchodzenia” do niemal bezgranicznego obszaru środowisk
elektronicznych, rozłożonych na całej planecie (Graham, 1995).

Klasycznym przykładem takiego wykorzystania komputera w urbanistyce jest eksperymentalny
system „Function Mixer” holenderskiego biura MVRDV, opracowany na zlecenie gminy Almere
w Holandii, służący do optymalnego łączenia funkcji terenu. Wymaga to przeanalizowania złożonych
czynników, przekształcenia różnego rodzaju danych na formę przestrzenną oraz określenia roli i wagi
poszczególnych czynników. Stworzono algorytm, analizujący dostępne dane i proponujący optymalne
rozmieszczenie funkcji na danym obszarze. Jako dane do analizy określić można zarówno parametry
przestrzenne (wysokość kondygnacji, powierzchnia zabudowy, gęstość zabudowy, różnorodność
funkcji), jak i pochodne (nasłonecznienie, hałas, dostęp komunikacji drogowej itp.). Uzyskane wyniki
są zależne od ustalonej hierarchii ważności parametrów, oraz wzajemnych powiązań między różnego
rodzaju danymi. Rola planisty polega więc nie tyle na dokładnym określeniu przeznaczenia
poszczególnych terenów, co na wyznaczeniu parametrów brzegowych i podjęciu decyzji co do
hierarchii ich ważności. Autor miał okazję zapoznać się z podobnymi rozwiązaniami kalkulowanymi
przy okazji pracy przy projekcie rewitalizacji terenów doliny rzeki Lea w Londynie, gdzie w podobny
sposób wyznaczano m.in. obszary dostępności komunikacji publicznej.
7 Dyskusję różnych koncepcji i pojęć opisujących współczesne przemiany cywilizacyjne zawiera
rozdział 1.3.
6
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W roku 1995 William Mitchell w książce „The City of Bits” zwrócił uwagę na
liczne analogie między fizycznymi przestrzeniami miasta a „cybermiejscami”8,
i postawił hipotezę, że miejsca fizyczne i wirtualne będą się wzajemnie przeplatać,
zastępować lub wspierać, tworząc nowego rodzaju przestrzenie, w których żyć będą
społeczności miejskie. Prognozował gruntowne zmiany relacji przestrzennych
postulując, by architekci i urbaniści poszukiwali nowych obszarów i możliwości do
projektowania. Według Mitchella wpływ ICT na miasto pogłębia się, stając się
istotnym czynnikiem w projektowaniu i planowaniu urbanistycznym. Prowadzi to do
powstania nowej formy miasta i „miejskości” (ang. urbanism), którą William Mitchell
nazwał „E-topia” (Mitchell, 1999). Na gruncie polskim problematykę tę podjęła m.in.
Anna Palej w pracy Miasta cywilizacji informacyjnej. Poszukiwanie równowagi
pomiędzy światem fizycznym a światem wirtualnym (2003) oraz Elżbieta Wysocka
(Wpływ społeczeństwa informacyjnego na zagospodarowanie przestrzenne, 2003).
Problematyka ta poruszana jest również na konferencjach i seminariach9, oraz
w artykułach w czasopismach naukowych i branżowych, teoretycznych koncepcjach
projektowych i w pracach doktorskich10.
Koncepcja przestrzeni wirtualnej, jaką zaproponował William Gibbson11,
określona jest jako z gruntu nieograniczona, „antyprzestrzenna” i „rozłączna
z przestrzenią rzeczywistą”. Najnowsze technologie prowadzą jednak do ich bliższego
powiązania. Dla współczesnego rozumienia ICT kluczowe znaczenie ma „połączenie
świata rzeczywistego i cyfrowego”, które nazywane jest rzeczywistością rozszerzoną
(ang. Augmented Reality – AR)12. AR to powiązanie elementów rzeczywistości
wirtualnej z fizyczną przestrzenią13. Technologia ta jest wykorzystywana
przemysłowo14; przeprowadzane są eksperymenty z wykorzystaniem AR
w pomieszczeniach czy w mieście. Jako nowy paradygmat percepcji przestrzeni,
w bardziej ogólnym znaczeniu termin Augmented Reality dotyczy wszelkiego rodzaju
„przeplatania się” przestrzeni, np. wtedy, gdy będąc w mieście rozmawiamy przez
telefon komórkowy, czy korzystamy z Internetu (Mitchell 2002; Townsend 2004).
Próby „łączenia przestrzeni rzeczywistych i wirtualnych” pojawiają się też na różne
sposoby w awangardowych projektach architektonicznych15.
Obecnie głównymi trendami rozwojowymi ICT są: bezprzewodowy dostęp do
sieci, mechanizmy lokalizacji (ang. context and location-awareness), oraz
konwergencja różnych technologii w jedną sieć. Wpływ takich zintegrowanych,
8 M.in. na fakt, iż w dyskusji na temat cyberprzestrzeni i Internetu używane są pojęcia tradycyjnie
odnoszące się do budynków i miasta. Komentatorzy roli Internetu w handlu, kontaktach społecznych,
pracy, czy realizowaniu codziennych czynności posługują się do opisu przestrzeni elektronicznych
metaforami z dziedziny architektury i urbanistyki. Stąd więc: cybermiasto, miasto wirtualne, wirtualne
społeczności, wirtualne biblioteki itp., a także: kawiarenka internetowa, chat room, strona domowa itp.
9 M.in. seminarium Cyberprzestrzeń na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w roku 2002
10 W ostatnich kilku latach m.in. w doktoratach Adama Gila (2005), Krzysztofa Zalewskiego (2005),
Grzegorza Pęczka (2006), Radosława Achramowicza (2004) i innych.
11 William Gibbson zaproponował określenie przestrzeń wirtualna w powieści science fiction
„Neuromancer”. Za jednego z prekursorów koncepcji wirtualnej rzeczywistości uważa się też
Stanisława Lema, który zaproponował koncepcję „fantomatyki”.
12 Alternatywne tłumaczenie polskie to rzeczywistość pogłębiona (m.in. Zalewski, 2004).
13 W praktyce oznacza to, że oglądamy elementy przestrzeni komputerowej nie na ekranie monitora,
ale przy wykorzystaniu specjalnych okularów, dzięki którym w polu widzenia pojawiają się elementy
generowane komputerowo, nałożone na obserwowalną rzeczywistość.
14 Na przykład przy kontroli silników w fabrykach BMW.
15 Przykładem takiej „architektury interaktywnej” jest pawilon wody słodkiej w Holandii (Nox
Architects/Lars Spuybroek) lub Wirtualna Giełda w Nowym Jorku (Asymptote Architecture).
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bezprzewodowych sieci na światowe metropolie jak nowy Jork, Tokio czy Seoul
opisywali m.in. Anthony Townsend (2002) oraz Mitchell Moss (2001, 2005).
Możliwości ICT w zakresie współpracy między ludźmi, nawiązywania kontaktów
i tworzenia się tymczasowych i trwałych grup społecznych, oraz korzystania przez
jednostki i grupy z przestrzeni miasta przedstawił Howard Reinhold w książce Smart
Mobs – The Next Social Revolution (2002).
Pierwsze analizy wpływu ICT na miasta w latach 90. XX w. prognozowały
przeniesienie funkcji miasta w cyberprzestrzeń i spadek znaczenia miasta fizycznego
(Mitchell 1995; Drewe 1998). Jednak obecnie William Mitchell sugeruje, że efektem
upowszechniania się użycia sieci telekomunikacyjnych w pracy, życiu codziennym
i kontaktach społecznych może być wzrost znaczenia dzielnicy jako miejsca życia
społeczności lokalnej. Według niego takie „elektroniczne sąsiedztwa” łączące zalety
globalnych połączeń telekomunikacyjnych i lokalnych atrakcji i walorów
przestrzennych, staną się elementami tkanki miejskiej miast w XXI wieku. Będą się
one koncentrować wokół lokalnych usług, takich jak szkoły, przedszkola, centra
biznesowe, pralnie, urządzenia i kluby sportowe, kawiarnie i restauracje, służące
ludziom, którzy będą pracować w bardziej elastyczny sposób i więcej czasu spędzać
w domu. Tego rodzaju „restrukturyzacja” życia i pracy w dzielnicy prowadzi też do
odbudowy roli „drugorzędnych związków społecznych”, tj. kontaktów z ludźmi,
których spotykamy na co dzień, ale nie są naszymi bliskimi znajomymi (jak np.
sąsiad, sklepikarz czy dzielnicowy). Poczucie społeczności lokalnej zostało w dużej
mierze zatracone we współczesnych miastach podzielonych na strefy funkcjonalne.
Jednak według Mitchella korzystne mieszanie się funkcji w dzielnicach i technologie
teleinformacyjne wykorzystane do wzmocnienia współpracy między mieszkańcami
będą powodować „odrodzenie się dzielnicy” jako składowej części miasta.
Do podobnych wniosków dochodzi Richard Florida, urbanista specjalizujący się
w zagadnieniach ekonomii rozwoju regionalnego. W książce The Rise of Creative
Class (2002) proponuje nowe ujęcie zmian społecznych. Na podstawie
przeprowadzonych badań miast amerykańskich dowodzi, że ludzie zajmujący się
pracą twórczą i wprowadzaniem innowacji, którzy teoretycznie mogliby wykonywać
swoją pracę przez Internet w dowolnym miejscu, są wbrew pozorom mocno związani
z fizycznymi lokalizacjami w atrakcyjnych miejscach.
W obliczu rosnącej konkurencji między miejscami rewitalizacja miast staje się
jednym z głównych zadań współczesnej urbanistyki. Jej podstawowym celem jest
podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie konkurencyjności miasta
w skali ponadlokalnej. We wszystkich krajach rewitalizacja miast jest przedmiotem
badań pod kątem zastosowań praktycznych. Na sposób myślenia o rewitalizacji miast
w USA zasadniczy wpływ miały badania Kevina Lyncha na temat postrzegania miasta
(The Image of the City, 1960) oraz Jane Jacobs na temat nieformalnych
mechanizmów społecznych zachodzących w skali sąsiedztwa (The Death and Life of
Great American Cities, 1961). Badania te wykazały, że proces transformacji nie może
ograniczać się do działań przestrzennych i ekonomicznych, ale musi uwzględniać
kwestie społeczne.
Wielu współczesnych urbanistów proponuje odtworzenie tradycyjnej tkanki
i skali miejskiej, odrzucając modernistyczną zasadę ścisłego podziału funkcji na rzecz
tworzenia wielofunkcyjnych struktur, w których miejsca zamieszkania i miejsca pracy
są przemieszane16. Taki kierunek wzmacnia dążenia do tworzenia lokalnych wspólnot
Taki sposób myślenia reprezentuje m.in. amerykański kongres Nowej Urbanistyki, oraz Nowa Karta
Ateńska (1998, 2003).
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sąsiedzkich o przyjaznym środowisku urbanistycznym: zbudowanym, ekonomicznym,
społecznym i przyrodniczym. Ten sposób myślenia o mieście związany jest również
z tworzeniem się społeczeństwa informacyjnego, w którym przeważającą rolę
gospodarczą ma sektor usług, a nowe technologie telekomunikacyjne i informacyjne
pozwalają na decentralizacje i indywidualną organizację pracy coraz większej liczby
mieszkańców (por. Krzysztof Gasidło, Telepraca w przestrzeni teleinformatycznej
w Cyberprzestrzeń, 2007). W mieście zorganizowanym w ten sposób tworzy się
poczucie lokalnej społeczności, lepiej wykorzystana jest infrastruktura, a poprzez
skracanie drogi do pracy i rozwój czystej i sprawnej komunikacji publicznej następuje
zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego. Przemieszanie funkcji (ang. mixed
use) to podstawowe założenie przy tworzeniu nowych dzielnic miast rozwijających się
dynamicznie, a także kierunek rewitalizacji śródmieść i podupadłych dzielnic. W tym
kontekście modelowe przykłady rewitalizacji to takie, które optymalnie wykorzystują
lokalne uwarunkowania miejsca, oraz powiązania ponadlokalne dzięki technologiom
teleinformacyjnym.
Zagadnienie rewitalizacji miast jest obecnie szeroko omawiane i badane
w Polsce zarówno w kontekście działań technicznych (renowacyjnych), jak
i interdyscyplinarnych programów przestrzennych, społecznych i gospodarczych.
Badania związane z rewitalizacją prowadzone były w wielu ośrodkach naukowych
w Polsce, szczególnie w miastach, które przechodzą szybką transformację. W ramach
prac doktorskich i habilitacyjnych oraz grantów badawczych analizowano
uwarunkowania rewitalizacji m.in. na Politechnice Gdańskiej (Młode Miasto
w Gdańsku), Łódzkiej (zespoły pofabryczne), Krakowskiej (Kazimierz, Podgórze).
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne w krajach Europy Zachodniej były przedmiotem wielu
analiz na gruncie polskim, które miały na celu wyciągnięcie wniosków do
powstających programów rewitalizacji w Polsce (m.in. w pracach agencji rządowych,
fundacji, Instytutu Rozwoju Miast itd.). Od lat 90. XX w. obserwujemy w Polsce
rosnącą świadomość znaczenia dziedzictwa przemysłowego dla rozwoju miast
i regionów, a do struktury przestrzennej miast włączane są obszary poprzemysłowe.
W procesie tym podstawowym problemem jest pokonanie sprzeczności pomiędzy ich
niską wartością użytkową i techniczną a wysoką wartością ideową (Gasidło, 2002).
Na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej problematyką rewitalizacji terenów
poprzemysłowych zajmowali się m.in. Krzysztof Gasidło (1998; 1999; 2002; 2004),
Nina Juzwa (1997), Janina Klemens, Elżbieta Niezabitowska, Krystian Stangel (2002)
Ewa Szady (1997). Możliwości rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich
(poprzemysłowych i innych) jest przedmiotem zarówno badań teoretycznych, jak
i praktycznych projektów opracowywanych przy współpracy z władzami lokalnymi
(m.in. programy rewitalizacji dla Czeladzi, Stalowej Woli i Zabłocia w Krakowie).
Na kwestię potencjału ICT w rewitalizacji zwrócił uwagę Stephen Graham
(1994). Obecnie badania na temat możliwości ICT w rewitalizacji prowadzone są
m.in. w USA, Holandii i Wielkiej Brytanii. (np. na temat elektronicznej partycypacji
społecznej w ramach finansowanego przez Komisję Europejską projektu E-city).
William Mitchell w swoich najnowszych pracach zwraca uwagę na rolę informacji
wiązanej z przestrzenią miasta i na potencjał informacji w odnowie tej przestrzeni
(Placing Words, 2005). Dennis Frenchman (2001) opisuje tendencje i możliwości
transformacji miast w związku z rozwojem ICT jako element i konsekwencję
zainteresowania tzw. „informacyjną warstwą miasta” i kształtowania tzw. „miejsc
narracyjnych”, tzn. takich, w których interpretowane i komunikowane są informacje
(narracje) związane z miejscem. Frenchman analizuje wzrost zainteresowania tego
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rodzaju przestrzeniami w USA, wskazując na ich ważną rolę we współczesnych
procesach rewitalizacji. Ten kierunek myślenia stanowi także jeden z wątków tej
pracy.
Terminologia
Pojęcia związane z rozwojem technologii informacyjnych i komunikacyjnych
w wielu przypadkach nie są w literaturze polskiej jednoznacznie przyjęte.
Przykładowo, początkowo zamiennie stosowane były terminy technologii czy
społeczeństwa informatycznego i informacyjnego, co jest już obecnie ujednolicone,
gdyż podstawą jest tu szersze pojęcie informacja, a nie informatyka. Angielskie ogólne
określenie ICT - Information and Communication Technologies (jako pojęcie
obejmujące sprzętowe i programowe technologie komputerowe, sieci
telekomunikacyjne i media) jest jednoznacznie tłumaczone jako technologie
informacyjne i komunikacyjne. Rzadziej stosowane jest też równorzędne pojęcie
telematyki oraz skrót polski TIK.
Badacze proponują różne sposoby opisania współczesnej rzeczywistości
i przemian cywilizacyjnych. W Polsce najbardziej rozpowszechnione jest pojęcie
społeczeństwa informacyjnego, dlatego też w tej monografii jest ono traktowane jako
ogólne określenie społeczeństwa, jakie wyłania się w konsekwencji rozwoju ICT.
Pojęcia związane z ICT stają się powszechnie obecne w środkach masowego
przekazu często jako spolszczenia nazw angielskich. Autor stosuje terminologię
powszechnie stosowaną, natomiast stara się wyjaśniać nowe terminy występujące
w pracy w miarę, jak pojawiają się one w tekście. Do podstawowych pojęć związanych
z technologiami informacyjnymi i telekomunikacyjnymi należą m.in.:
• Cyberprzestrzeń – przestrzeń informacyjna, Internet jako całość, środowisko
wirtualnej rzeczywistości.
• Przestrzeń rozszerzona (lub „przestrzeń pogłębiona”; ang. augmented space) –
mieszanina świata rzeczywistego i cyfrowego; powiązanie i „przeplatanie”
elementów rzeczywistości wirtualnej z fizyczną przestrzenią.
• Konwergencja – łączenie różnych technologii, usług operujących tym samym
uniwersalnym kodem rejestracji i transmisji informacji w jedną sieć informacyjnotelekomunikacyjno-medialną.
• Społeczność internetowa – 1. grupa ludzi posiadających wspólne zainteresowania
lub cele, skupiona wokół pewnego internetowego ośrodka umożliwiającego
realizację tych celów; 2. system lub portal internetowy nowej generacji
umożliwiający interakcję między członkami społeczności.
• Sieci bezprzewodowe – bezprzewodowy dostęp do Internetu, telefonia komórkowa
oraz sieci tworzone „ad hoc” przez komunikujące się ze sobą urządzenia.
• Urządzenia mobilne – telefony komórkowe, palmtopy itp.; wyposażone
w zaawansowane możliwości obliczeniowe, umożliwiające dostęp do sieci
bezprzewodowych i wyposażone w mechanizmy lokalizacji.
• Mechanizmy lokalizacji – techniki pozwalające urządzeniu mobilnemu na
wykrywanie swojego położenia i innych znajdujących się w pobliżu urządzeń.
Analiza dotychczasowego stanu badań prowadzi do wniosku, że rozwój
technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych oraz rozwój społeczeństwa
informacyjnego powoduje wzrost znaczenia miasta, a przez to prowadzi do odnowy
miejskości. Rola ICT w procesach aktywizacji przestrzeni miejskiej przejawia się na
dwa sposoby: „odgórnie”, jako ponadlokalne uwarunkowania w skali globalnej
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i regionalnej, oraz „oddolnie”, na poziomie zagregowanych zmian w sposobie
funkcjonowania jednostek i organizacji w mieście.
Tezą postawioną w pracy jest, iż technologie informacyjne i komunikacyjne
(ICT) stanowią nowe, istotne uwarunkowania i możliwości dla procesów rewitalizacji
urbanistycznej. Technologie teleinformacyjne mogą aktywizować miejsca oraz
inicjować i testować procesy rewitalizacji. Wykorzystanie ICT w przestrzeni
publicznej miasta zmienia sposób percepcji i „korzystania z miasta” oraz wprowadza
dodatkowy wymiar funkcjonalny przestrzeni miejskich. Zastosowanie ICT umożliwia
stymulowanie pozytywnego postrzegania i wartościowania przestrzeni miasta
i pozwala na komunikowanie warstwy narracyjnej miasta.
Rozwinięcie tezy wymaga odpowiedzi na zarysowujący się szereg pytań
badawczych: Jak rozwój sieci telekomunikacyjnych wpływa na funkcjonowanie
przestrzeni miasta? Jak ICT wpływają na percepcję przestrzeni miasta przez
mieszkańców? Jak zmienia się życie codzienne i wzorce zachowań ludzi w mieście
w związku z możliwością korzystania z Internetu i telefonów komórkowych,
mobilnych technologii z mechanizmami lokalizacji itp.? Czy i jak ICT wpływają na
fizyczną strukturę miasta? Jak w procesach rewitalizacji wykorzystać można nowe
relacje przestrzeni i cyberprzestrzeni, które stwarzają sieci bezprzewodowe i mobilne
technologie teleinformacyjne?
Przedstawione w pracy zastowania nowych technologii w obszarze
specyficznym dla aktywizacji i rewitalizacji przestrzeni miejskiej bazują na obecnym
etapie ich zaawansownia. Należy mieć świadomość, iż technologie te ewoluują bardzo
szybko i stają się częścią codziennego życia. Autor ma nadzieję, że podjęta w pracy
próba ogarnięcia tych zagadnień na gruncie urbanistyki i wyciągnięcia wniosków dla
kontekstu polskiego będzie wstępem do bardziej dogłębnego badania zaznaczonych
problemów, a przede wszystkim do zastosowań praktycznych w konkretnych
sytuacjach rewitalizacji polskich miast.
Struktura pracy
Praca składa się z pięciu rozdziałów, z których każdy kończy się
podsumowaniem w formie wniosków. Umieszczony na końcu pracy aneks zawiera
alfabetyczny wykaz pojęć i skrótów.
Rozdział 1 odnosi się do powstawania tzw. globalnej cywilizacji informacyjnej.
Na podstawie badań literatury opisano różne aspekty, w jakich transformacja ta ma
wpływ na miasta.
Rozdział 2 opisuje genezę i współczesne uwarunkowania rewitalizacji miast na
świecie i w Polsce, z omówieniem przykładowych, charakterystycznych programów
i projektów rewitalizacji.
Rozdział 3 przedstawia możliwości ICT w obszarze specyficznym dla rewitalizacji,
z rozróżnieniem na możliwości w zakresie fizycznej przestrzeni i organizacji miasta
(polis), oraz tzw. warstwy narracyjnej miasta (metapolis).
Rozdział 4 przedstawia zastosowania powyższych możliwości i zintegrowania ich
z aspektami przestrzennymi projektów rewitalizacji urbanistycznej.
Rozdział 5 zawiera podsumowanie badań oraz dyskusję potencjalnego zastosowania
wniosków w programach rewitalizacji obszarów miast polskich.
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1. Miasto w cywilizacji informacyjnej
Przemiany cywilizacyjne związane z końcem ery przemysłowej prognozowane
były przez wielu badaczy, pisarzy i artystów już od połowy XX wieku i opisywane na
wiele
sposobów.
Podstawą
tych
przemian
jest
rozwój
technologii
telekomunikacyjnych i informacyjnych oraz powstanie globalnej gospodarki
informacyjnej, co ma konsekwencje w niemal każdej dziedzinie funkcjonowania
jednostek, grup ludzi, organizacji i całych społeczeństw. Pochodną rozwoju
globalnych sieci jest również ekspansja mediów elektronicznych i swoista kompresja
czasu i przestrzeni, powodująca zmiany w postrzeganiu rzeczywistości.
Charakteryzując społeczeństwo informacyjnege w aspekcie wpływu współczesnych
przeobrażeń cywilizacyjnych na miasta, można wyodrębnić następujące zagadnienia:
• Powiązania sieciowe miast i regionów w globalnej gospodarce informacyjnej
(ang. information economy). Przestrzenne konsekwencje dla miast i regionów
to m.in. globalna konkurencja miejsc, pojawienie się tzw. miast globalnych,
wzrost znaczenia metropolii i polaryzacja obszarów wzrostu i stagnacji.
• Wpływ rozwoju ICT na życie codzienne mieszkańców miasta zarówno przez
połączenia globalne, jak i szybszą i łatwiejszą komunikację lokalną; oraz
w konsekwencji, na poziomie zagregowanym (suma oddziaływań na jednostki),
przyspieszenie metabolizmu miasta.
• Globalna kultura medialna i tzw. kompresja czasu i przestrzeni, co m.in.
w powiązaniu ze wzrostem zamożności społeczeństw powoduje zmiany
w postrzeganiu miast i oczekiwaniach względem przestrzeni miasta, a także
stwarza nowe możliwości promocji miejsc.
• Wzrost znaczenia szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego tworzącego
tożsamość miejsca i wykorzystywanie „miejskich narracji” dla odnowy
współczesnych miast. Rozwój związany z dziedzictwem kulturowym jest
aspektem gospodarki opartej na wiedzy i rozwoju wspomagających ją
nowych technologii. Z tej perspektywy, wzrost zainteresowania
dziedzictwem kulturowym nie jest powodowany nostalgią za przeszłością,
ale wymagany przez siły, które tworzą przyszłość (Frenchman, 2001).
Dla procesów transformacji miast w społeczeństwie informacyjnym kluczowe
znaczenie ma informacyjna warstwa miasta, jako dopełnienia jego fizycznej
struktury. Warstwa ta, istniejąca od zawsze w historii miast, obecnie dzięki
technologiom informacyjnym i komunikacyjnym pełni szczególną rolę i może być
w zupełnie nowy sposób przetwarzana i wykorzystywana w procesach miejskich. ICT
rozszerzają możliwości percepcji przestrzeni miasta i oferują nowe możliwości
powiązania informacji i wiedzy związanej z miejscem, w tym subiektywnych odczuć
i doświadczeń, które, choć niematerialne, na poziomie zagregowanym są coraz
bardziej „uchwytne” i stają się istotnym elementem miast w cywilizacji informacyjnej.
1.1. Przestrzeń fizyczna i niefizyczna miasta
Miasto jako złożony system można rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Wielu
badaczy proponuje rozróżnienie fizycznej, materialnej struktury miasta oraz warstwy
niefizycznej: miękkiej, kulturowej, informacyjnej. Fizyczne miasto złożone jest
z terenu, budynków, infrastruktury, miejskiej przyrody: wszystkich znajdujących się
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w nim obiektów, a także zamieszkujących je ludzi. Przestrzeń niefizyczna obejmuje
relacje między elementami fizycznymi, informacje, a także subiektywne
i intersubiektywne odczucia ludzi.
Ewa Rewers, bazując na koncepcji Brahama Shirdela, proponuje nieco inne
rozróżnienie: na polis i metapolis (2001). W ujęciu tym Polis to konkretne założenia
administracyjne, zrealizowane urbanistycznie oraz architektura przestrzeni
miejskich w szerokim tego słowa rozumieniu. Ma charakter racjonalny i konkretny.
Odnajdujemy na tej płaszczyźnie miasto projektowane, budowane i zarządzane
według europejskich lub innych, kulturowych standardów racjonalności (…)
Miasto, w którym projektowanie, budowanie, zarządzanie oraz zamieszkiwanie
odgrywają rolę nadrzędną. Natomiast metapolis to płaszczyzna ludzkiego
subiektywnego oraz intersubiektywnego doświadczania miasta. Miasto na tej
drugiej płaszczyźnie jest doświadczane, przeżywane i rozumiane po części
intuicyjnie (…) Na tej płaszczyźnie formy postrzegania przestrzeni miejskich łączą
się z wyobrażeniami na temat podstawowych form życia w mieście. Tutaj kształtuje
się opinia o charakterze życia miasta oraz o tym, co temu właśnie, a nie innemu
miastu jest właściwe. 17
W takim ujęciu elementy niefizyczne o charakterze praktycznym
i funkcjonalnym zaliczyć można do polis, natomiast te związane z subiektywnymi
odczuciami – do metapolis. Z drugiej strony natomiast, elementy fizyczne związane
z dziedzictwem kulturowym i tożsamością miejsca będą – przynajmniej częściowo –
należeć do sfery metapolis. Elementy niefizyczne mające charakter informacji tworzą
warstwę informacyjną miasta, która należy zarówno do polis, jak i do metapolis.
Z pojęciem metapolis wiąże się pojęcie tzw. przestrzeni kulturowej, którą
Zbigniew Zuziak (1998) określa jako zbiór wartości: znaczeń, form, symboli
i zdarzeń, będących źródłem doświadczeń przestrzennych danej zbiorowości i przez
to częścią jej kultury. Tego rodzaju doświadczenia mogą mieć charakter
emocjonalny, intelektualny, estetyczny, duchowy, mistyczny. Prowadzą one do
utożsamiania się zbiorowości z daną przestrzenią. Polega to na jej „odczytywaniu”,
wartościowaniu, przeżywaniu emocjonalnym, „wpisywaniu” w sferę pamięci.
Relacje terminów stosowanych w monografii pokazuje schemat na rys. 1.1.
Umiejscowione są w nim również pojęcia przestrzeni medialnej, przestrzeni
tematycznej i przestrzeni narracyjnej, które będą omówione w dalszej części pracy.
Dennis Frenchman (2001) przypomina, iż związki przestrzeni miasta
i informacji zauważył już Kelvin Lynch w znanej książce The Image of the City.
Uważał on, że nasze rozumienie miasta jest wynikiem dwukierunkowego procesu
zachodzącego między obserwatorem a jego środowiskiem. Środowisko miejskie
sugeruje wyróżniki miejsca i relacje, obserwator wybiera, organizuje i nadaje
znaczenie temu, co widzi. Lynch uważał, że dobre miejsca są czytelne
i zapamiętywane, a złe nieczytelne i zapominane. Aby odnaleźć te elementy w swoich
badaniach, prosił ludzi o rysowanie planów miasta, z których wywiódł znanych pięć
podstawowych elementów struktury miasta: węzły, krawędzie, ścieżki, dzielnice i
punkty charakterystyczne (ang. nodes, edges, paths, districts, landmarks). Elementy
te przenoszą informację, umożliwiając ludziom tworzenie skomplikowanych form
mentalnego obrazu miasta i znalezienie swojego miejsca w jego złożonej strukturze.
Lynch zauważał, że informacje te mają aspekt zarówno przestrzenny, jak i kulturowy,
ale w swojej pracy koncentrował się na zagadnieniach przestrzennych.
Metapolis - subiektywna, narracyjna warstwa miasta – jest też przedmiotem wielu dzieł literackich,
w tym klasycznej powieści Niewidzialne Miasta Italo Calvino.
17
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Cyberprzestrzeń

Przestrzeń niefizycznamiasta

Polis

Metapolis

miasta
informacyjnamiasta
Warstwa
Warstwa informacyjna

Przestrzeń fizyczna miasta

Przestrzeń
Przestrzeń
medialna
medialna
(mediated space)
(mediated
space)

Przestrzeń narracyjna
(narrative place)

Przestrzeń
kulturowa

Przestrzeń tematyczna
Przestrzeń tematyczna

Rys. 1.1. Schemat zakresu pojęciowego i wzajemnych relacji używanych terminów
Fig. 1.1. Diagram of conceptual range and relations of applied terms
Źródło: opracowanie własne.

W ciągu przeszło czterdziestu lat od badań prowadzonych przez Lyncha,
miasta na całym świecie przeszły proces istotnych zmian. Obecnie, w erze
informacyjnej, coraz większą rolę w miastach pełni tworzenie i przetwarzanie
informacji i usług. Istotnym źródłem dochodu dla miast i atrakcją dla ludzi
mieszkających i odwiedzających miasta są obecnie kultura, rozrywka, turystyka,
edukacja, rekreacja i dostarczanie wrażeń. Równocześnie, w wielu procesach
miejskich jego tożsamość i dziedzictwo kulturowe okazują się istotnym zasobem.
Metapolis
ma kluczowe znaczenie dla rozwoju miast w społeczeństwie
informacyjnym i może być elementem kompleksowych procesów przekształceń
miasta.
Metapolis nabiera szczególnego znaczenia wtedy, gdy rozwój miasta
przekształca się w jego przyspieszoną transformację, a kierunki tej transformacji
muszą być nie tylko demokratycznie ustalane, lecz i zgodne ze społecznym
poczuciem miasta oraz jego kulturowymi podstawami. (Rewers, 2001). Dlatego
język polis należy do urbanistów, architektów, inżynierów, ekonomistów
i prawników, natomiast w imieniu metapolis wypowiadają się socjologowie,
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psychologowie, historycy sztuki czy filozofowie kultury18. Zważając na
interdyscyplinarny charakter procesów rewitalizacji, której zadaniem jest również
zmiana postrzegania i wartościowania obszarów zdegradowanych, w cywilizacji
informacyjnej działania dotyczące metapolis stanowią istotny element procesów
rewitalizacji.
1.2. Era informacji i społeczeństwo informacyjne
Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych jest kluczowym
elementem współczesnych przeobrażeń cywilizacyjnych i tworzenia się społeczeństwa
informacyjnego. W historii miast technologie przechowywania, manipulowania
i przekazywania informacji miały istotny wpływ na ich wzrost i rozwój. Wynalazek
pisma umożliwił powstanie systemów administracji i rynków dla wczesnych
cywilizacji, a postępy transportu i nawigacji umożliwiały kontakty na coraz
większe odległości, prowadząc do wczesnych form globalizacji (Townsend, 2002).
Telegraf zapoczątkował serię wynalazków zarówno czysto technicznych (jak telefon,
radio, telewizja etc.), jak i społecznych (formularz, ankieta, sondaż opinii, badania
rynkowe etc.), które były niezbędne dla sterowania procesami społecznymi
w nowoczesnych, wielkich i rozproszonych przestrzennie społeczeństwach. Dlatego
pierwocin nowej fazy rozwoju społeczeństw można się doszukiwać już w wynalazku
telegrafu i innych mediów XIX wieku.
Narodziny Rewolucji Technologii Informacyjnych można datować na lata
siedemdziesiąte dwudziestego wieku. (Castells, 1996; 46), kiedy to pojawiły się
najważniejsze współczesne wynalazki z zakresu ICT: mikroprocesor, kluczowy
element technologii informacyjnych, został wynaleziony w 1971 roku, pierwsze
mikrokomputery (w tym Apple II) pojawiły się w drugiej połowie lat 70. XX w.,
podobnie jak system operacyjny Microsoft DOS. Cyfrowe przełączniki telefoniczne
pojawiły się w połowie lat siedemdziesiątych podobnie jak komercyjne
światłowody. Także w tym czasie Sony rozpoczął produkcję magnetowidów w
systemie VHS. I wreszcie, ostatni, ale nie najmniej ważny, sieć Arpanet (1969)
uzyskała w 1974 roku protokół łącznościowy TCP/IP tworząc podwaliny "sieci
sieci", czyli Internetu (Goban-Klas, 2004). Konsekwencje stały się oczywiste w
następnej dekadzie, która stworzyła nowy świat w latach dziewięćdziesiątych.
Następne kolejne wynalazki w dziedzinie ICT to m.in. telefonia komórkowa,
przekształcenie Internetu w ogólnoświatową sieć WWW, rozwój baz danych i
systemów przetwarzania informacji, oraz rozwój sieci bezprzewodowych.
W ostatnim ćwierćwieczu rozpoczęła się radykalna transformacja sposobów,
w jaki myślimy, produkujemy, konsumujemy, handlujemy, zarządzamy,
komunikujemy się, żyjemy, umieramy, prowadzimy wojnę i w jaki kochamy się. (…)
Powstała globalna gospodarka, łącząc cenne zasoby i ludzi na całym świecie, ale
jednocześnie wyłączając ludzi i terytoria uznane za nieprzydatne dla dominujących
wartości ekonomicznych. Kultura realnej wirtualności, tworzona wokół coraz
bardziej interaktywnej sfery audiowizualnej, przeniknęła duchową tkankę
obrazowania i komunikowania, łącząc różne kultury w elektroniczny hipertekst.
Przestrzeń i czas, materialna podstawa ludzkiego doświadczenia, uległy
przekształceniu, gdyż przestrzeń przepływów dominuje nad przestrzenią miejsc, a
bezczasowy czas zastępuje zegarowy czas ery przemysłowej (Castells, 1998).
Obecnie główne trendy rozwojowe ICT to m.in.: konwergencja, sieci bezprzewodowe,
18
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urządzenia mobilne, mechanizmy lokalizacji i tzw. WEB 2.0, tj. swoista
„demokratyzacja sieci”; umożliwianie i ułatwianie użytkownikom współtworzenie
zawartości serwisów internetowych.
W kontekście wpływu ICT na miasto, Alan Southern definiuje ICT jako
uproszczony termin, obejmujący konwergencję komputerów, sieci komputerowych,
technologii telekomunikacyjnych, handlu elektronicznego i biznesu elektronicznego
w kontekście zmian społecznych, otaczających ich rosnące użytkowanie i znaczenie
(Southern, 2002). Pojęcie ICT jako konwergencji komputerów, sieci i mediów bywa
również określane jako telematyka. Proces digitalizacji mediów i konwergencji
technologicznej ilustruje poniższy schemat:

Rys. 1.2. Telematyka (Technologie Informacyjne i Komunikacyjne) jako konwergencja
telekomunikacji, komputerów i mediów
Fig. 1.2. Telematics (Information and Communication Technologies) as convergence of
telecommunication, computers and media
Źródło: Anna Palej, Miasta Cywilizacji informacyjnej, Kraków 2003.
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Przejście z ery przemysłowej w postindustrialną to trwający obecnie proces,
obejmujący wieloaspektowe przemiany cywilizacyjne. Alvin Toffler nazwał te
przemiany „trzecią falą” (1980), natomiast różni badacze określają je także jako
społeczeństwo postfordowskie (m.in. Tadeusz Sławek), społeczeństwo wiedzy, czy
przede wszystkim społeczeństwo informacyjne. Manuel Castells proponuje określenie
społeczeństwo sieciowe (network society)19. Pojawiają się też określenia, takie jak
rewolucja cyfrowa, wiek dostępu czy E-topia. Na omawiane przemiany składają się
zmiany w funkcjonowaniu gospodarki w skali lokalnej, regionalnej
i globalnej, oraz zmiany społeczne, tj. zmiany w strukturze społecznej, stylu życia,
wzorach zachowań mieszkańców miasta. Uproszczone zestawienie cech nowej
cywilizacji informacyjnej w porównaniu z cywilizacją przemysłową i rolniczą
przedstawia tabela 1.1.
Tabela 1.1
Porównanie elementów trzech rodzajów cywilizacji
Rodzaje cywilizacji
Rolnicza

Przemysłowa

Informacyjna

Pług

Maszyna

Komputer

Żywność

Dobra matrialne

Informacja

Zasób strategiczny

Ziemia

Kapitał

Wiedza

Organizacja
produkcyjna

Rodzina

Firma

Sieć

Dla siebie

Masowa

Indywidualna

Siła robocza

Chłop

Proletariusz

Główny cel

Przeżycie

Dobrobyt –
konsumpcja

Pracownik
informatyczny
Harmonijny rozwój zadowolenie

Ryzyko

Naturalne

Przemysłowe

Informatyczne

Transformacja
przestrzenna

Wieś / Miasto

Miasto /
megalopolis

Sieć węzłów
osiedleńczych –

Tempo zmian

Wolne

Szybkie

Superszybkie

Główne narzędzie
Główny produkt

Forma produkcji

Źródło: Krzysztof Gasidło, 2002; tłumaczenie za Kazemian, 1996

Zmiany społeczne zapowiadające nadejście nowej ery komentowane
i prognozowane były przez wizjonerów i naukowców od połowy XX wieku i dopiero
pod koniec ubiegłego stulecia skala zaobserwowanych zmian, wynikających z nowych
stosowanych technologii i mediów, a także - co najważniejsze - ujawniających się już
ich konsekwencji psychologicznych i społecznych pozwoliła z całą mocą twierdzić, że
ludzkość w swych rozwiniętych technologicznie i instytucjonalnie obszarach
(państwach, społeczeństwach) wkroczyła w nową erę globalnej informacji
i telekomunikacji, czyli erę informacji i społeczeństwa informacyjnego (sieciowego)
(Goban-Klas, 1999). Wcześniej, badacze, przeczuwając gruntowne przemiany
cywilizacyjne, na plan pierwszy wysuwali różne aspekty tych przeobrażeń. Obrazowe
porównanie dać może zestawienie proponowanych nazw opisywanych transformacji
w tabeli 1.2.
Określenie to zostało wprowadzone przez Castellsa w roku 1996 w jego fundamentalnej monografii
Age of Information, w tomie pierwszym The Rise of Network Society.
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Tabela 1.2
Zestawienie przykładowych nazw zmiany społecznej po II wojnie światowej
Rok
1950

Nazwa społeczeństwa
Samotny tłum

Autor
Reisman

Rok
1972

1953

Człowiek posthistoryczny
Rewolucja organizacyjna

Seidenberg
Boulding

1973

1956
1958

Człowiek organizacji
Merytokracja

White
Young

1974
1975

1959

Rewolucja edukacyjna
Społeczeństwo
postkapitalistyczne
Koniec ery ideologii

Drucker
Dahrendorf

Aron

1963

Społeczeństwo
przemysłowe
Rewolucja komputerowa
Ekonomia wiedzy
Nowa klasa pracująca

Berkeley
Machlup
Mallet

1964

Globalna wioska

McLuhan

Rewolucja elektroniczna
Ekonomia informacji
Demokracja
antycypacyjna
Naród sieciowy

Człowiek
jednowymiarowy
Era postcywilizacyjna

Marcuse

Republika technologii

Boulding

Społeczeństwo usług

Dahrendorf

Społeczeństwo
technologiczne
Społeczeństwo
informacyjne/Jahoka
shakai
Nowe
państwo
przemysłowe
Społeczeństwo
informacyjne
Rewolucja
naukowotechniczna
Podwójna ekonomia

Ellul

Społeczeństwo
telematyczne
Społeczeństwo
okablowane
Wiek komputerowy

Averitt

1981

Neokapitalizm
Społeczeństwo
postmodernistyczne
Technokracja
Wiek nieciągłości
Społeczeństwo
skomputeryzowane
Wiek postliberalny

Gorz
Etzoni

1982

1960
1961
1962

1967

1968

1969
1970

Bell

1976

1977
1978

1979

Umesamo
Galbraith

1980

Koyama
Richta

Meynaud
Drucker
Martin and
Norman
Kahn

1983
1984

Nazwa społeczeństwa
Społeczeństwo
posttradycjonalne
Świat bez granic
Nowe społeczeństwo
usług
Rewolucja informacyjna
Wiek środków
komunikowania
Mediokracja
Trzecia rewolucja
przemysłowa
Społeczeństwo przemysłowo-technologiczne
Megacorp

Autor
Eisenstat
Brown
Lewis
Lamberton
Philips
Philips
Stine
Ionescu
Eichner
Evans
Porat
Bezold
Hiltz i
Turoff
Boorstin
Nora i
Minc
Martin

Tysiąclecie mikro

Detouzos i
Moses
Evans

Mikrorewolucja

Large

Rewolucja
mikroelektroniczna
Trzecia fala

Forester

Społeczeństwo
informacyjne
Rynek sieciowy
Rewolucja środków
komunikowania
Wiek informacji
Państwo komputerowe
Wiek genów
Drugi podział
przemysłowy
Człowiek Turinga
Społeczeństwo sieciowe

Kultura prefiguratywna
Mead
Era technotroniczna
Brzeziński
1996
1971
Wiek informacji
Helvey
Społeczeństwo
Touraine
postprzemysłowe
Źródło: Tomasz Goban-Klas Społeczne problemy telekomunikacji,
http://www.cyf-kr.edu.pl/~usgoban/si.poznan.htm (lipiec 2006).

Toffler
Martin i
Butler
Dodrick
Williams
Dizard
Burnham
Sylvester i
Klotz
Piore i
Sabel
Bolter
Castells
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Howard Reinhold, amerykański pisarz badający wpływ technologii
na społeczeństwo dostrzega ciekawe różnice między zmianami społecznymi
i technologicznymi w pierwszym i drugim stuleciu XX wieku. Pisze, że gdyby
porównać społeczeństwo Stanów Zjednoczonych z roku 1900 i 1950, to zauważyć
można bardzo wiele zmian zewnętrznych, w przestrzeni miasta i przedmiotach
i urządzeniach, którymi posługują się ludzie. Byłyby to między innymi masowo
używane już w roku 1950 samochody, samoloty, telewizja itp. Natomiast, choć postęp
technologiczny jest dużo szybszy, pomiędzy rokiem 1950 a 2000 zmiany te nie są tak
ewidentne: samochody i samoloty są szybsze, ekrany telewizorów są kolorowe,
a do niektórych z nich podłączone są komputery, ale najważniejsze zmiany zaszły
w małych, przenośnych urządzeniach, w infrastrukturze, a przede wszystkim
w mentalności ludzi (Reinhold, 2002)20.
Obserwacja dalszych zmian społecznych i technologicznych na początku XXI
wieku skłania badaczy do nowego ujęcia: np. Alvin i Heidi Toffler mówią o czwartej
fali przeobrażeń cywilizacyjnych. Thomas Friedman uważa, że najbardziej
charakterystyczne jest spłaszczenie świata, czyli proces wyrównania szans w globalnej
gospodarce w wyniku zaistnienia pod koniec XX wieku szeregu technologii, oraz
wydarzeń politycznych. Radykalne zmiany w organizacji procesu produkcji
i w świadczeniu usług dokonały się w ostatnich latach, między innymi na skutek
wykorzystania nowych technologii komunikacyjnych, jak Internet i telefony
komórkowe, czy pojawienie się nowych technik zdobywania i przetwarzania
informacji jak wyszukiwarka Google. Proces ten pozwolił Indiom, Chinom, krajom
Europy Wschodniej stać się częścią globalnego łańcucha dostawczego dóbr i usług,
doprowadził do wzrostu zamożności i znaczenia klasy średniej w tych społeczeństwach
i pozwolił korzystać z wielu dobrodziejstw globalizacji (Friedman, 2005).
Jeremi Ryfkin analizując przeobrażenia rzeczywistości społecznoekonomicznej dochodzi do wniosku, że zarówno dla ludzi, jak i instytucji dostęp
do dóbr, usług, informacji, wiedzy itp. staje się ważniejszy od samoistnego posiadania
i dlatego wprowadza pojęcie wieku dostępu. W erze sieci dostawcy, którzy gromadzą
znaczny kapitał intelektualny, zaczynają decydować o warunkach i sposobach
uzyskania dostępu do istotnych pomysłów, wiedzy i doświadczenia. Konsumenci
zaczynają przechodzić od posiadania do prawa dostępu, a Ryfkin prognozuje, że
niedługo towary, jak elektronika, samochody i domy będą dostarczane konsumentom
w postaci krótkoterminowej dzierżawy, wypożyczenia, członkostwa i innych umów
serwisowych21. A zatem, wiek dostępu rządzi się całkiem nowymi zasadami
w porównaniu z erą rynkową. W nowym świecie zamiast rynku mamy sieć, zamiast
sprzedawców i nabywców - dostawców i użytkowników, zamiast transakcji
przeniesienia własności - kupno i sprzedaż dostępu.
Ryfkin pisze: Jesteśmy w trakcie długofalowego przejścia od produkcji
przemysłowej do produkcji dóbr kultury. Coraz większe obroty notuje nowoczesny
Za jedną z głównych zmian Reinhold uważa możliwośc komunikacji za pomocą telefonów
komórkowych i wynikające z niej nowe możliwośći organizacji kontaktów społecznych oraz tworzenia
się i komunikowania grup. Spostrzeżenia te zawarł w książce Smart Mobs: The Next Social Revolution.
(więcej na ten temat w rozdziale 3.2).
21 Według Ryfkina prawdopodobnie już za 25 lat sama idea posiadania będzie się wydawała wielu
firmom i konsumentom ograniczona, nawet staromodna. (…) Zawrotne tempo zmian
technologicznych i ekonomicznych stawia pod znakiem zapytania samo pojęcie własności. W świecie
produkcji na zamówienie, ciągłych wynalazków, modyfikacji i skracania cyklu życia produktów,
wszystko dezaktualizuje się błyskawicznie. W gospodarce, w której jedynym stałym punktem są
zmiany, mieć, posiadać, gromadzić nie ma już sensu (2003).
20
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handel i marketing całego szeregu doświadczeń kulturowych. (…) Metamorfozie
produkcji przemysłowej w kapitalizm dóbr kultury towarzyszy równie znacząca
zmiana etosu pracy na etos zabawy. Era przemysłowa uczyniła z pracy ludzkiej
towar rynkowy, a w erze dostępu chodzi przede wszystkim o komercjalizację
zabawy - sprzedaż zasobów kultury, wśród których są obrzędy, sztuki piękne,
festiwale, ruchy społeczne, działalność religijna, spotkania towarzyskie w postaci
płatnej rozrywki. (…) Ponadnarodowe środki przekazu drążą lokalne zasoby
kultury w każdej części świata i udostępniają je w komercyjnym opakowaniu jako
dobra kultury i rozrywkę. Jedna piąta ludności świata - najbogatsi ludzie - wydaje
obecnie prawie tyle samo pieniędzy na dostęp do dóbr kultury, co na zakup dóbr
materialnych i podstawowych usług. Przechodzimy do gospodarki "doświadczeń" jak nazywają ją ekonomiści, czyli świata, w którym życie każdego człowieka jest
odrębnym rynkiem komercyjnym (Ryfkin, 2003).
Inne ujęcie współczesnych zmian społecznych zaproponował Richard Florida
w książce The Rise of Creative Class (2002). Na podstawie badań miast
amerykańskich dowodzi, że pojawiła się nowa klasa społeczna – ludzi zajmujących się
kreacją innowacji. Zaliczają się do tej klasy zarówno artyści, jak inżynierowie,
naukowcy, a nawet kreatywni robotnicy22. Do Klasy Kreatywnej Florida zalicza około
40 milionów Amerykanów, to znaczy w przybliżeniu 30 procent ogółu
zatrudnionych23. Ze względu na swoją liczebność i siłę nabywczą, klasa kreatywna
już w tej chwili jest klasą dominującą w Stanach Zjednoczonych. Nie tylko
w decydującym stopniu generuje wzrost gospodarczy, ale także narzuca całemu
społeczeństwu swój etos. Paradoksalnie, w dobie Internetu klasa kreatywna wydaje
się być mocno związana z fizyczną geografią i wybiera do życia specyficzne miejsca.
W tych ośrodkach, w których koncentrują się ludzie kreatywni, gospodarka rozwija
się, powstają lub lokalizują swoje siedziby firmy high-tech, rośnie zatrudnienie
i populacja. Natomiast miejsca omijane przez utalentowanych ludzi przeżywają
gospodarczą stagnację lub wręcz podupadają. W gospodarce kreatywnej miasta
i regiony stają się podstawowymi jednostkami organizacji ekonomicznej, przejmując
rolę, którą wcześniej pełniły duże korporacje. Florida wymienia następujące czynniki,
które przyciągają ludzi kreatywnych:

Większość osób zaliczanych przez Floridę do klasy kreatywnej nie posiada istotnej własności
w sensie fizycznym. Ich własność jest nienamacalna (ang. intangible), znajdując się, dosłownie, w ich
głowach. Tak jak siła arystokracji wynikała z dziedzicznej kontroli ziemi i ludzi, siła burżuazji
z posiadania fabryk i roli pośredników handlowych, siła klasy kreatywnej bierze się z roli jej członków
jako dostawców kreatywności. Na dematerializację istotnej własności zwraca również uwagę Rifkin
(2003).
23 Ze względu na zróżnicowanie proporcji, w jakiej „kreowanie znaczących nowych form” odgrywa
w poszczególnych rodzajach pracy, Florida wyróżnia dwie podstawowe grupy:
(1) Superkreatywny rdzeń, składający się z ludzi, którzy angażują się w proces kreatywny
całkowicie i regularnie; dokładnie za to są opłacani. Do tej grupy zaliczają się: naukowcy, inżynierowie,
informatycy, profesorowie wyższych uczelni, poeci, pisarze, artyści, ludzie estrady, aktorzy,
projektanci, architekci, redaktorzy, filmowcy, postacie kultury, badacze z niezależnych zespołów (ang.
think-tanks), analitycy oraz liderzy opinii publicznej. Zadania ludzi należących do kreatywnego rdzenia
obejmują nie tylko rozwiązywanie problemów, ale także ich znajdywanie. Do Superkreatywnego
rdzenia zalicza się 12 procent zatrudnionych.
(2) Kreatywni profesjonaliści. Do tej grupy należą ludzie pracujący w przemysłach mocno
nasyconych wiedzą: zaawansowanych technologii, usług finansowych, medycynie, w zawodach
związanych z prawem, w zarządzaniu biznesami. Ci ludzie czerpią z szerokich zasobów wiedzy w celu
rozwiązywania konkretnych (ang. specific ) problemów. Wymaga się od nich jednakże samodzielnego
myślenia, własnego osądu, aplikowania ogólnych zasad do unikalnych sytuacji.
22
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Czynniki miejsca przyciągające ludzi kreatywnych

Tabela 1.3
Rynek pracy: tylko dobry rynek pracy może zapewnić bezpieczeństwo zatrudnienia, a
firmy lokują się tam, gdzie są bogate zasoby ludzkie. Miasto (region) ułatwia kojarzenie
kreatywnych osób z ekonomicznymi możliwościami. „miejsce staje się centralną jednostką
organizacyjną gospodarki, przejmując rolę korporacji.”
Styl życia: członkowie klasy kreatywnej pracują długo i w nieregularnych godzinach. Stąd
potrzebują i oczekują możliwości rekreacji (parków, siłowni, pływalni etc.) i stymulacji
(klubów, teatrów, życia nocnego etc.). Ludzie kreatywni coraz bardziej traktują miejsca,
w których mieszkają, tak jakby byli w nich turystami.
Społeczne interakcje: ludzie kreatywni częściej niż inni prowadzą jednoosobowe
gospodarstwa domowe i częściej zmieniają miejsca pracy. Ponieważ tradycyjne źródła
stabilizacji i interakcji nie pełnią dla nich swej roli, większej wagi nabierają takie miejsca,
w których można spotkać znajomych i poznać nowych ludzi.
Autentyczność: najbardziej atrakcyjne dla Klasy Kreatywnej są miejsca autentyczne
i unikalne. Miejsca – miasta, dzielnice – pełne realnych ludzi i prawdziwej historii, oferujące
niepowtarzalne doznania24.
Tożsamość: w zmiennym postnowoczesnym świecie – według Manuela Castellsa - „siła
tożsamości” staje się cechą definiującą. Miasto stało się ważnym źródłem statusu. Wielu
członków klasy kreatywnej powiedziało w rozmowach, że chętnie przeprowadziliby się do
miejsc, które kojarzą się z wysokim statusem.
Jakość miejsca: jakość miejsca może być w skrócie zdefiniowana jako zestaw
współzależnych doznań. Według informacji zebranych przez Floridę, szczególnie ważne są
trzy poniższe wymiary:
Powab pejzażu: kombinacja zabudowy i środowiska naturalnego jako właściwa arena do
prowadzenia kreatywnego życia;
Różnorodność i tolerancja: różnorodność ludzi sygnalizująca, że każdy może
bezproblemowo się tu włączyć i wykreować swoje życie w tej społeczności. Członkowie Klasy
Kreatywnej cenią sobie stymulację i inspiracje płynące z różnorodności; chcą spotykać się
z ludźmi od siebie odmiennymi, aby wymieniać poglądy;
Stymulacja kulturowa i intelektualna: witalność życia na ulicy, kawiarnie, sztuka,
muzyka, rekreacja na powietrzu – obfitość aktywnych, fascynujących, kreatywnych
wydarzeń.
Źródło: M. Lebiecki, 2003 za R. Florida, 2002.

Kultura mediów i zmiana postrzegania rzeczywistości
Obok ekonomicznych i społecznych konsekwencji rozwoju ICT, nie mniej
doniosłe są również konsekwencje w kulturze, obyczajowości i „postrzeganiu
rzeczywistości”. Nowa era opiera się na nowych pojęciach, nowym sposobie
rozumienia świata. Dla cywilizacji przemysłowej typowe było mechanistyczne
rozumienie świata - postrzeganie go jako wielkiej maszyny, wyrażające się zarówno
nieubłaganymi prawami historii Karola Marksa, jak i niewidzialną ręką rynku Adama
Smitha. Dla epoki cywilizacji informacyjnej charakterystyczne jest systemowe
rozumienie świata - jako procesu w złożonym systemie, generującym zachowanie
chaotyczne w myśl deterministycznej teorii chaosu, który to proces wprawdzie bardzo
trudno ogarnąć w szczegółach, ale na jego rozwój można w sposób zasadniczy
24 Florida ustalił, że istotna jest także „audioautentyczność” – żywotność i unikalny charakter lokalnej
sceny muzycznej. Muzyka odgrywa ważną, centralną wręcz rolę w kreowaniu tożsamości i formowaniu
społeczności. Szczególnie technologia i muzyka idę ze sobą w parze. Florida wskazuje, że w Stanach
Zjednoczonych nie ma właściwie regionu high-tech, który nie miałby własnej, identyfikowalnej sceny
muzycznej.
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wpłynąć poprzez drobną niekiedy zmianę jego warunków początkowych.
Rozumienie świata jako procesu chaotycznego jest elementem tzw.
postmodernistycznego widzenia rzeczywistości (Wierzbicki, 1999). Jak zauważają
komentatorzy procesów występujących we współczesnych miastach, rozwój globalnej
kultury medialnej ma wpływ na postrzeganie i wartościowanie przestrzeni
(Frenchman 2003, Mitchell 2002; 2005). Fakt, że wiadomości dopływają z każdego
miejsca na świecie i niemal każde miejsce jest dostępne przez Internet lub telefon
komórkowy, powoduje tzw. subiektywną kompresję czasu i przestrzeni. Niemal każde
miejsce na świecie dla członka społeczeństwa ponowoczesnego jest dostępne w ciągu
48 godzin podróży – choć możliwość ta nie jest zazwyczaj przez nikogo
wykorzystywana, to jej świadomość wpływa na percepcję świata (Harvey, 1990).
Jako konsekwencję kompresji przestrzeni i czasu współczesne społeczeństwo
wprowadza czas globalny. W ogólnym rozrachunku, czas w społeczeństwie
ponowoczesnym staje się w istocie czasem wirtualnym, wprowadzając jednoczesność
i natychmiastowość (Castells, 1996). Symultaniczne transmisje z wydarzeń w całym
świecie, widowiska na skalę planetarną, pozwalają śledzić wydarzenia minuta po
minucie, tak jak się rozwijają25. Z drugiej strony, widowiska planetarne operują nie
tylko reportażem bieżącym, ale wprowadzają kolaże z wszystkich czasów - przeszłego,
teraźniejszego i zapowiedzi przyszłego. Jednak dominacja wizualności powoduje, że
narracja nie jest uporządkowana chronologicznie, lecz kontekstowo. Jak pisze
Castells, taka kultura jest zarazem wieczna i ulotna. Wieczna, gdyż swobodnie
przekracza sekwencje czasowe przeszłości. Jest ulotna, gdyż wybiera elementy
w zależności od stawianego celu i kontekstu.
Symulakry26 i symulacja
W społeczeństwie informacyjnym kluczową rolę pęłni poszukiwanie wrażeń
(jest to wskazywane np. jako cecha etosu klasy kreatywnej, czy jedna z głównych
wartości w społeczeństwie dostępu). Rzeczywistość medialna umożliwia i powoduje,
że wrażenia można łatwiej i skuteczniej dostarczać symulując rzeczywistość, niż
doświadczając prawdziwej rzeczywistości. Na zjawisko to zwrócił uwagę Jean
Baudrillard (1998), jeden z teoretyków nowego porządku symulacji lub wirtualnej
rzeczywistości. Główną ideą Baudrillarda jest myśl o wyparciu rzeczywistości
w postmodernistycznym świecie przez symulację. Zauważa on niebezpieczeństwo
tego, że duża część ludzkości skazana na konsumpcyjny styl egzystencji,
wychowywana tak, aby mogła być sterowana przez modę i reklamy, pozbawiona
podmiotowości, traktowana instrumentalnie, nie będzie miała szansy na wyjście
poza ciasne ramy tak uporządkowanego świata27.
1.3. Procesy miejskie w cywilizacji informacyjnej
Wpływ technologii telekomunikacyjnych i informacyjnych w ostatnich latach
bywa porównywany z rolą samochodu w pierwszej połowie XX wieku. Faktycznie
25 Przykładem jest tu sieć CNN, która sama głosi, iż pokazuje świat, jaki jest, jaki się staje, a nie jaki
był.
26 Ang., simulacrum, simulacra – w rozumieniu Baudrillarda symulacja, która udaje coś, co naprawdę
nie istnieje w rzeczywistości.
27 Zjawiska te opisane są przez Baudrillarda w filozoficznej pracy Symulakry i symulacja, gdzie
analizuje on współczesną kulturę medialną, dochodząc do wniosku, że miejsce rzeczywistości zajmuje
hiperrzeczywistość, pozbawiona jakichkolwiek źródeł bytowych oraz realności.
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w wielu dziedzinach życia człowieka, a także w gospodarce konsekwencje są podobnie
doniosłe. Jednak w przeciwieństwie do samochodu, który zrewolucjonizował sposób
i możliwość fizycznego przemieszczania się, ICT nie wymaga fizycznej, widocznej
infrastruktury zauważalnej w przestrzeni miast i zajmującej przestrzeń. Wpływ ICT
na miasto jest dużo bardziej subtelny, ale też bardziej rozległy. Określenie jego
zasięgu jest zagadnieniem interdyscyplinarnym, obejmującym m.in. informatykę
i telekomunikację, socjologię i psychologię społeczną, ekonomię i inne dziedziny.
Dyscypliny te spotykają się na wiele sposobów z urbanistyką, a rozwój
telekomunikacji ma bezpośredni wpływ na percepcję i funkcjonowanie przestrzeni
miejskiej. Ponadto, rozwój technologii telekomunikacyjnych i informatycznych ma
pośredni wpływ na organizację i funkcjonowanie miasta, co ma wielorakie
konsekwencje przestrzenne
Globalne relacje miast, metropolizacja i polaryzacja rozwoju
Miasta na całym świecie – na różnych etapach rozwoju – spotykają się
z podobnymi problemami, takimi jak wzrost lub spadek liczby mieszkańców, zmiany
demograficzne, luka pomiędzy dochodem biednych i bogatych, dramatyczne nieraz
zmiany gospodarcze, degradacja środowiska naturalnego, problemy z inwestowaniem
w edukację i infrastrukturę, zlewające się granice miast, a także kryzys przywództwa
zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym28. Peter Hall (2004) opisał trzy
podstawowe typy miast, które znajdują się na różnych etapach rozwoju29. W pierwszej
kategorii są miasta zmagające się z „nieformalnym hiperwzrostem”, takie jak
metropolie na Bliskim Wschodzie czy w Afryce, generalnie mające słabe gospodarki,
wysoki odsetek biedy, wysoką liczbę urodzin, słabo wykształcone kobiety i ogromne
problemy środowiskowe i zdrowotne. Druga kategoria to miasta zarządzające swoim
dynamicznym rozwojem, jak miasta w Ameryce Południowej i Azji, gdzie liczba
mieszkańców jest bardzo duża, ale przyrost naturalny wyhamowuje. Miasta te starają
się zapewnić adekwatne warunki mieszkaniowe i skuteczne metody transportu.
Trzecia grupa to „dojrzałe” miasta, które mają uprzywilejowaną pozycję i starają się
pozostać konkurencyjne pomimo wzrastającej populacji ludzi starych i malejącej
liczby ludzi pracujących, jak miasta wysoko rozwiniętych społeczeństw Ameryki
Północnej, Europy Zachodniej i Japonii, gdzie gospodarka zwalnia, a wzrost liczby
mieszkańców opiera się na imigracji. Jednak niezależnie od poziomu rozwoju, na
całym świecie obserwuje się silny trend polaryzacji na obszary wzrostu i stagnacji.
Rozwój technologii telekomunikacyjnych i informatycznych wywołał prognozy
przewidujące spadek znaczenia lokalizacji dla działalności gospodarczej.
Rzeczywistość przyniosła odwrotne rezultaty, a atrakcyjna lokalizacja staje się coraz
bardziej istotna dla prowadzenia wszelkiego rodzaju działalności, zwłaszcza
w obszarach gospodarki informacyjnej. Jak zauważa Sławomir Gzell (2002): żadna
z firm działających w wirtualnej przestrzeni nie jest w stu procentach
elektronicznym impulsem. Wszystkie mają swój fizyczny wymiar i ta fizyczność
musi być gdzieś osadzona. Gdzieś nie oznacza wszystko jedno gdzie: poszukiwane
jest zwykle takie środowisko, które jest wysoko kwalifikowane w rankingu
ekonomicznym, socjalnym, politycznym, o wysokiej jakości substancji zbudowanej
i naturalnej. Od lat 90. XX w. następują zmiany w kryteriach lokalizacji
przedsiębiorstw. Stare i nowe kryteria przedstawia w uproszczeniu tabela 1.4.
Problemy te opisuje tak raport World cities forum, Urbal Land Institute – www.uli.org (2004).
Wystapienie Petera Halla na Światowym Forum Miast (ULI World Cities Forum – Building a livable
urban future), Urban Land Institute, Londyn, 15-17 czerwca 2005. www.worldcitiesforum.org.
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Tabela 1.4
Lata 60.
Łatwość naboru siły roboczej
Koszty robocizny
Słabość związków zawodowych
Możliwość nabycia nieruchomości
Łatwość nabycia surowców
Koszty transportu, infrastruktura
transportowa
Dostatek mocy
Dogodne powiązania z rynkiem
Lokalne możliwości kooperacji
Specjalizacja lokalnego przemysłu
Siedziba dyrekcji
Niskie podatki
Pomoc finansowa władz publicznych
Klimat

Lata 90.
Kwalifikacje siły roboczej
Koszty robocizny
Koszty wynajęcia obiektów produkcyjnych
i biurowych
Ceny ziemi
Bliskość autostrady
Bliskość lotniska mie²dzynarodowego
Ponadregionalne połączenia kolejowe
Koszty energii
Bliskość dostawców
Jakość administracji lokalnej
Opłaty lokalne
Usługi miejscowych banków
Wspieranie działalności gospodarczej
przez władze publiczne, jednostki obsługi
biznesu, izby gospodarcze
Dobry wizerunek miasta/regionu
Bliskość szkół wyższych
Bliskość instytutów badawczych
Komunikacja miejska
Mieszkania
Zaplecze medyczne
Życie kulturalne
Możliwości wypoczynku
Źródło: Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki, Konkurencyjność regionów, Studia
Regionalne i Lokalne, Nr 1(1)/2000, na podstawie pracy W. Dziemianowicza,
Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce, EUROREG, t. 21(54),
Warszawa 1997.

Współcześnie globalna gospodarka, globalna konkurencyjność miejsc i nowe
kryteria lokalizacji wzmacniają tendencje metropolizacji. Proces ten polega na
zmianie relacji między miastem centralnym i jego bezpośrednim zapleczem, tj.
osłabieniu lub zerwaniu związków gospodarczych miasta z jego regionalnym
zapleczem i zastąpieniu ich więziami z innymi metropoliami w skali kontynentalnej
lub światowej. Rola regionu ogranicza się do pełnienia funkcji mieszkaniowych
i rekreacyjnych dla mieszkańców metropolii, nieciągłość zaś przestrzeni oznacza, że
„sąsiadem'” w sensie gospodarczym i społecznym nie jest już otaczający region, lecz
odległa nieraz o setki, a nawet tysiące kilometrów inna metropolia (Jałowiecki,
2000). Saskia Sassen (1991) zwróciła uwagę na tworzenie się swoistego „globalnego
miasta” złożonego z największych światowych metropolii. Grzegorz Gorzelak i Maciej
Smętowski w książce Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej (2005)
w kontekście trendów globalnych opisują te procesy występujące w miastach
polskich.
Procesy metropolizacji wyjaśniają też wspomniane wcześniej spostrzeżenia
Floridy, który badał kryteria lokalizacji nie tyle przedsiębiorstw co kreatywnych
jednostek. Pewne miasta i regiony wytwarzają swego rodzaju ekosystem
kreatywności, w którym może ona rozkwitać we wszelkich przejawach. Firmy
zaawansowanych technologii lokują się, lub rodzą, w tych samych miejscach,
w których gra się awangardową muzykę i w których praktykuje się nowe style

28

1. Miasto w cywilizacji informacyjnej

życia. Dynamiczne środowisko utalentowanych ludzi i swoboda ekspresji
przyciągają kolejne talenty. Wiedza i idee krążą w takich miejscach swobodniej
i szybciej, w rezultacie poszczególne pola kreatywności zapładniają i stymulują się
wzajemnie. W tych centrach wzrost gospodarczy jest szybszy, powstają nowe miejsca
pracy i rośnie liczba mieszkańców. Miasto kreatywne to przede wszystkim szerokie
środowisko społeczne, kulturalne i geograficzne sprzyjające kreatywności wszelkiego
rodzaju. Jednak tworzenie miasta kreatywnego w niewielkim stopniu dotyczy
tworzenia nowych miast; w większości przypadków ludzi kreatywnych przyciągają
ośrodki miejskie o ugruntowanej pozycji.
Z dynamicznym rozwojem miast kreatywnych i przyciąganiem przez nie
kreatywnych jednostek wiąże się problem tzw. kurczących się miast30,
przegrywających zaostrzoną konkurencję w społeczeństwie informacyjnym. Florida
zauważa, iż miasta i regiony tłumiące kreatywność przeżywają w tym samym czasie
stagnację i podupadają. Dlatego istotną rolę pełni rewitalizacja miast, która powinna
jak najpełniej wykorzystywać atuty miasta do potencjalnego rozwoju.
Zmiany w relacjach przestrzennych i społecznych w miastach
Internet stał się globalnym medium wymiany informacji31. Informacje
zgromadzone w sieci tworzą “przestrzeń elektroniczną” lub “cyberprzestrzeń”, która
jest dostępna nie tylko poprzez komputer osobisty, ale także urządzenia przenośne
(PDA) czy telefon komórkowy. Tego rodzaju “przestrzenie” tworzone są dzięki
programom komputerowym, które dają wrażenie przekraczania normalnej, fizycznej
przestrzeni i “wchodzenia” do niemal bezgranicznego obszaru środowisk
elektronicznych, rozłożonych na całej planecie (Graham, 1995). Prowadzi to do
powstania nowej formy miasta i „miejskości”, którą William Mitchell nazwał
„E-topia” (Mitchell, 1999). Rozwój cyberprzestrzeni w ostatniej dekadzie nasuwa
wiele pytań o zależności między “przestrzenią” wirtualną i rzeczywistą. Dla
architektury i urbanistyki podstawowe pytanie to: czy rozwój technologii
telekomunikacyjnych wpływa na funkcjonowanie przestrzeni miejskiej i jak mogą być
one wykorzystane do lepszego projektowania, planowania i tworzenia tej przestrzeni.
Pojęcie „przestrzeni wirtualnej” jest bardzo szerokie i w najogólniejszym
rozumieniu może obejmować wszystko to, co nie jest materialne. W węższym
znaczeniu „Cyberprzestrzeń” (Cyber Space) można rozumieć jako „przestrzeń
internetową” lub „przestrzeń informacyjną” - globalną sieć wraz z wszystkimi
witrynami (web site) i stronami (web page). Sieć ta przejmuje niektóre klasyczne
funkcje miejskie, takie jak praca, rozrywka, usługi, handel itd. Ponieważ człowiek
coraz częściej może zdecydować, czy woli np. fizycznie udać się do sklepu w centrum
miasta, czy też dokonać zakupów przez Internet, sieć każe przedefiniować rolę tych
funkcji w mieście. William J. Mitchell porównywał nowe możliwości funkcjonalne
sieci z elementami tradycyjnego, fizycznego miasta, co przedstawia tabela 1.5.

Problematyka kurczących się miast w ujęciu globalnym jest przekrojowo przedstawiona m.in. na
stronie www.shrinkingcities.com.
31 Z Internetu korzysta obecnie na świecie blisko półtora miliarda ludzi (wdług danych na stronie
http://www.internetworldstats.com/stats.htm z czerwca 2008). W Polsce, która wciąż znajduje się na
drodze do społeczeństwa informacyjnego (Raport UNDP, 2002), dostęp do internetu datuje się od
roku 1991 (pierwsza wymiana danych między Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
a Centrum Komputerowym Uniwersytetu w Kopenhadze). Obecnie liczba użytkowników internetu
szacowana jest na 16 milionów (czerwiec 2008).
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Tabela 1.5
Możliwość wyboru pomiędzy przestrzeniami fizycznymi a odpowiadającymi im
przestrzeniami wirtualnymi wg Williama Mitchella
Fasada / interfejs
Facade / Interface
Skład książek / skład bitów
Bookstores / Bitstores
Regały / serwery
Stacks / Servers
Galerie / wirtualne muzea
Galleries / Virtual Museums
Teatry / infrastruktura rozrywkowa
Theaters / Entertainment Infrastructure
Szkoły / wirtualny kampus
Schoolhouses / Virtual Campuses
Szpital / telemedycyna
Hospitals / Telemedicine
Więzienie / elektroniczne programy nadzoru
Prisons / Electronic Supervision Programs
Banki / bankomaty
Banking Chambers / ATMs
Giełda / Systemy handlu elektronicznego
Trading Floors / Electronic Trading Systems
Department Stores / Electronic Shopping Domy handlowe / handel elektroniczny
Praca w biurach / telepraca
Malls
W domu / @dom (ew. dom/ strona
Work (in offices) / Tele Work
domowa)
At Home / @Home
Źródło: Paul Drewe, 2002; tłumaczenie własne.

Na przewartościowanie koncepcji przestrzeni miasta mają również wpływ
bezprzewodowe technologie łączności, przede wszystkim telefonia komórkowa,
a ostatnio bezprzewodowy dostęp do Internetu (WiFi). Komunikacja bezprzewodowa
umożliwia łączność „każdego z każdym i wszędzie”. Ma to wpływ na sposób
komunikowania się w mieście, zachowania w przestrzeni publicznej i ogólnie rzecz
biorąc „korzystania z miasta”. Telefonia komórkowa stała się powszechna w ciągu
zaledwie kilku lat i nieraz nie uświadamiamy sobie, jak bardzo zmieniła ona życie
codzienne. Jak komentuje Sadie Plant (1998): Telefon komórkowy jest więcej niż
technologią komunikacji – jest to pilot, którym obsługiwać możemy otoczenie.
Mieszanina świata cyfrowego i rzeczywistości wirtualnej nazywana jest
rzeczywistością rozszerzoną (lub rzeczywistością pogłębioną; ang. Augmented
Reality - AR). Jako nowy paradygmat percepcji przestrzeni, w bardziej ogólnym
znaczeniu termin ten dotyczy wszelkiego rodzaju „przeplatania się” przestrzeni,
choćby wtedy, gdy idąc ulicą rozmawiamy przez telefon komórkowy. Próby „łączenia
przestrzeni rzeczywistych i wirtualnych” pojawiają się na różne sposoby w projektach
architektonicznych. Przykładem takiej „architektury interaktywnej” jest pawilon
wody słodkiej w Holandii (Nox Architects/Lars Spuybroek) lub Wirtualna Giełda
w Nowym Jorku (Asymptote Architecture). Trudno jeszcze powiedzieć, czy są to
symptomy nadchodzących zmian i nowych możliwości, które będą się dalej
upowszechniać, czy tylko eksperymenty z nowymi mediami, ale projekty takie
pokazują potencjalne możliwości zastosowania technologii do tworzenia
interaktywnych, „rozszerzonych” przestrzeni.
Zmiany społeczne odbijają się na sposobie życia mieszkańców miast,
a w konsekwencji na funkcjonowaniu miast i sposobach korzystania z przestrzeni.
Następuje wieloaspektowe i wielopłaszczyznowe powiązanie fizycznej przestrzeni
miasta z cyberprzestrzenią – w szczególności lokalizacja w przestrzeni staje się istotną
zmienną przy korzystaniu z różnego rodzaju usług związanych z bazami danych.
Powiązanie ICT z przestrzenią miasta jest najbardziej widoczne w tzw.
„przestrzeniach medialnych” – miejscach, gdzie tradycyjne elementy architektury
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są wzbogacone o wyświetlacze cyfrowe, interaktywne instalacje i gdzie intensywnie
używane są urządzenia komunikacji bezprzewodowej (Mitchell 1999).
Technologie informacyjne i komunikacyjne rozpowszechniają się bardzo
szybko i można przewidywać, że zaawansowane technologie, jak urządzenia
przenośne, łącza bezprzewodowe, systemy lokalizacji, rozpowszechnione dziś
w zamożnych społeczeństwach, będą się stawały powszechne w pozostałych częściach
świata. Jak powiedział William Gibson (1984): przyszłość jest tu już dzisiaj, tylko jest
nierówno rozłożona. Obniżenia kosztów, rozwój infrastruktury i usług powodują
szybkie upowszechnianie się urządzeń komunikacji bezprzewodowej i przewiduje się,
że to, co dziś należy do eksperymentów, może niedługo stać się gałęzią przemysłu,
w której dostawcy usług komunikacyjnych będą korzystać z wiedzy „specjalistów od
przestrzeni” – architektów, urbanistów, planistów (Townsend, 2002). Gdy
przyjmiemy, że architektura jest sztuką tworzenia przestrzeni, to zadaniem dla
architekta może być nie tylko porządkowanie i aranżowanie przestrzeni rzeczywistej,
ale także „przestrzeni wirtualnej”, czy „przestrzeni internetowej”. Rolę konstrukcji
przejmują narzędzia informatyczne, natomiast architektowi pozostaje kształtowanie
funkcji i zależności pomiędzy rzeczywistością a przestrzenią wirtualną. Wpływ ICT na
miasta wymaga nowego zrozumienia ekologii przestrzeni miejskiej i poszukiwania
możliwości uczynienia ich bardziej inteligentnymi, lepszymi miejscami do życia
(Mitchell, 1999).
Przemieszanie funkcji i znaczenie przestrzeni publicznej
Forma przestrzenna miasta jest wyrazem aktualnych stosunków
gospodarczych i społecznych. Rewolucja przemysłowa wiązała się z dynamiczną
urbanizacją.
Rozwojowi
przemysłu
towarzyszyło
powstawanie
osiedli
mieszkaniowych oraz innych funkcji: usługowych, rekreacyjnych itp. W pierwszej
połowie XX wieku powstał szereg modelowych koncepcji rozwoju przestrzennego
miasta, jak Miasto-Ogród, Miasto Przemysłowe, Miasto Linearne itp. Wyrazem
modernistycznego myślenia o mieście była Karta Ateńska (1933) postulująca m.in.
strefowanie miast, tj. dzielenie obszaru miasta na wydzielone strefy o różnych
funkcjach – praca, mieszkania, usługi, rekreacja, powiązanych komunikacją. Model
funkcjonalny zakładał uproszczony schemat funkcjonowania mieszkańca miasta,
którego doba podzielona jest na trzy ośmiogodzinne okresy – praca, rekreacja i sen –
pomniejszone o czas spędzony na przemieszczanie się. Modelowo, te różne funkcje
życiowe były realizowane w różnych strefach miasta. Rozwój gospodarki
wolnorynkowej prowadził do zmian proporcji poszczególnych sektorów, tak że już
w latach 1980-1990 dominującym sektorem (w wartości PKB) stały się usługi, nie
przemysł. Równolegle zaczęto odchodzić od koncepcji ścisłego rozdziału stref
funkcjonalnych miasta na rzecz ich przemieszania. Korzyści to m.in. zredukowanie
odległości w mieście, zmniejszenie powierzchni zabudowy (i pozostawienie większej
powierzchni na tereny zielone), ograniczenie zapotrzebowania na miejsca parkingowe
(brak podziału na dzielnice mieszkaniowe i biznesowe sprawia, że miejsca
parkingowe są bardziej efektywnie wykorzystane w czasie). Odpowiednie
przemieszanie funkcji prowadzi więc w konsekwencji do lepszego zagospodarowania
zasobów miasta.
„Przemieszanie funkcji” w życiu codziennym, a na poziomie zagregowanym
w sposobie funkcjonowania mieszkańców miasta związane jest m.in. z możliwościami
teleinformatyki w zakresie organizacji pracy. Możliwość pracy na odległość, czyli
telepracy prognozował amerykański cybernetyk Norbert Wiener. Alvin Toffler (1980)
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przewidział nową formę przestrzenną miasta, opisując powstanie sieci „węzłów”
osiedleńczych grupujących rozsiane „elektroniczne chaty” (electronic cottage)
wyposażone w możliwości korzystania z usług i świadczenia pracy na odległość.
Telepraca stała się możliwa w szerszym zakresie w latach siedemdziesiątych, kiedy
rozpowszechniły się komputery osobiste i sieci telekomunikacyjne a obecnie,
korzystając z przenośnych komputerów, telefonów komórkowych i bezprzewodowego
dostępu do sieci, pracować możemy niemal wszędzie (i zawsze)32. W ocenach wielu
planistów, socjologów, urbanistów, geografów telepraca wywrze znaczący wpływ na
kształt przestrzeni zurbanizowanej w przyszłości, a funkcje miejskie będą stopniowo
coraz bardziej oparte na strukturach sieciowych i tradycyjne przyporządkowanie
różnym terenom różnych funkcji może zanikać (Gasidło, 2006).
Rola dzielnicy i przestrzeni wspólnych
Odrzucenie modernistycznej zasady ścisłego podziału funkcji na rzecz
tworzenia wielofunkcyjnych struktur, w których miejsca zamieszkania i miejsca pracy
są przemieszane, postuluje amerykański ruch nowego urbanizmu33. Taki kierunek
myślenia dąży do tworzenia lokalnych wspólnot sąsiedzkich o przyjaznym środowisku
urbanistycznym, ekonomicznym, społecznym i przyrodniczym, gdzie tworzy się
poczucie lokalnej społeczności, lepiej wykorzystana jest infrastruktura, a poprzez
skracanie drogi do pracy i rozwój czystej i sprawnej komunikacji publicznej następuje
zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego. Przemieszanie funkcji (ang. mixed
use) to często podstawowe założenie przy tworzeniu nowych dzielnic miast, a także
kierunek rewitalizacji śródmieść i podupadłych dzielnic.
W książce „E-topia” William Mitchell sugeruje, że efektem upowszechniania
się użycia sieci telekomunikacyjnych w pracy, życiu codziennym i kontaktach
społecznych będzie wzrost znaczenia dzielnicy jako miejsca życia i pracy. Według
autora, takie „elektroniczne sąsiedztwa” łączące zalety globalnych połączeń
telekomunikacyjnych i lokalnych atrakcji i walorów przestrzennych, będą
interesującymi elementami tkanki miejskiej miast w XXI wieku. Będą się one
koncentrować wokół lokalnych usług, takich jak szkoły, przedszkola, centra
biznesowe, pralnie, urządzenia i kluby sportowe, kawiarnie i restauracje, służące
ludziom, którzy będą pracować w bardziej elastyczny sposób i więcej czasu spędzać
w domu. Tego rodzaju „restrukturyzacja” życia i pracy w dzielnicy może prowadzić do
odbudowy roli „drugorzędnych związków społecznych”, tj. kontaktów z ludźmi,
których spotykamy na co dzień, ale nie są naszymi bliskimi znajomymi (jak np.
sąsiad, sklepikarz czy dzielnicowy). Poczucie społeczności lokalnej zostało w dużej
mierze zatracone we współczesnych miastach podzielonych na strefy funkcjonalne.
Jednak korzystne mieszanie się funkcji w dzielnicach i technologie teleinformatyczne
wykorzystane do wzmocnienia współpracy między mieszkańcami mogą spowodować
„odrodzenie się dzielnicy” jako składowej części miasta.
W mieście ery informacyjnej duże znaczenie ma przestrzeń publiczna, jako
wyróżnik charakteryzujący miasto i elastyczna przestrzeń, która dzięki ICT może być
wykorzystywana na nowe sposoby. Miasto jest specyficznym wytworem człowieka,
Reklamy urządzeń przenośnych i bezprzewodowych często pokazują możliwość pracy w ogrodzie,
w lesie czy na plaży. Z drugiej strony, możliwość pracy w dowolnym miejscu może również oznaczać
brak możliwości oderwania się od pracy.
33 Jak zauważa m.in. Piotr Lorens (2006) amerykański ruch new urbanism dotyczy nie tylko sposobu
projektowania miasta, ale całej filozofii odnowy miejskości w różnych aspektach, dlatego tłumaczenie
„nowy urbanizm” jest właściwsze, niż pojawiające się nieraz w literaturze „nowa urbanistyka”.
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kumulującym cały jego dorobek cywilizacyjny. Mieszkać, pracować, prowadzić
interesy można dziś wirtualnie – poza miastem. Jedyną racją bytu miasta stało się
to, że ludzie mogą się spotykać. Jedynym elementem przyciągania jest przestrzeń
publiczna34 (Królikowski, 2005).
Możliwość przyspieszenia rozwoju po włączeniu w nurt globalnej gospodarki
informacyjnej; przyciągnięcia ludzi, inwestycji, wydarzeń i uwagi globalnych mediów
stwarza nowe możliwości dla rozwoju i rewitalizacji miast. Równocześnie polaryzacja
powoduje, iż miejsca niewłączone w ten nurt są marginalizowane (tzw. zjawisko
podziału cyfrowego (ang. digital divide). W uproszczeniu można podzielić
przestrzenie miast na podłączone i niepodłączone (Palej, 2002).
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Rys. 1.3. Klasyfikacja przestrzeni w miastach cywilizacji informacyjnej
Fig. 1.3. Classification of spaces in the cities of information civilisation
Źródło: Anna Palej, Miasta Cywilizacji informacyjnej (2004).

W takiej klasyfikacji zdegradowane obszary niepodłączone, będące enklawami miast
podłączonych i pozostające w różnorodnych relacjach z obszarem metropolii, mają
największy potencjał, by w procesie rewitalizacji wzrosła ich jakość
i konkurencyjność.
34

Jeremi T. Królikowski, katalog wystawy Warszawa. Czas na przestrzeń, Warszawa 2005.
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Rozwój miejsc narracyjnych jako aspekt gospodarki informacyjnej
W miastach na całym świecie zauważyć można wzrost zainteresowania
dziedzictwem kulturowym i historycznym. Interpretację dziedzictwa w ramach
zagospodarowania przestrzeni miasta Dennis Frenchman (2001) nazywa „miejscami
narracyjnymi” (ang. narrative places), a z obserwacji roli tego zjawiska we
współczesnych miastach wyciąga następujące wnioski:
1. Rozwój związany z dziedzictwem kulturowym jest aspektem gospodarki
informacyjnej i rozwoju wspomagających ją nowych technologii. Z tej
perspektywy, wzrost zainteresowania dziedzictwem kulturowym nie jest
powodowany nostalgią za przeszłością, jak chcą niektórzy krytycy, ale
wymagany przez siły, które tworzą przyszłość.
2. Gospodarka informacyjna prowadzi do zmian w sposobie, w jaki miejsca są
formowane i odbierane, a także do zmian w ludzkich oczekiwaniach. Wzrasta
zapotrzebowanie na przestrzenie publiczne, które będą nie tylko
funkcjonalne, ale także komunikatywne; które przekazują historię oraz inne
narracje, co wymaga włączenia mediów w środowisko miejskie.
3. Zapotrzebowanie na „środowiska medialne” stwarza wyzwania dla
projektantów i planistów nie tylko w zakresie fizycznego konstruowania
miejsc, ale także w zakresie podejmowania decyzji, jaki przekaz powinny
nieść ze sobą te miejsca.
Dennis Frenchman uważa, że rosnące zapotrzebowanie na ujmowanie wartości
narracyjnych w przestrzeni miasta prowadzi do nowej praktyki projektowania miast
(ang. new practice of urban design), obejmującej interpretacje i reprezentacje
historyczne w formach przestrzennych (architektury i architektury krajobrazu).
Interpretacja i reprezentacja dziedzictwa kulturowego w mieście ma długie tradycje
historyczne. Julian Beinart (1997) zauważa, że już w średniowieczu miejsca, które
odwiedzali pielgrzymi, wypełnione były treściami narracyjnymi. Podczas gdy
w przeszłości podróżujący stanowili drobny fragment społeczeństwa, obecnie
turystyka jest jedną z największych dziedzin gospodarki w wielu miejscach świata,
a znaczną jej część stanowi turystyka miejska. Dzisiaj wszyscy jesteśmy
pielgrzymami (Frenchman, 2001), co stwarza popyt na informacje związane
z miejscem i prowadzi do rozwoju. Oczekiwania co do informacji w środowisku
miejskim związane są z kulturą mediów, poszukiwaniem nowych doświadczeń
i wrażeń, a także z faktem, że ludzie poruszają się obecnie w miejscach nowych
i nieznanych w wiele większym stopniu niż kiedykolwiek wcześniej.
Tematyzacja przestrzeni
Frenchman wywodzi zainteresowanie interpretacjami historycznymi w USA
już od końca XIX wieku, od wystawy Światowej – World Columbia Exposition
w Chicago, w roku 1892. Wystawa zapoczątkowała rozwój tzw. przestrzeni
tematycznych (ang. themed spaces) w USA35. Zjawisko tematyzacji przestrzeni
omawia na gruncie polskim Piotr Lorens (2006) proponując jej definicję jako
świadome i intencjonalne nadawanie danej przestrzeni form architektonicznych
nawiązujących do czasów minionych lub innych kręgów cywilizacyjnych, które
może być powiązane z kreowaniem przeznaczonego dla masowego odbiorcy
Problematykę przestrzeni tematycznych podejmuje Piotr Lorens w pracy Tematyzacja przestrzeni
publicznej miasta, Gdańsk 2006.
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spektaklu miejskiego. Klasycznymi przykładami następującego w takich
przestrzeniach postmodernistycznego nawarstwienia znaczeń przeniesionych w nowy
kontekst są m.in. Las Vegas czy Disneyland. Tak zwana disneylandyzacja przestrzeni
wiąże się z zastąpieniem przestrzeni rzeczywistej przez jej odrealniony, bezpieczny
odpowiednik, pozbawiony wielu cech pierwowzoru i złożony z form w rzeczywistości
nigdzie niewystępujących (Lorens, 2006). Przez wielu architektów i urbanistów
krytykowane jako kiczowate i sztuczne, przez innych podawane są za wzór do
naśladowania w kształtowaniu przestrzeni odpowiadającej percepcji rzeczywistości
w społeczeństwie ponowoczesnym (m.in. w książce Learning From Las Vegas,
Venturi, Scott Brown, Izenour 1977).
Liczne realizacje przestrzeni tematycznych bazują na autentycznych historiach
związanych z miejscem, a przestrzenie tematyczne w miejscach, takich jak Las Vagas
czy Disneyland, dotyczą symulowania istniejących lub historycznych realiów
(jak Paryż, Wenecja czy Starożytny Egipt). Kolejnym aspektem tego zjawiska są
natomiast miejsca symulujące zupełnie sztuczny, fantastyczny świat, będące
symulakrami w rozumieniu Baudrillarda. Przykładem tego typu działania jest
kompleks hotelowy Atlantis w Nassau36. Ogromne założenie symuluje gruzy
mitycznej Atlantydy - hotel, baseny, plaże osadzone są w sztucznie stworzonym stylu
atlantyckim; skonstruowano sztuczne wykopaliska archeologiczne, zabytki. Wszystko
tonie w zieleni, a w podziemiach hotelu znajduje się jedno z największych na świecie
akwariów, prezentujących florę i faunę mórz całego świata. Wbrew pozorom
kompleks nie robi wrażenia disneyowskiego kiczu. Kamienne mury, miedziane
detale, „autentyczne” freski, rzeźby i wykopaliska, jak np. strój nurka z Atlantydy czy
łódź podwodna Atlantów wykonane są nadzwyczaj starannie i przekonująco. Jak
uważa jeden z szefów kompleksu, disneyowska zasada autentyczności stosowana
przy tego rodzaju realizacjach nie polega na tym, by rzeczywistość była prawdziwa,
ale by była tak przekonująca, by ludzie zawiesili swoją niewiarę,
i dali się porwać opowiadanej historii, tak jak podczas oglądania dobrego filmu.

Rys. 1.4, 1.5. Charakterystyczne przykłady przestrzeni tematycznych: Disneyland i Atlantis, Nassau
Fig. 1.4, 1.5. Characteristic examples of theemed spaces: Disneyland and Atlantis, Nassau
Źródło: www.scf.usc.edu (rys.1.4); fot. własna (rys. 1.5).
36 Kompleks nie znajduje się na terenie USA, ale odwołuje się do oczekiwań Amerykanów i nastawiony
jest na przyciągnięcie turystów amerykańskich. Ten największy hotel Karaibów, położony na wyspie
Paradise Island w Stolicy Bahamów, Nassau, jako atrakcja turystyczna konkuruje z Disneylandem, Las
Vegas i Hawajami.
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Na przykładach miast i miasteczek amerykańskich zaobserwować można,
iż historie związane z miejscem są istotnym elementem lokalnej gospodarki37.
Przykładowo, w miasteczku Salem w stanie Massachussetts (USA), znanym
z głośnych procesów czarownic w XVIII wieku niemal cały przemysł turystyczny
wykorzystuje motywy czarownic, wiedźm, okultyzmu i pochodnych zjawisk.
W niewielkim miasteczku działa kilkanaście tego typu muzeów i galerii, skupionych
na terenie kilku kwartałów38.
W latach 90. XX w. wiele skutecznych transformacji małych i średnich miast
amerykańskich powstało na podstawie interpretacji ich dziedzictwa kulturowego39.
Interpretacja unikalnej historii miejsca w strukturze miasta i jego przestrzeni
publicznych staje się istotnym elementem myślenia o mieście przez wielu architektów
i urbanistów. W czasie dyskusji o odbudowie Nowego Orleanu po ataku huraganu
Katrina w sierpniu 2005 roku Daniel Liebeskind mówił, że należy pracować
z historią, co nie znaczy imitować ją, symulować, czy sprawić, by stała się kiczem,
ale sięgnąć do korzeni wielkiej kultury [Nowego Orleanu] i budować na jej
podstawie. A co może być bardziej twórcze niż jazz? To jest właściwy temat. Można
budować w bogaty sposób, używając różnorodnych dźwięków i stworzyć
całościową, harmonijną strukturę40. Historie związane z miejscem zarówno bazujące
na faktach historycznych, jak i te oparte na kulturze masowej bądź wręcz tworzone
sztucznie mogą być istotnym elementem rozwoju miejsc. Fakt ten,
w zależności od skali, wykorzystują przedsiębiorcy, by przyciągnąć klientów,
deweloperzy dla zwiększenia atrakcyjności swoich realizacji bądź też władze miasta
dla zwiększenia atrakcyjności miasta i jego konkurencyjności w skali ponadlokalnej,
a w konsekwencji jakości przestrzeni.
Przestrzenie tematyczne bywają nieraz krytykowane przez urbanistów
i architektów za sztuczne i powierzchowne traktowanie przekazu kulturowego, często
oderwanego od kontekstu. Inne, bardziej wyszukane podejście do dziedzictwa
kulturowego zostało nazwane przez Dennisa Frenchamna (2004) przestrzenią
narracyjną i może być postrzegane jako alternatywne podejście, bądź też bardziej
rozwinięta, dojrzała i „odpowiedzialna” forma tematyzacji. Najważniejszym
wyróżnikiem przestrzeni narracyjnej jest oparcie przekazu na lokalnym dziedzictwie
i tożsamości (zarówno historycznej, jak i współczesnej), a także prezentacja
wielowątkowych, wielowarstwowych narracji, za pomocą dopracowanych środków
i mediów. Porównanie cech przestrzeni tematycznej i przestrzeni narracyjnej
przedstawiono w tabeli 1.6.

Odwiedzanie takich lokalnych atrakcji jest stałym elementem popularnej kultury Stanów
Zjednoczonych, zwłaszcza w postaci turystyki weekendowej, oraz podróży samochodem, tzw. road trip
(jest to stały element kultury popularnej obecny w wielu książkach i filmach, np. „Amityville”, gdzie
bohater odbywa podróż i odwiedza kilkadziesiąt małych miejscowości z ich atrakcjami lokalnymi).
Na poziomie zagregowanym takie zainteresowanie społeczne przekłada się na lokalną gospodarkę
tych miejsc.
38 Wizyta autora w Salem, listopad 2005.
39 Na przykład transformacja miasta Lowell w Massachusets, gdzie zinterpretowano w przestrzeni
miasta historię rozwoju przemysłu tekstylnego, lub miasta Providence, gdzie w ramach procesu
transformacji śródmieścia wypromowano m.in. nową imprezę masową – święto – Waterfire – które
stało się istotnym elementem rewitalizacji ekonomicznej miasta. Na odbywający się co tydzień spektakl
przyjeżdżają tysiące ludzi; co napędza m.in. przemysł gastronomiczny, hotelarski, handel itp.
40 W wywiadzie na temat koncepcji odbudowy Nowego Orleanu po huraganie Katrnina, udzielonym dla
magazynu Architecture Record (www.architecturerecord.com).
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Tabela 1.6
Porównanie cech przestrzeni tematycznej i przestrzeni narracyjnej
Przestrzeń tematyczna
Przestrzeń narracyjna
(kulturowa)
Stopień dopracowania
Przekaz uproszczony, oderwany Przekaz dopracowany, z
od lokalnego kontekstu
możliwością pogłębiania
wiedzy związanej z miejscem
Treść
Przekaz nawiązujących do
Oparty na lokalnym
czasów minionych lub innych
dziedzictwie i tożsamości oraz
kręgów cywilizacyjnych
na współczesnych atutach
miejsca
Ilość tematów
Jeden „temat” przewodni
Prezentacja różnych „warstw”
przekazu i wielu odrębnych
narracji
Organizacja projektu
Realizacje deweloperskie
Realizacje publiczno-prywatne,
publiczne oraz deweloperskie
Wykorzystane media
Scenografia; mała architektura, Dodatkowo nowe media,
formy przestrzenne, materiały,
prezentacje multimedialne,
światło
oraz przekaz wzbogacony
o informacje dostępne
telematycznie
Źródło: opracowanie własne.

W kontekście globalnego społeczeństwa informacyjnego podobne strategie
wykorzystania lub sfabrykowania narracji miejskiej zaczęto stosować w przypadku
projektów urbanistycznych, obejmujących nowe obszary miast41. W latach 2004-2005
podczas praktyki projektowej w biurze projektowym EDAW w Londynie42 autor miał
możliwość uczestniczyć w kilku takich projektach, w których istotną rolę odgrywała
przestrzenna interpretacja „narracji związanych z miejscem”43. Choć projekty te
różniły się zasadniczo – lokalizacją, skalą, zakresem zadań itp. – to cechą wspólną był
nacisk na narracje i unikalny charakter miejsca, tak by przyciągnąć nowych
mieszkańców, turystów, inwestorów itp. W rozdziale 2 zostanie szerzej omówiony
Projekt rewitalizacji dolnego fragmentu doliny rzeki Lea w Londynie.

Na przykład opracowany w latach 2004-2005 projekt Dubai Waterfront, który dotyczył rozwoju
maista Dubai – stworzenia nowej dzielnicy dla około 500 000 mieszkańców na terenie pustyni,
w pobliżu brzegu morza. W projekcie tym, na życzenie klientów, zaproponowano sfabrykowaną
„autentyczność” i „opowieść miasta”; jako arabskiej zatoki, nawiązującej do miejsc takich jak zatoka
San Francisco. W projekcie zaproponowano 14 dzielnic o odrębnym charakterze, nawiązującym do
różnych światowych miast położonych nad wodą (autor brał udział w opracowaniu projektu podczas
praktyki w firmie EDAW w latach 2004-2005).
42 Firma EDAW z jest jednym z największych biur zajmujących się urbanistyką, planowaniem
przestrzennym i architekturą krajobrazu. Centrala firmy mieści się w San Francisco, a około 30
lokalnych biur m.in. w USA, Australii, Chinach i Wielkiej Brytanii (www.edaw.com).
43 Między innymi projekt rewitalizacji śródmieścia Nassau (Bahamy) i przekształcenia zaniedbanego
centrum miasta w „tętniącą życiem tropikalną dzielnicę”. Opracowana strategia rewitalizacji miasta,
kładzie nacisk na autentyczność, kulturę Bahamów i „duch miejsca” – nie tylko pastelowych budynków
i tropikalnej zieleni, ale także portu przemysłowego, jako dziedzictwa miasta. Mottem stało się
„zmaterializowanie ducha lokalnego festiwalu Junkanoo w mieście” i przywrócenie miasta
mieszkańcom. Zaproponowano przekształcenie terenu zlikwidowanego portu w różnorodną dzielnicę
ze sklepami, kafejkami i restauracjami; ale także mieszkaniami i lokalnymi usługami, jak pralnia czy
piekarnia; przeprojektowano główny plac, tak by stał się „salonem miasta” z fontannami i bujną
zielenią.
41
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Wartości kulturowe i narracyjne w transformacji miast polskich
Wydaje się, że tendencję do eksponowania i wykorzystywania wartości
kulturowych i historycznych miejsca w projektach urbanistycznych zarówno
rewitalizacji, jak i budowania nowych obszarów miasta można już zauważyć również
we współczesnych projektach w Polsce. Przykładowo, wartości narracyjne są istotną
przesłanką do rewitalizacji obszarów, takich jak Młode Miasto w Gdańsku (historia
przemysłowa miasta, Stocznia Gdańska, geneza Solidarności), śródmieście Łodzi
(tradycje przemysłowe), czy Zabłocie w Krakowie (dziedzictwo przemysłowe, fabryka
Emalia Oskara Schindlera). Podobnie w przeprowadzonym w połowie 2006 roku
konkursie ideowym na zagospodarowanie obszaru pomiędzy Starym i Nowym
Miastem a Wisłą w Warszawie („skarpa warszawska”), podstawowym założeniem
i celem było znalezienie i przedstawienie koncepcji przekazujących i rozwijających
w formach przestrzennych tradycje demokratyczne i republikańskie Warszawy jako
stolicy Rzeczypospolitej, ukazanie w czytelny sposób dobrych tradycji
Rzeczpospolitej niosących przesłanie dla przyszłości i wyrażenie ich
w eksponowanej przestrzeni miasta.44 Problematyka ta zostanie szerzej
przedstawiona w rozdziale 2.
Media cyfrowe a aktywizacja przestrzeni publicznych miasta
W aranżacji przestrzeni publicznych miast obok elementów architektonicznych
wykorzystywane są nietrwałe elementy „scenografii”, jak światło i dźwięk. Często są to
kluczowe elementy omawianej wyżej tematyzacji przestrzeni, jak w klasycznym
przykładzie Las Vegas (Martyniuk-Pęczek, 2006). Obecnie powszechnym elementem
przestrzeni publicznej miast stają się także media cyfrowe. Należą do nich m.in.
wyświetlacze ciekłokrystaliczne, projekcje świetlne, programowalne elementy fasad
budynków, diody LED umieszczone w elementach przestrzeni publicznej, instalacje
dźwiękowe oraz różnego rodzaju interaktywne elementy małej architektury
(określane jako inteligentne meble uliczne – ang. smart urban furniture).
Analizując elementy multimedialne w przestrzeni miasta, trzeba zauważyć, że
różnego rodzaju media wykorzystywane były w architekturze już od starożytności –
murale, ekrany, zasłony, ażurowe przegrody, kurtyny wodne, gra światła i cienia itp.
należą do środków aranżacji przestrzeni wykorzystywanych do uświetnienia
uroczystości, stworzenia scenografii dla wydarzeń itp. Współcześnie powszechnym
elementem medialnym przestrzeni miast stały się billboardy, szyldy uliczne
i wielkoformatowe reklamy. Współczesne media i technologie elektroniczne
pozwalają na zastosowanie elementów interaktywnych dla aktywizacji przestrzeni
miasta. Elementy takie, ze względu na koszty znajdują się w punktach węzłowych
miast – jak kluczowe przestrzenie publiczne znajdujące się w centrach metropolii,
gdzie występuje bardzo duża koncentracja ludzi i usług. Jako klasyczne przykłady
takich miejsc podawane są w literaturze m. in. Times Square i Union Square
w Nowym Jorku, otoczenie stacji Shibuya w Tokio, czy Picadilly Circus w Londynie
(Mitchell, 2003; Townsend, 2004). Ponieważ ceny ekranów, wyświetlaczy i innych
technologii medialnych stale spadają, elementy medialne stają się coraz bardziej
dostępne i popularne. Wielkoformatowe projekcje na ścianach budynków są coraz
częściej elementem współczesnych koncepcji architektonicznych i urbanistycznych45.
44 Regulamin konkursu urbanistyczno-architektonicznego Miasto i demokracja. Warszawa przestrzeń polskiej wolności 2006, Instytut Stefana Starzyńskiego, Warszawa, grudzień 2005.
45 Pewnych cech przestrzeni medialnych, jak obecność wielkoformatowych, podświetlanych reklam,
nabiera wiele miejsc w centrach dużych miast w Polsce, np. rejon skrzyżowania ulic Marszałkowskiej
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Klasycznym przykładem przestrzeni medialnej, przywoływanym w wielu
publikacjach jako kwintesencja medialnego środowiska miejskiego jest nowojorski
Times Square. Obecny kształt placu wynika z założeń planistycznych i regulacji
strefowania Departamentu Planowania Przestrzennego Nowego Jorku z roku 1986.
Jest to pierwsze na świecie miejsce, gdzie w obowiązaujący plan wpisano obowiązek
realizacji dużych elementów świetlnych na elewacjach wszystkich nowych
i adaptowanych budynków, mających fasady przy Siódmej Alei i Broadwayu46.
Wynikiem takich regulacji była „eksplozja” podświetlanych znaków i tablic
reklamowych – obecnie na placu, obok przeszło stu wielkoformatowych tablic
reklamowych, znajduje się 38 wielkoformatowych wyświetlaczy typu LED,
zainstalowanych kosztem 140 milionów dolarów47. Większość wyświetlaczy służy
celom reklamowym, z dwoma wyjątkami, pokazującymi bardziej złożone treści.
Wyświetlacz agencji prasowej Reuters pokazuje na bieżąco wiadomości i zdjęcia
agencji, wybierane bez ingerencji ludzkiej, za pomocą skomplikowanego systemu
zarządzania informacją. Natomiast budynek firmy Lehman Brothers ma na trzech
pierwszych piętrach zainstalowaną „skórę medialną” złożoną z wyświetlaczy, które
pokazują sceny naturalnych krajobrazów.

Rys. 1.6. Times Square.
Fig. 1.6. Times Square
Źródło: fot. autora (2005)

Projekcje i instalacje multimedialne
Projekcje wykorzystujące obraz z rzutników multimedialnych, rzucany na
ekrany, ściany budynku, powierzchnię terenu, stosowane mogą być do aktywizacji
przestrzeni publicznych w mieście. Projekt Body Movies - Relational Architecture #6
i Alei Jerozolimskich w Warszawie czy rynek w Katowicach). Elementy medialne na fasadach
budynków pojawiają się w ostatnich latach i są nagradzane i wyróżniane w konkursach
architektonicznych i urbanistycznych, m.in. konkurs na zagospodarowanie Placu Konstytucji w
Warszawie (2003), konkurs na zagospodarowanie Pasażu Wiecha w Warszawie (2004), konkurs na
zagospodarowanie rejonu ul. Dworcowej w Katowicach (2005) i konkurs Miasto i demokracja (2006).
46 Proces planowania i transformacji obszaru Times Square opisany jest szczegółowo w publikacji
Lenne Sagalyn: Times Square Roulette – Remaking the City Icon. MIT Press, Cambridge 2001.
47 Dane Times Square Business Improvement District mówią, że znaki te zwiększyły wartość
nieruchomości o 75 milionów dolarów.
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(aut. Rafael Lozano Hammer) został zrealizowany w roku 2001 w centrum
Rotterdamu, na placu Schouwburgplein. Na ścianę rzucane były obrazy i informacje,
które były niewidoczne z powodu nakładającego się na nie białego światła.
Przechodzący ludzie zasłaniając światło powodowali, że informacje stawały się
widoczne. Gdy zebrało się dostatecznie dużo ludzi, by osłonić całą ścianę, scena
zmieniała się.
Media jako elementy fasady budynku
Coraz częściej stosowane skoordynowane światła umieszczone w fasadzie
budynku (Diody LED lub zwykłe świetlówki) pozwalają na animowanie fasady przez
wyświetlanie ruchomych prezentacji multimedialnych. Jednym z najbardziej znanych
przykładów jest system BIX, który stał się sławny po realizacji projektu Kunsthaus
w Grazu (autorstwa arch. Petera Cooka)48 i został zastosowany także na Potsdamer
Platz w Berlinie. Duże wymiary punktów i niska rozdzielczość matrycy powodują, że
instalacja dobrze komponuje się ze skalą i proporcjami zarówno budynku, jak
i zabudowy placu. Celem projektantów nie było zakrycie architektury, lecz jej
logiczne rozwinięcie za pomocą środków zarówno architektonicznych, jak również
designu i marketingowych. Rozwinięciem systemu jest instalacja SPOTS. Idea
systemu opiera się na nałożeniu i jednoczesnym wykorzystaniu kilku różnych
poziomów komunikacji: kompozycji architektonicznej samego budynku,
wielowarstwowej
konstrukcji
instalacji
oświetleniowej
oraz
dynamiki
wyświetlanych prezentacji. Poziom związany z instalacją tworzą różne rodzaje
lamp ułożone w wielkie sześciokątne wzory. Półprzezroczysta, barwiona powłoka
elewacji działa jak filtr i jest widoczna nawet za dnia jako niezależny graficzny
dodatek do architektury49 (Architektura-Murator, 2006).
Media w przestrzeni otwartej - Chicago Millenium Park
Oprócz wykorzystania mediów na fasadach budynków, są one również
stosowane w przestrzeni publicznej, jako element wzbogacający wrażenia
przestrzenne. Jednym z najnowszych i wysoko ocenianych przykładów wykorzystania
instalacji multimedialnych w celu animacji i aktywizacji miejsca jest Millenium Park
w Chicago. Fontanna (The Crown Fountain), którą zaprojektował Jaume Plensa,
składa się z dwóch szklanych wież o wysokości ok. 16 m ustawionych na dwu końcach
płytkiego zbiornika wodnego. Na nich umieszczone są ekrany ciekłokrystaliczne, na
których wyświetlane są twarze mieszkańców Chicago (w bazie danych znajduje się
1000 twarzy, reprezentujących mieszany skład etniczny mieszkańców miasta).
Fontanna jest nawiązaniem do historycznych „gargulców” – zdjęcia wyświetlane są
tak, że z miejsc, w których znajdują się usta, leje się woda. Fontanna szybko stała się
ulubionym miejscem odwiedzających park, zwłaszcza dzieci i rodzin50.

Informacje na temat budynku i sposobu działania interaktywnej fasady znajdują się na stronie
internetowej www.kunsthausgraz.at
49 W Berlinie instalację SPOTS tworzy matryca 1800 zwykłych świetlówek, zintegrowana
z wentylowaną fasadą szklaną budynku biurowego przy Potsdamer Platz 10. Centralny komputer
kontroluje każdą z nich osobno poprzez magistralę, określając jasność, włączając lub wyłączając
poszczególne jarzeniówki. Można w ten sposób tworzyć obrazy i animacje wyświetlane na elewacji.
System opisany jest szczegółowo m.in. w magazynie Architektura-Murator nr 5/2006, oraz na stronie
www.spots-berlin.com
50 Więcej o parku na stronie internetowej parku: www.millenniumpark.org
48
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Rys. 1.7. Projekt Body Movies - Relational Architecture #6
Fig. 1.7. Body Movies - Relational Architecture #6 (www.v2.nl)
Źródło: www.v2.nl

Rys. 1.8. System BIX na budynku przy Potsdamer Platz w Berlinie i interaktywny panel sterujący
Fig. 1.8. BIX system on a building at Potsdamer Platz in Berlin and an interactive stearing panel
Źródło: www.spots-berlin.com

Rys. 1.9. The Crown Fountain, Millenim Park, Chicago
Fig. 1.9. The Crown Fountain, Millenim Park, Chicago
Źródło: www.millenniumpark.org
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Cywilizacja informacyjna - globalne uwarunkowania rozwoju miast
W procesie formowania się globalnego społeczeństwa informacyjnego
następuje polaryzacja gospodarcza i społeczna obszarów zurbanizowanych,
a dominującą rolę odgrywają obszary metropolitarne. W obszarach metropolitarnych
maleje rola powiązań z lokalnym otoczeniem miasta, natomiast rośnie rola powiązań
regionalnych i globalnych – z innymi podobnymi ośrodkami; a także rola powiązań
lokalnych w obrębie dzielnicy. Następuje globalna konkurencja miejsc, które
współzawodniczą o przyciągnięcie mieszkańców i inwestycji, a także prestiż na arenie
globalnej.
Zmiany w relacjach przestrzennych i społecznych w miastach
Możliwość komunikacji telefonicznej z niemal każdego zamieszkanego
fragmentu Ziemi jest dziś uważana za oczywistą. W coraz większej ilości miejsc
równie powszechny staje się dostęp do Internetu. Taki poziom dostępu do informacji
jest nie tylko doceniany, ale staje się oczekiwany; bez niego czujemy, że nasze
zdolności do postrzegania i doświadczania świata są niepełne (Frenchman, 2001).
Powyższa obserwacja odnosi się również do informacji na temat miejsc,
a doświadczanie środowiska miejskiego jest „rozszerzone” o to, co o nim wiemy,
i czego możemy się w nim dowiedzieć.
Klasa kreatywna
Klasa społeczna ludzi zajmujących się kreacją innowacji nie tylko
w decydującym stopniu generuje wzrost gospodarczy, ale także narzuca całemu
społeczeństwu swój etos (Florida, 2002). W tych ośrodkach, w których koncentrują
się ludzie kreatywni, gospodarka rozwija się, powstają lub lokalizują swoje siedziby
firmy high-tech, rośnie zatrudnienie i populacja. Klasa kreatywna wydaje się być
mocno związana z fizyczną geografią i wybiera do życia specyficzne, atrakcyjne
miejsca, oferujące rynek pracy oraz szerokie możliwości rekreacji, realizacji
różnorodnych stylów życia, interakcji społecznych oraz stymulacji kulturowej
i intelektualnej. W miejscach takich kluczową rolę pełni "powab pejzażu" oraz
autentyczność i tożsamość.
Renesans Dzielnicy
Liczni badacze zwracają uwagę na odnowę znaczenia dzielnicy w mieście.
W szczególności dla członków klasy kreatywnej istotna jest łączność globalna oraz
zalety lokalnego środowiska życia i pracy, którym jest właśnie dzielnica. Koncepcję
inteligentnej dzielnicy (smart neighborhood) Williama Mitchella można rozumieć
jako kreatywne miejsce (Florida) posiadające dostęp zarówno do lokalnych zasobów
i udogodnień, jak i – dzięki ICT – do globalnej gospodarki informacyjnej. W realiach
cywilizacji informacyjnej istotnym miernikiem jakości dzielnicy jest ład przestrzenny
oraz „wartość rzeczy pięknej” (ang. economics of amenity) (Gzell, 2003).
Polaryzacja rozwoju - szanse i zagrożenia
Podczas gdy włączenie w nurt globalnej gospodarki informacyjnej stwarza
nowe możliwości katalizy rozwoju i rewitalizacji miast, równocześnie następuje
polaryzacja, a miejsca niewłączone w ten nurt są marginalizowane. Występuje
zjawisko podziału cyfrowego, które oznacza rozwarstwienie na miejsca podłączone
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i niepodłączone (Palej, 2002). Zdegradowane niepodłączone obszary, będące
enklawami miast podłączonych i pozostające w różnorodnych relacjach z obszarem
metropolii mają największy potencjał na odnowę w procesach rewitalizacji.
Miejsca narracyjne
W rozwoju miast istotną rolę odgrywają miękkie czynniki lokalizacji, w tym
jakość przestrzeni miasta i otoczenia (tzw. powab pejzażu) oraz tożsamość autentyczny kontekst historyczny i kulturowy. Wyrażenie w przestrzeni publicznej
narracji związanych z miejscem staje się istotnym elementem projektowania
przestrzeni miejskiej w zaawansowanych społeczeństwach.
W kontekście społeczeństwa informacyjnego, w wielu miejscach miejskie
narracje stanowią czynnik przyciągający kapitał, turystów i mieszkańców, a przez to
warunkujący i umożliwiający rozwój urbanistyczny. Jak pokazują przykłady
amerykańskie, narracjami takimi może być zarówno autentyczne dziedzictwo
historyczne i kulturowe, jak i jego interpretacje przeniesione w inny kontekst, a także
wartości sfabrykowane, oparte na śladowych, „mitycznych” przesłankach.
W cywilizacji informacyjnej działania na narracyjnej warstwie miejsca mogą być
istotnym elementem rewitalizacji.
Media cyfrowe a przestrzenie narracyjne
Powstaje nowy typ przestrzeni powiązanej z pomocą mediów z informacjami
narracyjnymi, innymi miejscami i innym czasem; tzw. przestrzeni medialnych.
Za pomocą Internetu miejsca takie można poznawać i „eksplorować” na wiele
sposobów przed przybyciem, będąc na miejscu, a także później, po opuszczeniu
miejsca51. Frenchman uważa, że projektowanie i rozwijanie miejsc narracyjnych
będzie odgrywało coraz większą rolę w przyszłości (Frenchman, 2003; Mitchell
2005).

51 Powszechnym przykładem takiego sposobu doświadczania miejsca, bez użycia zaawansowanych
technologii są przewodniki turystyczne serii Doris Kinsey (Przewodniki Wiedzy i Życia). Przewodnik
zawiera nie tylko tekstowy opis miejsca, ale szczegółowe plany, rysunki z lotu ptaka, przekroje i detale
związane z miejscem. W ten sposób możemy np. poznać detale budynków i historie z nimi związane,
zanim dotrzemy na miejsce, później podczas zwiedzania, a następnie wracać do tych doświadczeń
i dowiadywać się dalszych szczegółów.
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Podstawowym celem rewitalizacji miast jest poprawa jakości życia
mieszkańców i zwiększenie konkurencyjności miejsca w skali ponadlokalnej. Procesy
te są złożone i wieloaspektowe, obejmują zagadnienia przestrzenne, społeczne
i ekonomiczne; dlatego zazwyczaj wymagają interdyscyplinarnego podejścia
i koordynacji działań wielu „aktorów” działających w mieście. Skuteczna rewitalizacja
zdegradowanych terenów miejskich przyczynia się nie tylko do poprawy jakości
i konkurencyjności tych obszarów, ale pośrednio całego miasta lub regionu.
Problematyka rewitalizacji uznawana jest przez wielu specjalistów za główne zadanie
współczesnej urbanistyki w krajach rozwiniętych; zajmuje m.in. istotne miejsce
w tzw. Nowej Karcie Ateńskiej (1998), która określa na nowo rolę urbanisty
w procesie tworzenia i przekształcania współczesnego miasta. Urbaniści mają być
pośrednikami koordynującymi działania różnych podmiotów odgrywających rolę
w funkcjonowaniu miasta, jak władze, różne grupy mieszkańców, inwestorzy, turyści,
przedsiębiorcy itp. Ponadto, w procesach tych urbanistom przypada rola mediatorów
pomiędzy grupami reprezentującymi nieraz sprzeczne interesy, jak pracownicy
i pracodawcy,silniejsze i słabsze grupy społeczne, duże koncerny i drobni
przedsiębiorcy itp.
2.1. Geneza, kontekst i uwarunkowania procesów rewitalizacji
Rewitalizacja miast – wokół definicji
Rewitalizacja (z łaciny dosł.: ożywianie) miasta jest pojęciem szeroko
stosowanym, ale rzadko precyzyjnie definiowanym. Podręcznik Rewitalizacji (2003)
podaje opracowaną przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej szerszą
definicję odnowy miast: Termin odnowa miast odnosi się do procesu
przystosowania stanu zagospodarowania miasta do zmiennych potrzeb
społeczności miejskich i jednostek, które je tworzą. Generalnym celem odnowy
miast jest zapewnienie harmonijnego i wielostronnego rozwoju miasta poprzez
adaptacje starych zasobów dla nowych potrzeb, co zapewnia poprawę warunków
życia w mieście, ochronę i zachowanie tych zasobów, integrację form historycznych
i współczesnych oraz wyrównanie standardów nowych i starych zasobów. (…) Jako
działalność planistyczna powinna być ona skierowana na obszar całego miasta
oraz sukcesywnie na wybrane obszary miasta, przede wszystkim jednak na obszary
historyczne, XIX-wieczne i z i połowy XX wieku. Odnowa jest procesem społecznym,
dotyczy architektury miasta, infrastruktury technicznej, zagadnień prawnych,
ekonomicznych, administracyjnych i politycznych, oraz powinna być realizowana
metodą bezpośrednich konsultacji z mieszkańcami.
Według definicji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego (ZPORR) rewitalizacja jest złożonym długofalowym procesem
przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych
częściach miast, przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców,
przywrócenia ładu przestrzennego, a także do ożywienia gospodarczego
i odbudowy więzi społecznych. Proces ten ukierunkowany jest na restrukturyzację
i rozwój lokalny poprzez wspieranie miejscowych inicjatyw z zakresu
infrastruktury technicznej, turystycznej, kulturalnej i społecznej, a także
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infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu. Aktywizacja obszarów miejskich
wymaga czynnej współpracy partnerów lokalnych, zarówno władz publicznych, jak
również związków i organizacji społecznych, gospodarczych i pozarządowych, grup
mieszkańców i instytucji lokalnych przy rozwiązywaniu problemów rozwojowych
oraz dla pobudzenia potencjału przedsiębiorczości.
W niniejszej pracy Autor rozumie procesy rewitalizacji miast w sensie
ogólnym, jako kompleksowe działania w sferze przestrzennej, społecznej,
ekonomicznej i kulturowej wybranych obszarów miasta, mające na celu
podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie konkurencyjności miejsca w
skali ponadlokalnej, wykorzystujące istniejący potencjał przestrzenny, ekonomiczny
i kulturowy. W tym sensie rewitalizacja różni się od działań inwestycyjnych rozbudowy, lub przebudowy – proponujących zastąpienie (wyparcie) istniejącej
struktury miasta przez nową. Tak rozumiana rewitalizacja powinna uwzględniać
potrzeby istniejących mieszkańców terenów zdegradowanych i wykraczać poza tzw.
gentryfikację, tj. podnoszenie jakości przestrzeni w dzielnicach tradycyjnie
zamieszkanych przez klasy niższe na skutek wykupywania mieszkań i domów i ich
modernizacji dla nowych, bogatszych mieszkańców52. Do tak rozumianej rewitalizacji
będzie się także zaliczać wykorzystanie dla nowych celów zdegradowanej struktury
miejskiej (poprzemysłowej, powojskowej), a także uwolnionej na skutek likwidacji lub
przeniesienia infrastruktury komunikacyjnej.
Zbigniew Zuziak (1998) definiuje rewitalizację śródmieścia jako zmiany
strukturalne polegające na wzmacnianiu aktywności i atrakcyjności jego
przestrzeni wskutek skoordynowanej strategii sektorów publicznego i prywatnego.
Proponuje on rozróżnienie strategii działań, według kategorii przestrzeni
rewitalizacji, wyznaczonych poprzez dominujący typ wartości na trzy rodzaje: nowa
przestrzeń fizyczna, przestrzeń dziedzictwa kultury, oraz przestrzeń społeczności
lokalnej. Zagadnieniom omawianym w tej pracy najbliższa jest druga strategia,
ukierunkowana na użytkowanie wartości dziedzictwa kulturowego w celu rozwoju
gospodarczego miasta (dzielnicy). Zuziak zauważa, iż czynnik kulturowy odgrywa rolę
decydującą w procesach rewitalizacji, a dziedzictwo kulturowe staje się istotnym
potencjałem rozwojowym obszarów metropolitalnych. Kwestią zasadniczą jest w tym
przypadku sztuka interpretacji tożsamości przestrzeni kulturowej, co wiąże się ze
wzrastającym znaczeniem metod i technik marketingu w procesach rewitalizacji
(Zuziak, 1998). W marketingu urbanistycznym rozróżnić można (1) działania
ukierunkowane na zewnątrz, polegające na przyciąganiu nowych aktorów gry,
której celem jest wspieranie rozwoju lokalnego, oraz (2) działania do wewnątrz, czyli
skupianie się na mieście; działania służące wzmacnianiu jego istniejących atutów –
zwłaszcza tych, które stanowią o jego specyfice, unikatowości, co powinno
doprowadzić do wzmocnienia jego pozycji konkurencyjnej53. W ujęciu
marketingowym możliwość aktywizowania przestrzeni miejskiej wiąże się ściśle z jej
konkurencyjnością, która jest funkcją atrakcyjności.
Wydaje się, że współczesne skuteczne przykłady rewitalizacji obszarów
miejskich wykorzystują działania obu rodzajów; co można łączyć ze zjawiskiem tzw.
glokalizacji wynikającym z napięcia między lokalnością a globalnością (Bauman,
52 Jednym z przykładów tego zjawiska był wzrost cen nieruchomości w Harlemie (Nowy Jork) po
otwarciu tam biura byłego prezydenta Billa Clintona. W roku 2001 mieszkańcy entuzjastycznie przyjęli
jego decyzję lokalizacji biura, ale po kilku latach winią go za kilkukrotny nieraz wzrost czynszów.
53 Praca Zbigniewa Zuziaka Strategie rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej (1998) zawiera
szczegółowe omówienie roli marketingu urbanistycznego, i związanych z nim szans i zagrożeń.
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2000). Charles Landry w książce The Creative City (2000) uważa, iż choć oczywiście
nie każde miasto może być doskonałe we wszystkim, to każde miasto może być
najlepsze w jakiejś swojej, wybranej dziedzinie. Dlatego za istotny czynnik rozwoju
i rewitalizacji współczesnych miast uważa odkrywanie na nowo i wykorzystywanie
lokalnego potencjału i tożsamości kulturowej.
Rola aspektów kulturowych
rewitalizacji zostanie szerzej omówiona w dalszej części pracy .
Rewitalizacja miast – geneza i doświadczenia zagraniczne
Problematyka rewitalizacji podejmowana jest w krajach Europy Zachodniej od
lat 60. XX w.; wywodzi się z programów odbudowy po II Wojnie Światowej, które
często okazywały się niewystarczające do uzyskania satysfakcjonującej jakości
przestrzeni miejskiej. Projekty rewitalizacji obejmują działania o bardzo różnorodnej
problematyce; zależą od lokalnych uwarunkowań, potrzeb i możliwości. Mogą
dotyczyć przestrzeni w różnej skali, od kwartału czy ulicy, przez dzielnicę, po całe
miasto. Często programy rewitalizacji składają się z powiązanych ze sobą mniejszych
projektów. Od lat 90. XX wieku programy rewitalizacji w krajach Europy Zachodniej
były przedmiotem wielu analiz na gruncie polskim, które miały na celu wyciągnięcie
wniosków do działań rewitalizacyjnych w kraju54. W krajach Unii Europejskiej
rewitalizacja odbywa się na podstawie wielu różnych form organizacji, wdrażania
i finansowania. Podstawowe modele można określić jako angielski, niemiecki
i hiszpański (Koźmińska, Mastalerz, Sarnacka 2006)55.
Jednym z krajów mających największe doświadczenia w rewitalizacji miast jest
Wielka Brytania. Programy odnowy miast były prowadzone już od lat 50. XX wieku,
jako odbudowa zniszczeń powojennych, natomiast w kolejnych dekadach zmieniał się
sposób organizacji i prowadzenia tych programów, oraz punkty ciężkości określające
najważniejsze cele. Obecnie projekty rewitalizacji prowadzą przede wszystkim
specjalnie tworzone spółki, w ramach tzw. partnerstwa publiczno-prywatnego.
Do najbardziej spektakularnych sukcesów należą transformacje kolejnych
zdegradowanych dzielnic Londynu, m.in. odnowa i rozwój związanej z kulturą
alternatywną dzielnicy Camden Town, rozwój wschodniej częśći Londynu
zamieszkanej przez imigrantów z Azji, transformacja dawnych doków w nowoczesną,
tętniącą życiem dzielnicę „Docklands”, gdzie m.in. zaproponowano nowatorskie
połączenie obiektów biurowych i rekreacji56; a także odnowa obszarów śródmiejskich
w Newcastle, Birmingham czy Glasgow. W Londynie przeprowadza się obecnie
równolegle dziesiątki projektów rewitalizacji w różnych częściach miasta, które mają
na celu ciągłe podnoszenie jakości przestrzeni metropolii57. Miastem brytyjskim
Por. m.in. Odnowa miast. Doświadczenia brytyjskie i francuskie oraz wybrane materiały Urzędu
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (praca zbiorowa), Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
o. w Krakowie, Kraków 2000 oraz Rewitalizacja, Rehabilitacja, Restrukturyzacja. Odnowa miast pod
red. Zygmunta Ziobrowskiego, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków 2000.
55 Model angielski polega głównie na znaczącym zaangażowaniu partnerów publicznych i prywatnych
w procesach rewitalizacji; model hiszpański (także w Portugalii, Irlandii i Grecji) zakłada istotny udział
funduszy unijnych; model niemiecki zakłada finansowanie głównie z krajowych środków budżetowych
(Koźmińska, Mastalerz, Sarnacka 2006).
56 Często przywoływanym przykładem tego przemieszania funkcji jest to, że pracownicy lokalnych biur
podczas przerwy na lunch mogą uprawiać sporty wodne w przystosowanych do tego dokach.
57 Simon Foxell (RIBA) przedstawił wybrane projekty na spotkaniu zorganizowanym przez SARP
Katowice w marcu 2004; omawiając, w jaki sposób budowa nowych, atrakcyjnych obiektów oddziałuje
na otoczenie i podnosi jakość sąsiednich przestrzeni, jak miało to miejsce m.in. w przypadku
Millenium Dome czy nowego ratusza śródmieścia Londynu. W tym sensie pierwiastek rewitalizacji
zawarty jest w większości działań inwestycyjnych koordynowanych przez władze miasta.
54
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o skali zbliżonej do dużych miast polskich, które od kilkudziesięciu lat skutecznie
wprowadza w życie kompleksowe programy rewitalizacji, jest Manchester58.
Przestrzeń publiczną w „sercu miasta” przebudowano, tak by była bardziej atrakcyjna
i przyjazna dla ludzi; budynki poprzemysłowe przekształcono w lofty, galerie i puby.
Stworzono nowe, atrakcyjne przestrzenie publiczne w centrum miasta. Skutecznie
przekształcono osiedla budynków z wielkiej płyty w nowoczesne dzielnice
mieszkaniowe (modelowy projekt dla dzielnicy Hulme). W mieście powstało też wiele
nowych instytucji kulturalnych, m.in. „Urbis” – centrum kultury miejskiej, gdzie na
kilku piętrach przedstawione są dzieje życia miejskiego od starożytności po
współczesność, oraz wizje miast przyszłości. W sukcesach Manchesteru i innych miast
brytyjskich istotne było zaangażowanie architektów-wizjonerów w politykę, tworzenie
grup nacisku na władze miasta i spowodowanie, że rewitalizacja stała się jednym
z głównych punktów debat i kampanii wyborczych. Istotnym wkładem doświadczeń
brytyjskich w problematykę rewitalizacji jest tworzenie ram organizacyjnych
i nadanie wyrazu instytucjonalnego partnerstwa publiczno-prywatnego59.
W Niemczech problematyka kompleksowej rewitalizacji śródmieścia pojawiła
się w roku 1984 w związku z Międzynarodową Wystawą Budownictwa IBA w Berlinie.
Kolejne wystawy światowe i różnorodne projekty rewitalizacji są stosunkowo dobrze
opisane w literaturze polskiej. Jednym z najnowszych projektów kompleksowej
rewitalizacji jest projekt Hafen City w Hamburgu. Projekt zakłada przekształcenie
terenów portu położonych niecały kilometr od ścisłego centrum miasta w nowoczesną
dzielnicę usługowo-mieszkaniową, która powiększy śródmieście o czterdzieści
procent. Celem zaplanowanego na najbliższe kilkadziesiąt lat przedsięwzięcia,
rozłożonego na realizację programów dla logicznie wyodrębnionych dzielnic, jest
przygotowanie Hamburga na funkcjonowanie w globalnym świecie i konkurowanie
przedsiębiorstwami, ludźmi, pomysłami i stylem życia z miastami, takimi jak
Kopenhaga, Wiedeń czy Barcelona60. W planie miejscowym autorstwa zespołu
„Hamburgplan+Kees Christianse+Astoc” postawiono nacisk na powiązania nowej
dzielnicy z otoczeniem, m.in. projektując nowe mosty. W ten sposób rewitalizacja
terenów poprzemysłowych ma pociągnąć za sobą ożywienie sąsiednich dzielnic, oraz
historycznego centrum Hamburga.
Analiza podejmowanych prób rewitalizacji miast Niemiec Wschodnich pozwala
zaobserwować również nieudane próby odnowy miast. Znaczne inwestycje
i podniesienie jakości infrastruktury nie zapobiegły problemom, takim jak zamykanie
zakładów przemysłowych, wzrost bezrobocia, starzenie się populacji i ogólny spadek
liczby ludności. Początkowo zakładano, że kwestie te da się rozwiązać przyciągając
inwestycje, ale nie udało się zatrzymać odpływu mieszkańców, a prognozy
ekonomiczne i socjologiczne nie zapowiadają pozytywnych zmian. W miastach
Niemiec Wschodnich (jak Dessau, Magdeburg, Halle czy Lipsk) systematycznie spada
liczba mieszkańców. W tej sytuacji w Niemczech trwa debata na temat możliwości
rewitalizacji „kurczących się miast”. Miedzy innymi w ramach rozpoczętej
Międzynarodowej Wystawy Budownictwa IBA-Stadumbau (niem. przebudowa
miasta) podejmowane są interdyscyplinarne działania w różnej skali, mające na celu
58 Impulsem do rewitalizacji śródmieścia był wybuch bomby podłożonej przez IRA w centrum miasta
w roku 1996, który spowodował wielkie zniszczenia. Zdarzenie to pozwoliło na zdecydowaną
modernizację podczas odbudowy śródmieścia. Plan rewitalizacji opracowany został przez firmę EDAW.
59 Doświadczenia europejskie w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego zebrano m.in. w publikacji
Public Private Partnership in urban regeneration. A guide to opportunities and practice,
finansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (2006).
60 Broszura informacyjna o projecie „Hafen City”, Hamburg 2003.
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przywrócenia tożsamości miast, zmianę ich negatywnego wizerunku i stworzenie
możliwości jeśli nie rozwoju, to przynajmniej funkcjonowania61.
Skuteczne projekty rewitalizacji obszarów miejskich w Hiszpanii w latach 80.
i 90. XX wieku udało się zrealizować w znacznej mierze dzięki funduszom unijnym.
Do klasycznych przykładów należą m.in. projekty w Madrycie, Sewilli i Barcelonie,
oraz
przede wszystkim sztandarowy, bogato opisany w literaturze projekt
transformacji śródmieścia Bilbao – dzięki odpowiedniemu połączeniu
kompleksowego planowania, oraz przyciągnięciu uwagi międzynarodowej dzięki
ikonicznemu budynkowi Muzeum Guggenheima.
W USA projekty odnowy miast realizowane są od lat 50. XX w, lecz dopiero od
lat 80. zaczynają przynosić oczekiwane, pozytywne rezultaty. Pierwsze programy
rewitalizacji związane były z federalną inicjatywą Urban Renewal Program (program
odnowy miejskiej), mającą na celu pomoc podupadłym śródmieściom. Powiązanie
z programem budowy tanich mieszkań Federal Hosting Program zaowocowało
wyburzaniem całych tradycyjnych dzielnic i budową kompleksów monotonnej
zabudowy socjalnej (Lorens, 2006). Procesy te były szeroko krytykowane zarówno ze
względu na niekorzystne efekty przestrzenne, jak i przede wszystkim z powodu
niszczenia lokalnej tożsamości, tradycji i związków społecznych62. Do zmiany
podejścia do rewitalizacji przyczyniły się zarówno nowe tendencje w urbanistyce, jak
i przedstawiciele społeczności lokalnych, których dotyczyły projekty. W latach 70.
XX w. projekty typu urban renewal zaczęły ewoluować w kierunku bardziej
„wrażliwym społecznie”, obejmując nie tyle wyburzenia i budowę nowych obiektów,
co restrukturyzację, adaptację i doinwestowanie, wraz z programami społecznymi –
co zbliżone jest do współczesnego europejskiego pojęcia rewitalizacji.
Jednym z podstawowych czynników warunkujących procesy rewitalizacji miast
jest poziom rozwoju gospodarczego miasta i jego mieszkańców. Rewitalizacja, która
dotyczy podniesienia jakości życia w mieście ma inne cele w krajach rozwiniętych,
a inne w krajach rozwijających się, gdzie istnieją inne priorytety społeczne. Miasta
Zachodniej Europy rywalizują o przyciągnięcie mieszkańców i inwestorów starając się
zwiększyć konkurencyjność, będąc już na wysokim poziomie rozwoju. Natomiast
w rozwijających się częściach świata programy rewitalizacji dotyczą podstawowych
elementów jakości życia w mieście. W wielu takich projektach w Afryce, Azji czy
Ameryce Południowej chodzi o zapewnienie podstawowych warunków do życia
biedniejszym warstwom społecznym. Wiele skutecznych przykładów rewitalizacji
istnieje m.in. w krajach Ameryki Łacińskiej. Na uwagę zasługują m.in. projekty
rewitalizacji slumsów (tzw. „favelas”) w Rio de Janeiro czy Santiago de Chile. Jednym
z najlepszych światowych przykładów konsekwentnej rewitalizacji miasta jest
brazylijska Kurtyba. Dzięki działaniom architekta, urbanisty i polityka, Jaime
Lernera Kurtyba stała się modelowym przykładem zrównoważonego planowania
rozwoju miasta, często przy zastosowaniu stosunkowo prostych i tanich środków.
Z rewitalizacją miast w krajach rozwijających się, które dysponują ograniczonymi
środkami, wiąże się zaproponowane i promowane przez Jaime Lernera pojęcie tzw.
miejskiej akupunktury63. Oznacza ono rewitalizację obszarów miejskich przez wąskie
61 Niektóre prognozy przewidywały zasilenie tych miast przez imigrantów po rozszerzeniu Unii
Europejskiej, co jednak nie nastąpiło.
62 Przede wszystkim przez Jane Jacobs w klasycznej książce Death and Life of Great American Cities;
a także m.in. przez Allana Jacobsa, ruch Nowego Urbanizmu itp.
63 Jaime Lerner promował koncepcję miejskiej akupunktury jako prezydent międzynarodowej Unii
Architektów, m.in. organizując trzy edycje międzynarodowego konkursu Celebration of Cities.

48

2. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej

skoncentrowanie działań, tak by dały one jak najlepsze rezultaty; co wydaje się
odpowiednie zwłaszcza w sytuacji, gdy nie są dostępne środki na kompleksowe
programy odnowy miast.

Rys. 2.1, 2.2. Sztandarowe przykłady zrewitalizoawnych terenow w Wielkiej Brytanii: Docklands
w Londynie i tereny nad rzeką w Newcastle.
Fig. 2.1, 2.2. Examples of revitalized sites in UK: Docklands in London and Newcastle riverfront
Źródło: fot. autora

Rys. 2.3, 2.4. Niemieckie przykłady rewitalizacji pomyślnej (Hamburg), i nieskutecznej (Dessau).
Fig. 2.1, 2.2. German examples of succesfull, and unsuccesful revitalization (Hamburg and Dessau)
Źródło: fot. autora

Rys. 2.5, 2.6 Muzeum Guggenheima w Bilbao – powszechnie znany widok budynku muzeum
prezentowany na stronie www (źródło: www.guggenheim-bilbao.es) i widok od strony
zdegradowanych obszarów poprzemysłowych.
Fig. 2.5, 2.6 Guggenheim Museum in Bilbao – known front view as shown on museums website, and
a rear view photo, showing the neighboring brownfields
Źródło: fot. autora
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Zagadnienia przestrzenne w procesach rewitalizacji
Rewitalizacja oznacza działania interdyscyplinarne; natomiast rola
i możliwości urbanistyki i architektury w procesach rewitalizacji wiążą się
z działaniami przestrzennymi. Interwencje przestrzenne mogą mieć różną wagę; od
kluczowej roli formułowania zasadniczej wizji przemian obszaru miasta; po
uzupełniające działania estetyzujące. W przypadku programów rewitalizacji
wspieranych z funduszy unijnych zasadniczym celem wydatkowania środków jest
niwelowanie gospodarczych i społecznych opóźnień rozwojowych. Kwestie
przestrzenne stanowią jednak silne wsparcie i uzupełnienie tych działań, a działania w
sferze szeroko rozumianej przestrzeni warunkują powodzenie programu (Kmieć,
2004). Wynikiem przyjętej strategii rewitalizacji jest zakres wymaganych prac
planistycznych, urbanistycznych czy architektonicznych. W wielu przypadkach to
właśnie nowo realizowane nieruchomości powstałe w wyniku procesów
deweloperskich pozwalają na finansowanie działań rewitalizacyjnych.
Aspekty przestrzenne rewitalizacji - próba globalnej klasyfikacji
Globalny przepływ informacji o równocześnie powstających i wprowadzanych
w życie projektach w różnych częściach świata powoduje, że mogą one być na bieżąco
porównywane. Problemy przestrzenne miast w różnych częściach świata mają wiele
podobieństw, a rozwiązania w nich wypracowane można, z różnym skutkiem,
przenosić w zupełnie inne konteksty społeczne i kulturowe64, co skłania badaczy do
prób globalnych zestawień i klasyfikacji65. Jak zauważa Joan Busquets, w ostatnich
kilku dekadach jesteśmy świadkami znaczącego przesunięcia w sposobie
projektowania miast. Nowe sposoby pracy w środowisku miejskim stosowane są
w różnych kontekstach; w różnych kulturach, skalach i z różną intensywnością.
Równocześnie szybko rozprzestrzenia się założenie, że tereny miejskie mogą być
skutecznie przekształcane, a nowatorska natura tych interwencji tworzy miejsce dla
bezprecedensowej jakości przestrzeni miejskich. W tym kontekście Joan Busquets
(2006) podjął jedną z najnowszych prób klasyfikacji przestrzennych aspektów
współczesnych trendów transformacji przestrzeni miejskich66, klasyfikując je
w ramach 10 kierunków działania, co przedstawia tabela 2.1.

64 Przykładowo wiele miast na świecie starało się wywołać „efekt Bilbao” przez budowę
spektakularnych instytucji kulturalnych autorstwa światowych „gwiazd architektury”, a rozwiązania
komunikacyjne wypracowane w Kurtybie są obecnie wprowadzane w kilkudziesięciu miastach świata
(Lerner, 2005).
65 Na przykład, w ramach prowadzonego od kilku lat na Harvardzie przez Rema Koolhasa projektu
Harvard Project on the City (www.gsd.harvard.edu/people/ faculty/koolhaas/research.html).
66 Badania, które miały na celu kompleksowe przeanalizowanie i sklasyfikowanie działań
planistycznych i projektowych we współczesnych miastach, prowadził Joan Busquets, hiszpański
urbanista, profesor w Graduate School of Design na Harvardzie. Cities: 10 Lines, Approaches to City
and Open Territory Design, Prezentacja wyników projektu badawczego w Harvard Graduate School of
Design, Styczeń 2006. http://projects.gsd.harvard.edu/tenlines/.
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Tabela 2.1
Klasyfikacja współczesnych typów transformacji przestrzeni miejskiej
wg Joana Busquetsa
Typ
1. Syntetyczne
gesty

Opis
Projektowanie strategicznie
umieszczonych, kluczowych
budynków, które są katalizatorami
większego planu przeobrażenia części
miasta. Takie duże przedsięwzięcia są
często realizowane, by wspomagać
programy polityczne i wymagają
efektownej architektury o dużym
wydźwięku medialnym.

2. Zwielokrotnione
powierzchnie

Duże, wielofunkcyjne obiekty
umieszczone w kluczowych częściach
miasta, łączące inrastrukturę
transportową z rozbudowanym
programem użytkowym.
Reorganizacja węzłów
komunikacyjnych w centrum miasta
i zwielokrotnienie powierzchni
użytkowej; nowe centrum,
o charakterze ponadlokalnym, które
oddziałuje na otoczenie i przyczynia
się do jego rewitalizacji.
Minimalistyczne, oszczędne, ale
wydajne działania, kiedy motorem
transformacji staje się minimalna
masa krytyczna zmian. Interwencje
zredukowane do najmniejszych
możliwych kroków są odpowiednie
tam, gdzie warunki są niestabilne lub
nie ma szans na inwestycje, a prostota
jest gwarancją realizacji
przedsięwzięcia. Pokazują one, że
niemal zawsze można coś usprawnić
w mieście, stosując oszczędne środki.

3. Manewry
taktyczne

4. Rekonfiguracja
powierzchni

5. Powtórne
wykorzystanie terytorium

Zmiana struktury powiązanych ze
sobą terenów zielonych. Tereny puste
lub nieużywane, na przykład obszary
poprzemysłowe przeobrażone
w przestrzenie publiczne, które
podnoszą wartość otoczenia i całego
miasta. Najlepsze rezultaty daje
powiązanie różnorodnych przestrzeni
otwartych, placów, ciągów pieszych
itp.
Podobnie jak wyżej, lecz realizacje
o dużo większej skali.

Przykłady
Muzeum Guggenheima w Bilbao
(Frank Gehry, 1997), które
pozwoliło przekształcić
przemysłowe miasto w jeden
z głównych „magnesów
turystycznych” Hiszpanii; Centrum
Pompidou w Paryżu (Richard
Rogers i Renzo Piano, 1978)
katalizujące proces rewitalizacji
dzielnicy Marais.
Trzema najbardziej charakterystycznymi przykładami są tu
według Busquetsa: Euralille w Lille
(OMA, 1994), dworzec centralny
w Arnhem w Holandii (UN Studio,
1996-2007) i Donau City
w Wiedniu (Hans Hollein
i Dominique Perrault, 1996-2006).

Malagueira w portugalskiej Evorze
(Alvaro Siza, 1977-2000) to
dzielnica mieszkaniowa
z „kręgosłupem infrastruktury”
obejmującym podstawowe usługi.
Za pierwowzór minimalistycznego
sposobu działania można uznać
koncepcję Le Corbusiera dla
Barcelony (Pla Macia) „jeden dom,
jedno drzewo” z 1934 roku.

Paseo Atlantico w Porto (Manuel
de Sola-Morales, 2004) - park
powiązany z nabrzeżnymi
promenadami; obszary zielone
w centrum Bostonu realizowane
w ramach projektu tunelu
centralnej arterii komunikacyjnej.

Fresh Kills w Nowym Jorku
(James Corner, od 2003) –
przekształcenie terenów wielkiego
wysypiska śmieci w park.
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cd. tabeli 2.1
6. Tradycyjne
poglądy

7. Interwencje
w centrach
historycznych
8. Stopniowa
kumulacja

Projekty zgodne z założeniem, że
najbardziej pożądaną formą miasta
jest tradycyjna zabudowa kwartałowa
z końca XIX wieku. Piewcami tej idei
są m.in. Leon Krier oraz brukselska
grupa Atelier de Recherche et d'Action
Urbaine.
Zmiany w historycznej tkance, tak by
przystosować ją do współczesnego
życia.

Osiedle Kirchsteigfeld
w Poczdamie (1997-2000), które
jednak nie spełniło oczekiwań
projektantów i nie stało się
tętniącym życiem miasteczkiem,
ale kolejną sypialnią Berlina.
Usprawnienie systemu
komunikacji w Toledo i Genui,
dzięki czemu centra tych miast
zostały lepiej powiązane
z dzielnicami peryferyjnymi.
Projekty w Amsterdamie: wyspy
Java (Sjoerd Soeters, 1991-2000)
i Borneo Sporenburg (West 8,
1996-2000). Za pierwowzór takich
koncepcji Busquets uznaje
przeprowadzaną w latach 80.
wystawę IBA w Berlinie.
M.in. współczesne plany dla
Londynu, Los Angeles, Szanghaju
i Tokio.

Nawarstwianie projektów
urbanistycznych o średniej skali. Ta
liczna grupa obejmuje innowacyjne
sposoby zagospodarowania terenów
miejskich w mniejszej skali przedsięwzięcia lokujące się na
granicy architektury i urbanistyki.
9. Analogiczne Całościowe plany rozwoju
kompozycje
przestrzennego; uwzględniające
wcześniejsze plany, przeanalizowane
pod kątem zmieniających się
uwarunkowań i nowych zjawisk
w mieście. Wizje przyszłości miasta
zorientowane na projekty.
10. Procedury Projekty urbanistyczne czerpiące
i
inspiracje z badań prowadzonych
poszukiwania w innych dziedzinach nauki i techniki;
eksperymenposzukiwania interdyscyplinarne; od
talne.
filozofii i lingwistyki, po
termodynamikę, czy technologie
informacyjne i telekomunikacyjne;
nowe sposoby rozumienia złożonej
rzeczywistości miast i formułowania
nowych paradygmatów.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Joan Busquets, Cities: 10 Lines, Approaches to
City and Open Territory Design, Cambridge (USA) 2006.

Potrzeba kompleksowej rewitalizacji miast jest szczególnie aktualna w Polsce.
Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej i otwarciu granic miasta polskie muszą
konkurować z bardziej rozwiniętymi ośrodkami zachodnimi, a problemy
urbanistyczne stają się w Polsce barierą rozwoju gospodarczego. Większość ekspertów
jest zgodna, że problemy, przed którymi stoją polskie miasta, należy rozwiązywać
poprzez interdyscyplinarne projekty, ukierunkowane na realizację konkretnych
celów. Programy rewitalizacji pojawiły się w formie działań samorządowych już na
początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, jednak w większości zakończyły się
niepowodzeniem, najczęściej z powodu wycofania się inwestorów. Niektóre gminy
podejmowały działania przy współpracy z instytucjami amerykańskimi, niemieckimi
czy francuskimi, jednak, ogólnie, bilans ostatniego dziesięciolecia jest nikły,
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rezultaty w sensie fizycznej modernizacji budynków i poprawy przestrzeni
publicznych w dzielnicach miejskich nader skromne (Bryx, 2002).
Od początku lat 90. XX w. w ramach debaty na temat rozwiązań ustawowych
rewitalizacji opracowywane były kolejne wersje ustawy o rewitalizacji, która nie
została jednak uchwalona. Konieczność kompleksowego, interdyscyplinarnego
podejścia do rewitalizacji podkreśla m.in. Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji.
W stanowisku „O potrzebie rozwiązań ustawowych w zakresie rewitalizacji” zwracano
uwagę na aspekty, takie jak: wieloletni okres realizacji programu rewitalizacji,
potrzeba ciągłego monitorowania i aktualizacji, partycypacja społeczna we
wszystkich
etapach
prowadzenia
programu
rewitalizacji,
konieczność
pozyskiwania różnorodnych publicznych i prywatnych źródeł finansowania
programów, montaż finansowy przy szczegółowym planowaniu i publicznym
nadzorze przepływu środków (Forum Rewitalizacji, 2004).67
Mimo braku rozwiązań legislacyjnych, od lat 90. XX w. w różnych miastach
Polski podejmowano inicjatywy mające na celu rewitalizacje zdegradowanych
obszarów miast. Cele te próbowano realizować przez różnego rodzaju instrumenty,
w tym czysto planistyczne i projektowe – studia uwarunkowań i kierunków rozwoju
przestrzennego gmin, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, koncepcje
zagospodarowania przestrzennego, a także inwestycje deweloperskie. Miasta,
w których podejmowano takie działania, to m.in.: Płock (Projekt rewitalizacji ulicy
Tumskiej), Szczecin (Rewitalizacja ul. Światowida), Bielsko-Biała (prace renowacyjne
w centrum; rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w śródmieściu); Łódź
(rewitalizacja okolic ul. Piotrkowskiej; rewaloryzacja budynków przemysłowych).
Wejście Polski do Unii Europejskiej umożliwiło uzyskanie większego dostępu
do pomocy finansowej. Jednak istota funduszy unijnych polega nie na tworzeniu
pomysłów, ale ich realizacji68. Dlatego niezbędne jest przygotowanie kompleksowych
projektów, które będą mogły być dofinansowane. Problem podniesienia jakości
przestrzeni polskich miast jest nieunikniony i dlatego mimo trudności zewnętrznych
do rewitalizacji „przymierzają się” kolejne miasta w Polsce. Cele te zapisane są
w strategiach rozwoju, studiach uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego,
oraz w programach samorządów, a debata publiczna trwa w lokalnych mediach.
Mimo podejmowanych działań w zakresie rewitalizacji i tworzenia programów
rewitalizacji przez liczne gminy, zwłaszcza po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
w 2004 roku, wielu specjalistów uważa ich dotychczasowe efekty za niewystarczające
i niesatysfakcjonujące. Przykładowo, miejscami, gdzie jakość przestrzeni najbardziej
rażąco odbiega od rozwoju gospodarczego i aspiracji miast, są wciąż m.in. Warszawa
i Aglomeracja Górnośląska69. Na Śląsku od końca lat 90. zrealizowano wprawdzie
kilkadziesiąt projektów renowacji budynków i przestrzeni publicznych (m.in.
67 Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji bierze udział w przygotowywaniu programów rewitalizacji
w Polsce, analizuje doświadczenia zagraniczne, organizuje konferencje i warsztaty dla samorządów
lokalnych, działa na rzecz określenia norm prawnych i instrumentów finansowych wspierających
rewitalizację, m.in. poprzez udział w dyskusji nad projektem ustawy, oraz zapewnia lobbing na jej
rzecz przez przedstawicieli gmin - członków Stowarzyszenia, którzy dysponują dużą wiedzą
i doświadczeniem uzyskanym w ramach lokalnych programów rewitalizacji polskich miast.
68 Architekt Wojciech Miecznikowski, w rozmowie z autorem.
69 Mimo licznych dyskusji, konkursów i debaty publicznej nie uzyskano dotychczas istotnych efektów w
rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta. W Warszawie zrealizowano kilka projektów, m.in. na
Pradze i w Parku Saskim, jednak jest to głównie renowacja i remonty, a nie kompleksowa rewitalizacja.
Wiele kluczowych miejsc (np. Plac Defilad) pozostaje nierozwiązanych, a nowe budynki o wysokim
standardzie stanowią „wyspy” i nie przyczyniają się do odnowy sąsiedniej tkanki miejskiej.
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w Chorzowie, Bytomiu i Rudzie Śląskiej, Mikołowie, Gliwicach), ale skala potrzeb jest
ogromna, a działania są często połowiczne, nierozwiązujące problemów kluczowych
lokalizacji w centrach miast. Miejscem będącym przedmiotem wielu debat na temat
rewitalizacji jest zdegradowane śródmieście Katowic. Mimo licznych debat,
warsztatów i konkursów architektonicznych rynek i jego okolice pozostają
przestrzenią substandardową, zdegradowaną i obecnie nie ma jednolitej wizji
i koncepcji transformacji tego miejsca. Podobnie w Warszawie, liczne kluczowe dla
rozwoju i rewitalizacji miasta problemy przestrzenne nie są w opinii wielu
przedstawicieli środowiska urbanistów rozwiązywane w zadowalającym stopniu.
2.2. Rola i znaczenie dziedzictwa kulturowego w procesach rewitalizacji
Istotną tendencją, która nasiliła się w latach 90. XX wieku i jest dziś obecna
w wielu inicjatywach rewitalizacyjnych na całym świecie, jest wykorzystanie
dziedzictwa kulturowego, jako istotnego czynnika w odnowie środowiska miejskiego.
Już w latach 70. XX w. pojawiły się w USA koncepcje łączące rewitalizację
śródmiejskich obszarów miast z adaptacją i reinterpretacją przestrzeni dziedzictwa
kulturowego. W latach 90. rewitalizacja oparta na kulturze stała się powszechną
strategią odnowy miast na całym świecie. Frenchman uważa (2003), że jest to
element, opisanego w Rozdziale 1, coraz bardziej rozwijającego się trendu tworzenia
tzw. przestrzeni narracyjnych, mających na celu interpretację i reprezentację
dziedzictwa historycznego.
Przestrzenie tematyczne i narracyjne a rewitalizacja miast w USA
Jak pisze Piotr Lorens (2006), z działaniami na rzecz rewitalizacji przestrzeni
miast amerykańskich wiąże się ściśle rozwój tendencji tematyzacji przestrzeni. Proces
rewitalizacji wiąże się też z komercjalizacją, gdyż zdegradowane fragmenty miast były
odnawiane w wyniku działań deweloperskich.
Jednym z pierwszych przykładów wykorzystania lokalnego dziedzictwa do
rewitalizacji i odkrycia na nowo tożsamości miejsca jest Ghirardelli Square w San
Francisco. Obiekty fabryki czekolady zajmującej cały kwartał miejski zostały
opuszczone i wystawione na sprzedaż przez właściciela na początku lat 60. XX w.
Teren kupił William Roth, na którego zlecenie architekt Lawrence Halprin opracował
projekt adaptacji obiektów na kompleks usługowo-handlowy. Obecnie kompleks
obejmuje przeszło 40 sklepów i jest wpisany na listę zabytków.

Rys. 2.7, 2.8. Ghirardelli Square, San Francisco. Model zespołu i dziedziniec imitujący włoską piazzę.
Fig. 2.7, 2.8. Ghirardelli Square, San Francisco. Inner court imitating an italian piazza
Źródła: fot. autora
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Klasycznym przykładem wykorzystania dziedzictwa kulturowego w projekcie
deweloperskim jest adaptacja opuszczonych hal targowych Faneuil Hall Quincy
Markets w Bostonie, która stała się swoistym przebojem wśród projektów odnowy
śródmiejskiej w USA, a z czasem uznano ją za wyznacznik nowego kierunku
rewitalizacji śródmiejskiej (Zuziak, 1998). Hale, położone w śródmieściu Bostonu,
w pobliżu frontu wodnego zostały zaadaptowane na funkcje handlowo-rozrywkowe:
małe sklepy, restauracje, kawiarnie, kina, galerie sztuki itp. Starannie zaaranżowano
piesze przestrzenie publiczne pomiędzy halami, wzdłuż których znajdują się
przeszklone arkady, dające efekt przenikania się przestrzeni wewnętrznych
i zewnętrznych. Plac przed halami jest popularnym miejscem spotkań; odbywają się
tu koncerty uliczne, różnego rodzaju imprezy plenerowe itp70. Jak zauważa Zuziak
(1998), Faneuil Hall Quincy Markets i Freedom Trail to nie tylko nowy typ
przestrzeni publicznej o dużym stopniu nasycenia aktywnościami komercyjnymi
i dobrym powiązaniu z otaczającą tkanka miejską, ale równie oryginalna
i odważna koncepcja deweloperska. (…) niemal legendarny sukces tego
przedsięwzięcia (w okresie największej popularności hale przyciągały ok. 15 mln
użytkowników rocznie) uczynił z niego nie tylko „magnes” i symbol rewitalizacji
Bostonu, ale i nowy model strategii rewitalizacji.
Innym sposobem wykorzystania dziedzictwa kulturowego i historycznego
Bostonu jest Freedom Trail (szlak wolności). W latach 50. XX w. powstała prosta
koncepcja połączenia siedmiu miejsc związanych z historią miasta przez oznakowanie
linii łączącej je w poziomie terenu. Obecnie Freedom Trail jest „kręgosłupem”
swoistego „systemu informacyjnego” zintegrowanego w przestrzeni miasta, wiążącego
informacje, wiadomości, włączane są media, połączenia z innymi miejscami
o znaczeniu historycznym, instytucjami edukacyjnymi i biznesami. Daje to efekty
fizyczne i ekonomiczne. Nieruchomości znajdujące się na „ścieżce” mają lepszą
dostępność i nabierają wartości. Takie „sieci miejsc” powstają w różnych skalach
w miastach i w regionach i obejmują nie tylko dziedzictwo kulturowe, ale także
rekreację, sport, rozrywkę, konferencje, spotkania, hotele i i inne miejsca związane
z nową gospodarką informacyjną (Frenchman, 2003).

Rys. 2.9. Faneuil Hall Quincy Markets
Fig. 2.9. Faneuil Hall Quincy Markets
Źódło: fot. autora

Rys. 2.10. Freedom trail w Bostonie
Fig. 2.10. Freedom trail in Boston
Źródło: www.thefreedomtrail.org

Halom poświęcona jest strona internetowa (www.faneuilhallmarketplace.com), na której znajdują
się informacje dla klientów i zwiedzających, a także możliwość „wirtualnego zwiedzania” obiektów.
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Rewitalizacja oparta na kulturze
W latach 90. XX w. rola kultury w strategiach rewitalizacji rozpowszechniła się
w wielu miastach świata. Udanymi przykładami są m.in. Temple Bar w Dublinie,
gdzie zainteresowano inwestorów i turystów „dzielnicą bohemy”; Barcelona, gdzie
Olimpiada w roku 1992 stała się katalizatorem inwestycji i transformacji dzielnicy
nabrzeżnej, czy sztandarowy przykład Bilbao, gdzie nowe muzeum Guggenheima jest
symbolem przemian zdegradowanej dzielnicy. Podejście takie stało się bardzo
popularne w Wielkiej Brytanii71. Do klasycznych przykładów należą m.in.
rewitalizacja dzielnicy Southwark w Londynie (w tym galeria Tate Modern); projekty
rewitalizacji m.in. w Newcastle, Manchesterze, Bristolu czy Gateshead.
Rola kultury w procesach odnowy miast to z jednej strony wykorzystywanie
istniejącego potencjału, a z drugiej tworzenie nowych funkcji kulturotwórczych
i bazującej na nich nowej tożsamości miejsc. Przykładem średniej wielkości miasta
przemysłowego, gdzie proces transformacji oparto na kulturze, jest francuskie Saint
Etienne. Kilkadziesiąt lat temu powoli zaczęło tu zamierać górnictwo, metalurgia
i przemysł tekstylny; zaczął się okres bezrobocia i stagnacji. Jednak miasto postawiło
na zmianę wizerunku. Podjęto wiele działań mających na celu rewitalizację
śródmieścia i zmianę wizerunku miasta. Wyremontowano główną ulicę
i reprezentacyjne przestrzenie publiczne. Kompletnie przebudowano jeden
z centralnych placów, przekształcając go w tętniący życiem „salon miasta”72. Nowy
wizerunek to „miasto designu”, czemu służy m.in. uruchomienie muzeum sztuki
współczesnej, które aspiruje do bycia drugim co do wielkości we Francji po Centre
Pompidou, oraz organizacja prestiżowych imprez kulturalnych, jak np. święto książki
czy biennale designu. Postawiono również na udział mieszkańców w przeobrażeniu
miasta. Pod hasłem Wspólnie przeprojektowujemy nasze miasto odbywa się debata
nad nowymi projektami dla miasta, które są na bieżąco prezentowane w „Domu
projektów”. Organizowane są cyklicznie dni urbanistyki – trwający tydzień festiwal,
podczas którego prezentowana jest wizja miasta i nowe projekty.
Współczesne przykłady pokazują, że warstwą kulturową miejsca będącą
podstawą procesów transformacji może być nie tylko dziedzictwo historyczne
i kulturowe „w tradycyjnym sensie”, ale też np. lokalna scena muzyczna, artystyczna,
wydarzenia sportowe, czy subkultura dzielnicy. Przykładowo dzielnica w Nowym
Jorku, która przeszła proces gwałtownej transformacji w latach dziewięćdziesiątych
XX wieku to Meat Packing District - miejsce hurtowego handlu mięsem, gdzie
od rana ćwiartowane są połcie mięsa, a chodniki spływają krwią (Spivack, Franck,
2005). W tej scenerii w latach sześćdziesiątych otwarto kilka barów dla
homoseksualistów, które stały się bardzo popularne. Pod koniec lat osiemdziesiątych
pojawiły się restauracje, kluby i studia artystów, a potem drogie butiki. Teraz
dzielnica żyje 24 godziny na dobę: wcześnie rano handluje się mięsem, potem
pojawiają się klienci sklepów, którzy omijają kałuże świeżej krwi. Po południu
zapełniają się bary, wieczorem kluby, których klienci wychodząc nad ranem
spotykają rozpoczynających pracę rzeźników (Spivack, Franck, 2005). Przykład ten
może być szokujący, ale przytaczany jest jako przykład skutecznej transformacji
dzielnicy Nowego Jorku73. Przykład ten pokazuje potencjał tożsamości miejsca
Związane jest to z aktywnością i dynamicznym rozwojem kulturalnych i kreatywnych sektorów
gospodarki, oraz z możliwością dofinansowania projektów kulturalnych z funduszy loterii państwowej.
72 Według projektu autorstwa arch. Gillesa Michelou (2000).
73 Inny aktualny przykład z Nowego Jorku to dzielnica DUMBO. Fragment miasta „na dole pod
przejazdem na moście manhatańskim” – po angielsku „Down Underneath the Manhattan Bridge
71
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Tabela 2.2
Zestawienie elementów kulturowych wykorzystywanych w procesach rewitalizacji
Elementy dziedzictwa kulturowego
Nowo wprowadzane elementy
• Dziedzictwo materialne –
• Sztuka – galerie i muzea, centra design
historyczne budynki, zespoły
itp. (np. muz. Guggenheima
urbanistyczne i przestrzenie
w Bilbao; Tate Modern w Londynie;
publiczne objęte ochroną
Balic w Newcastle);
konserwatorską;
• Sport – np. igrzyska olimpijskie
• Dziedzictwo historyczne – ważne
w Sewilli; tereny sportowe
wydarzenia historyczne (bitwy,
w Barcelonie. Planowana rewitalizacja
spotkania przywódców, kongresy);
wschodniego Londynu – Olimpiada
w r. 2012;
• Dziedzictwo historyczne /
materialne – pamięć dawnych
• Wystawy światowe i regionalne –
czasów, ślady kultury materialnej;
EXPO, Forum Barcelona;
miejsca życia i pracy sławnych ludzi • Ekologia – podwyższone, modelowe
(bohaterów);
standardy ekologiczne.
• Lokalne tradycje związane
z rzemiosłem, gastronomią,
zwyczajami itp.
• Dziedzictwo przemysłowe;
• Tematyzacja przestrzeni w nawiązaniu
do elementów kultury masowej
• Kultura masowa – miejsca akcji
(filmów, książek, muzyki itp.);
znanych filmów, książek itp.;
lokalna scena muzyczna itp.;
• Organizacja niszowych
(alternatywnych) wydarzeń
• Kultura alternatywna – subkultury
artystycznych, festiwali itp.
młodzieżowe (np. rozwój dzielnicy
(np. festiwal graffity; Waterfire
Camden w nawiązaniu do ruchu
w Providence);
punkowego w Londynie);
• Sztucznie tworzone narracje;
• Mniejszości etniczne (np.
rewitalizacja obszaru ulicy Brick
• Społeczności tematyczne – np.
Lane we wschodnim Londynie).
zorientowane na sport.

Kultura popularna ,
alternatywna i ludowa

Kultura tradycyjna

związanej z kulturą alternatywną (a także popularną74, ludową), która obok kultury
„tradycyjnej” może przyczyniać się do rewitalizacji miejsca. Poniżej przedstawiono
próbę klasyfikacji elementów kulturowych, jakie bywają wykorzystywane w odnowie
miejsc.

Źródło: opracowanie własne.

Overpass”, w skrócie: „DUMBO”, jak imię słonia z kreskówki Disneya. W opuszczonych budynkach
przemysłowych od lat osiemdziesiątych mają pracownie artyści, a w połowie lat dziewięćdziesiątych
pojawił się deweloper, który wykupuje budynki i przekształca je w ekskluzywne lofty dla „yuppies”.
Dzielnica konsekwentnie promowana jest jako DUMBO, z wykorzystaniem szeregu pozytywnych
skojarzeń klientów, w nawiązaniu do sympatycznej postaci z kreskówki (m.in. ogromny bilboard
z wizerunkiem słonia na jednym z budynków).
74 Kultura popularna to zbiór ogólnie dostępnych wytworów – filmów, nagrań, ubiorów, programów
telewizyjnych, środków transportu itp. (Lorens, 2006 za Hebdige, 1979).
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Rys. 2.11., 2.12. Dzielnice Londynu, w których odnowie ma znaczny udział kultura alternatywna –
Camden (subkultura punkowa, muzyka rockowa, moda) oraz okolice Brick Lane we
wschodnim Londynie (kultura imigrantów z Indii i Bangladeszu; gastronomia,
sztuka).
Fig. 2.11., 2.12. Neighborhoods in London, where alternative culture was substantial in regeneration
– Camden (punk, rock music, fashion) and Brick Lane area in East London (culture
of Indian and Bengali immigrants; restaurants, art)
Źródło: fot. autora

Studium przypadku: Rewitalizacja doliny rzeki Lea, Londyn
Dolna dolina rzeki Lea znajduje się we wschodniej części Londynu; ok. 5 km od
centrum miasta. Obszar o łącznej powierzchni ok. 600 ha rozciąga się od terenu
Stratford na północy, po Canary Wharf na południu, obejmując obszary leżące
w granicach gmin Hackney, Tower Hamlet, Newham i Waltham Forest.
Charakteryzuje go duża ilość podupadłych terenów przemysłowych, niskiej jakości
zabudowa mieszkaniowa, bariery przestrzenne w postaci kanałów, dróg szybkiego
ruchu, linii kolejowych i elementów infrastruktury technicznej (napowietrzne linie
energetyczne). Występuje tu wiele problemów społecznych; m.in. znaczne bezrobocie
(dochodzące do 35%), oraz jeden z najwyższych w Londynie odsetek mniejszości
etnicznych (London Development Agency, 2005).
Projekt rewitalizacji koordynowany jest przez londyńskie biuro EDAW
i zakłada etapową wizję rozwoju terenów wraz z obszarami przyległymi75.
Katalizatorem transformacji ma być Olimpiada, która odbędzie się w Londynie
w roku 2012, natomiast projekt obejmuje strategię późniejszych przekształceń
terenów olimpijskich w park oraz atrakcyjne dzielnice miejskie o funkcji mieszanej.
Projekt łączy ze sobą kilka narracji przez wykorzystanie potencjału i historii miejsca
oraz zaproponowanie nowych elementów:
- dziedzictwo kulturowe wschodniego Londynu, jako tradycyjnie „gorszej części
miasta”, w której osiedlali się emigranci. Wydobycie i nadanie pozytywnej wartości
tożsamości miejsca76;
- woda i ekologia – „odkrycie na nowo” rzeki Lea, która w osiemnastym wieku została
uregulowana dla potrzeb transportu przemysłowego. Przepływająca przez park rzeka
75 Wschodni Londyn zamieszkały w dużej mierze przez robotników i ludność napływową ma od wieków
opinię „gorszej części miasta”. Choć ostatnio tereny położone bliżej City robią się popularne, to dalej
usytuowane obszary wschodnie są wciąż zdegradowane. Dlatego olimpiada jest szansą na
kompleksową odnowę znacznego obszaru wschodniego Londynu, a teren wybrano mając na uwadze
długoterminowe ambicje rewitalizacji i relatywnie bliskie położenie centrum metropolii.
76 Przy współpracy kilkunastu innych firm, m.in. Allies & Morrison, Foreign Office Architects, Buro
Happold.
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ma zostać oczyszczona i znaturalizowana. Integrację środowiska zbudowanego z wodą
zapewniać też będą istniejące i nowe kanały;
- sport – narracja dynamiki, równowagi i harmonii; organiczne ukształtowanie terenu
ma oddawać, a zagospodarowanie terenu ma odzwierciedlać znaczenie olimpiady,
jako pokojowego, harmonijnego spotkania narodów i kultur. Wiele obiektów
sportowych po olimpiadzie ma być przystosowanych, by służyć lokalnej społeczności.
Proces rewitalizacji doliny rzeki Lea w pewnym stopniu spontanicznie już się
rozpoczął. Od kilku lat na wybranych terenach poprzemysłowych, przede wszystkim
w atrakcyjnych lokalizacjach nad wodą powstają budynki mieszkalne i usługowe;
wśród nich unikalne „Container City” – konstrukcja zbudowana z kolorowych
kontenerów tuż nad Tamizą, gdzie mieszkania i pracownie mają artyści, muzycy i
filmowcy77. Jednak większość stanowią obszary zaniedbane, zajęte przede wszystkim
przez niskiej wartości zakłady przemysłowe i przetwórcze, miejsca utylizacji śmieci i
zbiorniki gazu, a także niskiej jakości obszary mieszkaniowe. Większość z tych
uciążliwych funkcji zostanie przeniesiona w inne miejsca lub zagęszczona, tak by
uzyskać bardziej racjonalne wykorzystanie terenu. W miejsce to powstaną budynki
mieszkalne i użyteczności publicznej, biura i sklepy, oraz wysokiej jakości
przestrzenie otwarte.
W projekcie zaproponowano m.in. strategiczne usprawnienia w sieci
transportowej: dróg, metra, linii kolejowych i autobusowych, nowych mostów, oraz
przestrzeni publicznych: terenów zielonych, placów i ciągów pieszych. Wyznaczono
lokalizacje lokalnych centrów dzielnicowych oraz określono obszary do likwidacji
zdegradowanych zakładów przemysłowych i przekształcenia tych terenów w obszary
usługowe i mieszkaniowe. Zaproponowano też innowacyjne – i dyskusyjne – sposoby
przemieszania przemysłu nieuciążliwego z usługami i zabudową mieszkaniową.
Usprawnienia istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz określenie standardów
i wytycznych do nowej zabudowy; w tym zwrócono szczególną uwagę na zabudowę
wielorodzinną, która powinna mieć pewne cechy gęstej zabudowy jednorodzinnej, tj.
niezależne wejścia od ulicy i otwarte tarasy.
Około 20% powierzchni terenu opracowania to działania inwestycyjne
związane z olimpiadą. Obejmują one stadion olimpijski, centrum pływackie, trzy
wielofunkcyjne hale sportowe i velodrom78. W długoterminowej strategii rewitalizacji,
której realizację orientacyjnie określono na rok 2025, uwzględniono potencjalną rolę
„dziedzictwa olimpijskiego” w przekształceniach i dalszym rozwoju terenów po
zakończeniu Igrzysk. Celem planu jest podniesienie jakości miejsca i integracja
istniejących i nowych społeczności na terenie całej doliny, zapewnienie elastyczności
dla przyszłych potrzeb i dalsze wykorzystanie pozytywnej charakterystyki doliny.
Niektóre obiekty sportowe mają być zachowane; inne rozebrane lub przekształcone
i wykorzystane dla potrzeb lokalnych79. Po zwężeniu ciągów pieszych przestrzeń
publiczna spajająca obiekty olimpijskie ma stać się lokalnym parkiem.

www.containercity.com, www.trinitybuoywharf.com.
Pozostałe obiekty będą zlokalizowane w innych częściach Londynu, jak Wimbledon, Wembley,
Millenium Dome czy historyczne tereny zielone, jak Hyde Park czy Regents Park.
79 Przykładowo, zaproponowano nowatorski sposób zmniejszenia o połowę widowni głównego
stadionu olimpijskiego, na potrzeby mniejszych imprez sportowych. Wioska olimpijska przekształci się
w dzielnicę mieszkaniową, a zaplecza obiektów sportowych zostaną zintegrowane z otoczeniem jako
tereny miejskie o mieszanych funkcjach.
77

78
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Rys. 2.13, 2.14, 2.15. Zdegradowane tereny poprzemysłowe w dolinie rzeki Lea, oraz Container City –
przykład zaistniałej innowacyjnej transformacji obszaru zdegradowanego.
Fig. 2.13, 2.14, 2.15. Brownfield sites in Lea Valley and Container City – an example of innovative reuse of an industrial site
Źródło: fot. autora

Rys. 2.16, 2.17. Plan zagospodarowania terenów olimpijskich – podczas olimpiady (2012) i po
olimpiadzie (2016).
Fig. 2.16, 2.17. Olympic site masterplan – during the games (2012) and afterwards (2016)
Źródło: EDAW, 2006
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Aspekty kulturowe przestrzeni jako czynnik rewitalizacji w Polsce
Analizując prowadzone obecnie w Polsce procesy rewitalizacji, można
zauważyć, że aspekty kulturowe przestrzeni stanowią w wielu przypadkach istotny
element zamierzeń inwestycyjnych. Tożsamość miejsca, zwłaszcza związana
z wartościami uniwersalnymi, o ponadlokalnym znaczeniu i zasięgu, w założeniach
wielu projektów przejawia się jako czynnik mający przyciągać inwestorów i turystów.
Czasami jest podstawowym elementem przedsięwzięcia; czasem zaś dodatkowym
atutem, mającym katalizować proces aktywizacji miejsca. Tendencję tę widać
zarówno na przykładach dużych miast, jak i mniejszych gmin.
Gdańsk - Młode Miasto
Młode Miasto to nowa, nadwodna dzielnica śródmiejska powstająca na
terenie dawnej Stoczni Gdańskiej80; w północnej części Śródmieścia Gdańska.
Przygotowania do rewitalizacji tego obszaru trwają od roku 1994, kiedy to władze
stoczni wraz z władzami miasta Gdańsk zleciły opracowanie „Studium
Zagospodarowania Północnej Części Sródmieścia Gdańska”, obejmujacego tereny
na północ od ul. Wałowej, od rz. Motławy, po Plac Zebrań Ludowych zespołowi prof.
M. Kochanowskiego z Politechniki Gdanskiej. W ramach prac przygotowano szereg
wariantów rozwiązań i główne założenia struktury przestrzennej, w tym nową arterię
komunikacyjną oraz tzw. „Drogę do Wolności” - szeroki bulwar o symbolicznym
charakterze, dokumentujący walkę z komunizmem.
W roku 1999, po upadku stoczni powstała spółka Syneria 99, sterująca
procesem zagospodarowania. W roku 2000 koncepcję zagospodarowania opracowało
bostońskie biuro Sasaki81; w kolejnych latach trwał proces opracowania dokumentów
planistycznych. W planach miejscowych82 opracowanych przez Biuro Rozwoju
Gdańska sformułowano jako cele m.in. symbiozę funkcji nieuciążliwych z funkcją
komercyjną i mieszkaniową, znaczący udział i wysoką jakość przestrzeni
publicznych, dominację i priorytet dla ruchu pieszego oraz sprawny dostęp
transportem publicznym, wysoką intensywność zabudowy, a także zachowanie oraz
twórcze nawiązanie do charakteru i tożsamości kulturowej miejsca
(www.mlodemiasto.pl). Szkieletem kompozycyjnym przestrzeni publicznych ma być
Plac Solidarności z Promenadą Wolności, Bulwar Nadwodny oraz aleja Nowa
Wałowa. Kluczowym elementem obszaru jest ogólnodostępna strefa nadwodna, która
po połączeniu z Długim Pobrzeżem udostępni Gdańskowi szeroki front wodny.
Obecnie faza planistyczna i częściowo projektowa są już zakończone i firmy
deweloperskie przystępują do realizacji obiektów.
Tereny w centrum aglomeracji są wysoce atrakcyjne i byłyby z pewnością
przedmiotem rewitalizacji niezależnie od czynników kulturowych, natomiast aspekty
dziedzictwa kulturowego stanowią dodatkowy potencjał miejsca. Z jednej strony
www.mlodemiasto.pl
Koncepcję tę oparto na wcześniejszych studiach zespołu prof. Kochanowskiego i rozwinięto przy
współpracy specjalistów z Politechniki Gdańskiej i innych. W efekcie opracowano tzw. „Vision Master
Plan”. Wizja zakładała wyeksponowanie unikalnych walorów tożsamości tego miejsca, atrakcyjnego
frontu wodnego, tradycji produkcji stoczniowej oraz zwycięstwa idei „Solidarności”. Składa się na nią
kilkukilometrowy szeroki bulwar nadwodny, oraz obiekty usługowe i handlowe, m.in. tawerna
z restauracją rybną i hotelem, centrum rekreacyjno-rozrywkowe, obiekt poświęcony prezentacji
lokalnych kultur, marina jachtowa z klubem żeglarskim, targi wodne i morski terminal pasażerski oraz
kompleks biurowy Forum Bałtyckiego z hotelem.
82 Cały teren podzielono na dwa obszary do opracowania planów miejscowych (stosując w tytułach
planów nazwę „Nowe Miasto”; jednak później konsekwentnie stosowano już nazawę „Młode Miasto”).
80
81
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mamy tu dziedzictwo poprzemysłowe i potencjał ponownego wykorzystania
budynków; z drugiej - dziedzictwo wywodzącej się ze Stoczni Gdańskiej Solidarności.
W roku 2007 zorganizowano konkurs na koncepcję budynku Międzynarodoego
Centrum Solidarności, który wygrała pracownia FORT. W ten sposób deweloperski
rozwój obszaru przebiega równolegle z przekazem dziedzictwa historycznego.
Podobne mechanizmy działają w wielu innych miastach Polski; przykładowo
w przypadku rewitalizacji obszarów warszawskiej Pragi, okolic ulicy Piotrkowskiej czy
Manufaktury w Łodzi, czy zdegradowanych obszarów w śródmieściu Opola, którę
przyjęło strategię promocji miasta jako stolicy polskiej piosenki.

Rys. 2.18. Model zagospodarowania terenów Nowego
Miasta w Gdańsku
Fig. 2.18. New City in Gdańsk - massing model
Źródło: Synergia 99

Rys. 2.19. Zwycięska koncepcja konkursowa
Centrum Solidarności (FORT)
Fig. 2.19. Solidarity Centre competition
winning entry (FORT)
Źródło: www.ronet.pl

Przykładem z mniejszego ośrodka może być kompleksowy program
rewitalizacji zabytkowego centrum Żyrardowa – osady fabrycznej, na którą składają
się obiekty fabryczne i budynki mieszkalne dla robotników fabryki, wille kadry
kierowniczej, szkoły, przedszkole, kościoły, pralnia z łaźnią itd. Zabytkowe centrum
Żyrardowa stanowi dziedzictwo europejskiej kultury materialnej; jest jedynym
w Europie, zachowanym w całości zespołem urbanistycznym miasta przemysłowego
przełomu XIX i XX wieku. Zaproponowano wizję miasta, jako ośrodka
weekendowej turystyki miejskiej, z ukierunkowaniem na mieszkańców Warszawy.
Zasadniczym pomysłem założonej wizji miasta jest wykorzystanie istniejącej
i planowanej do budowy i rozbudowy bazy materialnej (kulturowej i rekreacyjnej),
dogodnego położenia miasta pod względem dostępności komunikacyjnej,
przygotowanie programu imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz
promocja marki Żyrardowa, jako ośrodka weekendowej turystyki miejskiej.
(Założenia programu rewitalizacji Żyrardowa, Rada Miasta Żyrardowa, 2003).83
Jak już wspomniano, elementy dziedzictwa kulturowego i historycznego stają
się cennym "zasobem" w uruchamianiu procesów aktywizacji miejsc. Mogą być
różnorodne elementy - od dziedzictwa przemysłowego czy historycznego, po kulturę
masową. Ciekawym przykładem jest rewitalizacja terenów po kopalni odkrywkowej
83 Program ma być realizowany według wieloletniej strategii oraz na podstawie różnych źródeł
finansowania, ponieważ skala problemu przekracza możliwości wyłącznie tylko budżetu miasta.
Źródłami finansowania zaplanowanych zadań mają być w dużej mierze fundusze strukturalne Unii
Europejskiej. Pozostałymi źródłami mają być budżet: miasta, budżety wspólnot mieszkaniowych
i właścicieli nieruchomości, budżety Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
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w Krasiejowie, gdzie powstaje park dinozaurów (odkryto tu szczątki najstarszego
europejskiego pradinozaura, nazwanego Silesaur). Innym przykładem jest będące
w trakcie realizcji w Pacanowie Europejskie Centrum Bajek (powstające przy
znacznym wsparciu funduszy unijnych).

Rys. 2.20, 2.21, 2.22, 2.23.

Koziołek Matołek i Europejskie Centrum Bajek w Pacanowie, oraz
Silesaur i Budynek Pawilonu Paleontologicznego w Krasiejowie
Fig. 2.20, 2.21, 2.22, 2.23. Koziołek Matołek and the European Fairytale Centre in Pacanów, and
Silesaur and the Phaleontologic museum Building in Krasiejów
Źródła: 2.20 - www.teatry.art.pl; 2.21. - www.muratorplus.pl; 2.22 - www.dinopark.info.pl;
2.23. - fot. autora

Kraków – Zabłocie
Modelowym przykładem procesu rewitalizacji łączącego walory lokalizacji
z aspektami dziedzictwa kulturowego i przemysłowego jest Zabłocie - zdegradowana
dzielnica przemysłowa Krakowa, leżąca po południowej stronie Wisły. Obszar
podlegał intensywnej industrializacji od połowy XIX wieku; powstało tu wiele firm,
w tym tak znane, jak fabryka wódek „Krakus”, fabryka kosmetyków „Miraculum”, czy
Fabryka Naczyń Emaliowanych znana obecnie jako „fabryka Schindlera”84. Obecnie
na obszarze dzielnicy występują objawy degradacji przestrzeni, będące
następstwem niekorzystnych zjawisk ekonomicznych i społecznych. Upadek
większości znajdujących się tu zakładów produkcyjnych, chaos przestrzenny,
nieustalony stan własności gruntów, zły stan infrastruktury technicznej,
dezintegracja i marginalizacja społeczeństwa lokalnego sprawiają, że niemożliwe
jest dalsze samodzielne funkcjonowanie dzielnicy w strukturze miasta (Gasidło…,
2004). W przypadku Zabłocia problemy występujące w wielu miejscach Krakowa są
znacznie powiększone: substandardowa zabudowa; brak określonej i licznej lokalnej
społeczności;
całkowity
brak
przestrzeni
publicznych;
zdewastowany
i nieuregulowany prawnie układ drogowy; zaniedbane brzegi Wisły85. Równocześnie
istnieje jednak wiele czynników, które stanowią przesłanki do rewitalizacji: „Fabryka
84
85

miały tu miejsca wydarzenia, o których opowiada znany film Stevena Spielberga „Lista Schindlera
Rozmowa autora z Wojciechem Miecznikowskim, kwiecień 2004
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Schindlera”, która przyciąga turystów i staje się lokalnym ośrodkiem kulturalnym;
dogodne połączenia komunikacyjne – 7 minut pociągiem podmiejskim do centrum
Krakowa, nowy most Kotlarski, przystanek planowanego tramwaju wodnego.
Do „nowych sił” wyrażających aspiracje dzielnicy należą też szkoła im. Frycza
Modrzewskiego oraz nowe firmy.
W roku 2004 na zlecenie miasta powstała koncepcja rewitalizacji fragmentu
dzielnicy - zajmującego powierzchnię ok. 44 ha, tzw. „Starego Zabłocia”86. Jako
podstawę zmian przyjęto uporządkowanie układu ulic i przestrzeni publicznych, tak
by stworzyły one czytelny i atrakcyjny przestrzennie system. Układ miejskich
przestrzeni publicznych został wyznaczony przez trzy elementy:
gruntowną
przebudowę przystanku PKP, rewaloryzację zdewastowanego brzegu Wisły i otwarty
charakter zespołu zabudowy dawnej fabryki Oskara Schindlera, oraz utworzenie
placu, zwanego roboczo "Placem Oskara Schindlera".
W latach 2005-2006 kompleksowy Program rewitalizacji i aktywizacji
poprzemysłowego obszaru Zabłocie opracowano w Instytucie Ekologii Terenów
Uprzemysłowionych w Katowicach87. Jako główny cel określono zrównoważony
rozwój obszaru i przywrócenie mu zdolności do samodzielnego funkcjonowania
w strukturze miasta. Oznacza to przyjęcie takich kierunków rewitalizacji, by
wytworzyć wewnętrzne siły zdolne do podtrzymywania funkcjonowania dzielnicy
i równoważenia jej relacji z miastem. Rewitalizowana dzielnica nie może być tylko
„reanimowana” lub „odnowiona”, ale powinna sama „zaskoczyć” i rozpocząć
zmiany własnymi siłami. Dlatego wśród propozycji działań i projektów pojawiają
się takie, które skierowane są nie tylko na wspomaganie słabych partnerów, ale i na
wzmocnienie tych, którzy będą mogli stać się „lokomotywami” przekształcania
obszaru. W programie rewitalizacji zaproponowano dziewięć priorytetowych działań
rewitalizujących – po trzy w sferze społecznej, ekonomicznej i przestrzennej. Spośród
elementów składających się na działania status „projektu flagowego” otrzymał projekt
„Aleja Lipowa” – nowy program i wizerunek wewnętrznego ciągu komunikacyjnego
spajającego obszar dzielnicy poprzez połączenie obszarów zabudowy mieszkalnej,
przemysłowej oraz mieszkalno-usługowej. Wzdłuż Alei Lipowej oraz w jej pobliżu
usytuowane będą ważne dla życia społecznego oraz gospodarczego tereny i obiekty.
Przebieg Alei będzie zgodny ze starym traktem łączącym Podgórze z Płaszowem.
Jej początek wyznacza Plac Bohaterów Getta, który jest również węzłem
komunikacyjnym, następnie Aleja przechodzi obok przystanku kolejowego Kraków
–Zabłocie, dalej znajduje się Fabryka Schindlera oraz skrzyżowanie z ulicą
prowadzącą do Krakowskiej Szkoły Wyższej poprzez obszar przemysłowo –
usługowy (Gasidło…, 2004).
Część prac zapisanych w programie rewitalizacji została już zrealizowana lub
jest w trakcie realizacji. Przykładem jest zagospodarowanie placu Bohaterów Getta88,
prace remontowe w dawnej Fabryce Schindlera czy działania inwestycyjne związane
z Krakowską Szkołą Wyższą (Kopeć, 2006).
Projekt autorstwa biura DDJM (Autorzy: arch. Marek Dunikowski, Wojciech Miecznikowski, Piotr
Uherek, Barbara Lesniak; współpraca: architekci Paweł Natkaniec, Marek Szpinda, Maciej Szarapo).
87 Autorzy: Krzysztof Gasidło, Justyna Gorgoń, Zbigniew Kamiński, Anna Starzewska-Sikorska.
88 Zagospodarowanie placu zrealizowano na podstawie konkursu urbanistyczno-architektonicznego
z 2003 roku, którego zadaniem było wyrażenie pamięci miejsca w formie przestrzennej. Zgodnie ze
zwycięską koncepcją arch. Piotra Lewickiego i Kazimierza Łataka na placu ustawiono metalowe krzesła
różnych wysokości, przypominające o wyrzucaniu mieszkańców z getta. W miejscu zburzonego baru
powstał budynek zadumy, gdzie przyjeżdżający na plac Żydzi mogą modlić się i palić świece.
86
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Rys. 2.25. Kraków Zabłocie – Plac przy przystanku kolejowym, przystanek z widokiem na wieżę
Kościoła Mariackiego, wejście do fabryki Emalia Oskara Schindlera.
Fig. 2.25. Kraków Zabłocie – Square near the railway station, station plattform and the view of
Mariacki church in the Market Square, entrance to the Emalia factory.
Źródło: Fot. autora

Rys. 2.26. Zwycięska koncepcja konkursowa
Muzeum Sztuki Współczesnej w dawnej
fabryce Emalia. C. Nardi, L. Proli,
(2007)
Fig. 2.26. Winning competition entry - museum of
Modern Art. in the former Emalia
Factory buildings, C. Nardi, L. Proli,
(2007)
Źródło: www.ronet.pl

Rys. 2.27. Plac getta przebudowany według
projektu
Piotra
Lewickiego
i Kazimierza Łataka.
Fig. 2.27. Ghetto Square rebuilt according to
the project by Piotr Lewicki and
Kazimierz Łatak
Źródło: Fot. autora

2.3. Wnioski
Procesy „trwającej rewitalizacji”
Rewitalizacja miast jest zagadnieniem aktualnym w krajach rozwiniętych od
przeszło 50 lat. Skuteczność rewitalizacji jest jednym z czynników decydujących
o tym, które miasta rozwijają się jako znaczące w swojej skali ośrodki, przyciągające
mieszkańców, inwestorów i turystów, a które „kurczą się” i podupadają. Skuteczne
procesy
rewitalizacji
wymagają
optymalnego
wykorzystania
potencjału
zdegradowanego obszaru oraz przestrzennego i ekonomicznego powiązania go
z obszarem metropolii. Jak pokazują przykłady miast europejskich, odnowa miast nie
jest procesem zamkniętym, wymagającym realizacji danego projektu, aby osiągnąć
wyznaczone cele; a raczej procesem „permanentnym”, w którym podnoszona jest
jakość i konkurencyjność kolejnych obszarów miasta. Rewitalizacja oznacza m.in.
ponowne włączenie obszarów zdegradowanych zarówno w otoczenie lokalne (miasto),
jak i system relacji globalnych, w ramach cywilizacji informacyjnej.
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Aspekty kulturowe rewitalizacji
W rewitalizacji obszarów zdegradowanych istotną rolę odgrywają obecnie
wartości kulturowe przestrzeni. W społeczeństwie informacyjnym odpowiednie
wykorzystanie („rozegranie”) wartości kulturowych miejsca może być czynnikiem
katalizującym rewitalizację; umożliwiającym przyciągnięcie inwestycji, ludzi i – co
w kontekście roli tzw. marketingu urbanistycznego nie jest bez znaczenia – uwagi
mediów. Wartości kulturowe oznaczają wartościowe dziedzictwo historyczne, w tym
dziedzictwo przemysłowe, ale mogą tez obejmować różnego rodzaju elementy
„alternatywne” i subiektywne, świadczące o tożsamości miejsca.
Uwarunkowania rewitalizacji w Polsce
Problematyka rewitalizacji pojawiła się w Polsce w latach 90. w wyniku zmian
systemowych i konieczności nadrabiania „zapóźnienia cywilizacyjnego” w stosunku
do krajów Europy Zachodniej. Mimo podejmowanych prób rewitalizacji, rezultaty są
powszechnie oceniane jako niewystarczające. Problematyka ta stała się tym bardziej
aktualna po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej i pojawienia możliwości
finansowania rewitalizacji z funduszy unijnych, oraz zaistnienia form prawnych
konstruowania programów rewitalizacji. Obecnie programy takie (lub założenia do
programów) przygotowuje większość miast w Polsce.
Rola uwarunkowań kulturowych w rewitalizacji obszarów miast polskich
Analizując prowadzone obecnie w Polsce projekty rewitalizacji, można
wyciągnąć wniosek, że stosunkowo największe szanse na sukces mają projekty
wykorzystujące aspekty kulturowe przestrzeni położonych w obszarach metropolii,
w bliskości śródmieścia. Strategia taka sprawdza się w przypadku inwestycji
komercyjnych, jak Manufaktura w Łodzi i Stary Browar w Poznaniu. Projektami
takimi w większej skali (dzielnicy) są m.in. Młode Miasto w Gdańsku, Zabłocie
w Krakowie, projektowane Muzeum Śląskie na terenie byłej Kopalni Węgla
Kamiennego Katowice, czy potencjalnie tereny nabrzeża Wisły czy Portu Praskiego
w Warszawie. Wartości kulturowe są przesłanką rewitalizacji terenów położonych
w atrakcyjnych i dobrze skomunikowanych lokalizacjach. Natomiast samo
dziedzictwo kulturowe wydaje się niewystarczającym atutem terenów
zdegradowanych (np. dziedzictwo przemysłowe w wielu miejscach na Górnym
Śląsku).
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Od początku lat 90. dwudziestego wieku pojawia się wiele koncepcji
i projektów wykorzystania możliwości ICT w mieście w zakresie aktywizacji
przestrzeni miasta. Aktywizacja taka ma na celu m.in. podniesienie jakości życia
i wzrost ponadlokalnej konkurencyjności miejsca, dlatego przyczynia się do szeroko
rozumianej rewitalizacji. Koncepcje te proponują różne zastosowania ICT:
od udostępniania informacji związanych z miastem, jego rozwojem i planowaniem,
przez systemy usprawniające funkcjonowanie różnych obszarów miasta, np.
transportu publicznego, po udostępnianie narracji związanych z miejscem
i aktywizację przestrzeni publicznej miasta z pomocą mediów cyfrowych. Propozycje
takie obejmują zarówno teoretyczne prace architektów, urbanistów, badaczy czy
artystów multimedialnych, jak i realistyczne projekty wdrażane w miastach.
Proponowane zastosowania ICT dla aktywizacji przestrzeni miejskiej można
podzielić na fizyczne, zwiążane z infrastrukturą i urządzeniami (hardware), oraz
niefizyczne, związane z oprogramowaniem czy zasobami sieci. Równocześnie,
większość zastosowań tych technologii można sklasyfikować nieco inaczej;
w nawiązaniu do wprowadzonego w rozdziale 1 rozróżnienia na racjonalne polis
i subiektywne metapolis związane z kulturową, narracyjną warstwą miasta.
W pierwszym przypadku chodzi o racjonalne usprawnianie funkcjonowania, niejako
katalizę procesów miejskich; a w drugim o zmianę sposobu doświadczania miasta
i komunikowanie warstwy narracyjnej.
Na potrzeby analizy i strukturalizacji zagadnidnia zaproponowano podzielenie
tych zastosowań i możliwości na cztery grupy:
Tabela 3.1
Klasyfikacja możliwości ICT w obszarze specyficznym dla rewitalizacji
Fizyczna
przestrzeń
miasta

Cyberprzestrzeń
(„miasto
wirtualne”)

Polis
„Hardware” - Infrastruktura i sprzęt;
m.in. łącza światłowodowe i
satelitarne, punkty dostępowe sieci
WiFi, anteny telefonii komórkowej,
GPS; a także komputery, „terminale”
sieciowe, urządzenia mobilne (PDA,
telefon komórkowy) itp.
Systemy usprawniające funkcjonowanie miasta, oraz planowanie i
zarządzanie miastem; m.in. strony
www instytucji miejskich, systemy
zarządzania transportem
publicznym, interaktywne plany
miast, tablice ogłoszeniowe

„Przestrzeń
rozszerzona”
Elementy
w przestrzeni
powiązane
z "warstwą
informacyjną"

Źródło: opracowanie własne.

Metapolis

Systemy mające na celu
udostępnianie, zbieranie
i przetwarzanie obiektywnych
i subiektywnych informacji
związanych z narracyjną warstwą
miasta; społecznośći sieciowe
Infrastruktura medialna,
pozwalająca na manifestację
metapolis w przestrzeni miasta,
m.in. ekrany LCD, projekcje
świetlne, instalacje multimedialne,
interaktywne fasady budynków,
interaktywne meble uliczne, sensory
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Rozróżnienie takie jest celowo nieco przerysowane, gdyż wiele
z proponowanych zastosowań ICT oferuje powiązanie przestrzeni fizycznej
i cyberprzestrzeni i operuje na styku polis i metapolis. Dlatego podstawą klasyfikacji
były przeważające cechy zastosowań. Jednak zdaniem autora takie wstępne
rozróżnienie pozwala na czytelniejszą strukturalizację zagadnienia. Możliwości
powiązania tych zastosowań w konkretnych projektach urbanistycznych będą opisane
w kolejnym rozdziale.
3.1. Polis – Infrastruktura telekomunikacyjna w fizycznej przestrzeni miasta
Dostęp do sieci telekomunikacyjnych możliwy jest dzięki odpowiedniej
infrastrukturze. Przez wielu badaczy wpływu ICT na miasta sama możliwość
korzystania z sieci wskazywana jest jako istotna przesłanka społecznej i ekonomicznej
rewitalizacji, gdyż pozwala ona na komunikację, dostęp do wiedzy, poszukiwanie ofert
zatrudnienia itp., a przez to na wyrównanie szans mieszkańców obszarów
zdegradowanych. Infrastruktura telekomunikacyjna nie ma w zasadzie
bezpośredniego, istotnego wpływu na fizyczny kształt przestrzeni miasta89, ale
stwarza nowe relacje przestrzenne i pozwala na nowe sposoby funkcjonowania
miasta.
Z technicznego punktu widzenia łącza internetowe czy anteny telefonii
komórkowej są jedną z wielu „warstw” infrastruktury miasta. Ponieważ łącza
internetowe są niewidoczne, fakt istnienia tej infrastruktury jest często pomijany,
a Internet traktowany jest jak magiczna skrzynka, w którą klikamy, by natychmiast
uzyskać informacje (Townsend, 2001). Jednak każde połączenie internetowe
powoduje transfer danych na różnych poziomach. Upowszechnianie się komputerów
powoduje, że łącza internetowe, a także anteny telefonii GSM, WLAN itp. stają się
ważnym elementem infrastruktury90. Choć miejskie łącza internetowe powstawały
początkowo jako połączenia z globalną siecią, badania wskazują, że są one w dużej
mierze wykorzystywane do połączeń lokalnych w obrębie miasta czy nawet budynku,
zastępując tradycyjne środki komunikacji (Towsend, 2001). Należy wspomnieć, że
rozwój sieci telekomunikacyjnych niesie ze sobą również ryzyko wykluczenia pewnych
obszarów z funkcjonowania w strukturze miasta: Podczas gdy rozwinięte ośrodki
łączą się w „globalne miasto”, lokalnie powstają nieraz bariery, wynikające z braku
dostępu do technologii.
Zasadnicze elementy miejskiej infrastruktury telekomunikacyjnej pozostają
niewidoczne. Przykładem widocznych elementów w przestrzeni publicznej są meble
uliczne, umożliwiające korzystanie z internetu, jakie pojawiają się na ulicach wielu
miast. Przykładowo, w Berlinie w ramach projektu E-info w rożnych miejscach
w przestrzeniach publicznych miasta umieszczone zostały publicznie dostępne
komputery z dostępem do Internetu (pełniące rolę podobną do budek
telefonicznych). To, co kilka lat temu było nowością w światowych metropoliach, dziś
można spotkać nawet w małych polskich miejscowościach turystycznych.

89 Jako klasyczny przykład pośredniego wpływu ICT na miasto są przytaczane współczesne wieżowce,
których funkcjonowanie byłoby niemożliwe bez telekomunikacji, gdyby informacje zapisane na
papierze trzeba fizycznie przenosić (osobiście czy nawet za pomocą poczty pneumatycznej).
90 Przykładowo, na terenie Placu Poczdamskiego w Berlinie w budynkach i pod ziemią znajduje się
62 000 kilometrów kabli światłowodowych, łączących budynki ze sobą i ze światem (Biswas, 2000).
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Rys. 3.1, 3.2. Sieć światłowodowa na Dolnym Manhatanie (Nowy Jork) i w centrum Filadelfii
Fig. 3.1, 3.2. Fiberglass network in Lower Manhattan and in the center of Philadelphia
Źródło: Townsend, 2004.

Rys. 3.3, 3.4. Kiosk E-info w Berlinie i terminal interentowy przy parku Chopina w Gliwicach,
umieszczony w ogrodzeniu siedziby firmy Wasco
Fig. 3.3, 3.4. E-info kiosk in Berlin and an internet access terminal at the Chopina Park in Gliwice,
located in the wall of Wasco company building
Źródło: fot. autora.

Równocześnie z rozwojem Internetu i powstaniem globalnej sieci WWW drugą
technologią, która upowszechniła się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku na całym
świecie, jest telefonia komórkowa. Telefony komórkowe zmieniają życie ludzi
w miastach, sprawiając, że każdy jest dostępny „wszędzie i o każdej porze”. Jak
zauważa Anthony Townsend, telefonia komórkowa nie tylko przeciwdziała
ograniczeniom geograficznym komunikacji, ale także pozwala na istotną oszczędność
czasu, a w rezultacie prowadzi do przyspieszenia życia mieszkańców miasta, a na
poziomie zagregowanym, dramatycznie zwiększa metabolizm systemu miejskiego
(Townsend, 2003). W książce The Practice of Everyday Life Michel de Certeau
opisuje wrażenia, jakich dostarcza spacerowanie po mieście z walkmanem SONY na
uszach (nowym wówczas urządzeniem). Zauważa on, że w ten sposób powstają
zupełnie nowe wrażenia, łączące wrażenia przestrzenne i muzyczne (de Certeau,
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1988); wrażenia pochodzące z otaczającej rzeczywistości, oraz te pochodzące
z elektronicznego urządzenia. Współczesne telefony komórkowe91, wyposażone
w zaawansowane funkcje komunikacji synchronicznej i asynchronicznej (rozmowa,
sms, wiadomości głosowe, chat itp.) oraz coraz częściej wyposażone w możliwości
lokalizacji dostarczają podobnych, ale o wiele bardziej złożonych wrażeń. Pozwala to
zarówno na komunikację, jak i korzystanie z usług ułatwiających orientację i życie
codzienne w mieście92. Telefon komórkowy pełni rolę pilota [telewizyjnego]
służącego do obsługi otaczającego świata (Townsend 2003).
Wpływ telefonii komórkowej na sposób korzystania z przestrzeni był
sygnalizowany przez wielu badaczy (Townsend 2004, Mitchell 2003), ale dopiero od
niedawna istnieje możliwość badania przestrzennego rozkładu wykorzystania sieci
telefonii komórkowej. Grupa robocza SENSEable City Lab na MIT zrealizowała
projekt Mobile landscape, który wizualizuje komunikację mieszkańców za pomocą
sieci telefonii komórkowej. Na miasta nałożono aktualizowane w czasie rzeczywistym
dane, dotyczące lokalizacji osób dzwoniących i odbierających rozmowę. Zestawienie
setek odbywających się równocześnie rozmów tworzy rozmyte wzory, ujawniając
ciekawe prawidłowości. Projekt zawiera też statystyki dotyczące lokalizacji
rozmawiających i częstości rozmów, a zestawione ze sobą obrazy z różnych okresów
dają swoisty nowy krajobraz życia w mieście. Projekt mobile landscape jest nie tylko
impresją na temat współczesnego miasta, stanowi też potencjalne nowe narzędzie do
analizy przestrzennej. Na wykresach widać „wyspy” aktywności telefonów, które
skorelowane są z czasem funkcjonowania różnych części miasta.
Radiowy, bezprzewodowy dostęp do sieci (Wireless LAN – WLAN; WiFi)
umożliwia podłączenie do Internetu z urządzeń przenośnych w dowolnym miejscu
w mieście, w zasięgu punktu dostępowego (ang. hotspot). W Europie Zachodniej,
USA czy Japonii technologia ta zyskuje na popularności, a prognozy mówią, że już
niedługo więcej osób będzie korzystać z sieci za pomocą urządzeń przenośnych niż z
użyciem tradycyjnych „pecetów”. Przykładowo, w Nowym Jorku grupy mieszkańców
zakładają „hotspoty”, tak by ich zasięgiem objąć mieszkania, ulice i parki (np. grupa
ochotników NYCwirelsee). W roku 2006 liczbę otwartych punktów dostępowych na
świecie szacowano na 100 000; od tego czasu liczba ich wzrosła kilkakrotnie.
W Polsce funkcjonuje przeszło 1500 otwartych punktów dostępowych,
zlokalizowanych przede wszystkim w największych miastach93.

Takie zawansowane telefony komórkowe oferujące szereg zaawansowanych funkcji określane są
w języku angielskim jako tzw. smart phone.
92 Telefonia komórkowa stwarza też możliwości dodawania interaktywnych możliwości do elementów
przestrzeni miasta. Przykładowo latem 2005 w Krakowie zainstalowano w rzeźbie smoka wawelskiego
instalację służącą do tego, by smok „ział ogniem”, którą można uruchomić za pomocą smsa. Jak
napisała Gazeta Wyborcza, w pierwszych dniach stało się to tak popularne, że na to, by „smok zionął
dla nas ogniem” po wysłaniu smsa trzeba było czekać nawet godzinę. Choć jest to banalny przykład
zabawnego gadżetu, pokazuje nowe możliwości aktywacji elementów przestrzeni.
93 Według danych z portalu PDA Club - www.pdaclub.pl (czerwiec 2008).
91
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Rys. 3.5. Współczesny zaawansowany telefon komórkowy wyposażony w system GPS, oraz wariacje na
temat przyszłego wyglądu urządzeń mobilnych
Fig. 3.5. Contemporary GPS-equipped mobile phone and various visions of future mobile devices look
Źródło: lee-johnson.blogware.com

Rys. 3.6. Cyfrowa wersja miasta dostępna za pomocą palmtopa. Projekt Digital Lens (2005-2006)
Fig. 3.6. A digitsal version of the city accessed through a palmtop. Digital Lens Project (2005-2006)
Źródło: http://mobile.mit.edu/elens/

Rys. 3. 7, 3.8. Wizualizacja aktywności sieci telefonii komórkowej na tle planu Grazu (Austria)
Fig. 3. 7, 3.8. Visualiation of mobile phone network activity oin the map of Graz (Austria)
Źródło: SENSEable City Lab, MIT. www.senseable.mit.edu
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Aktywizacja przestrzeni za pomocą sieci bezprzewodowej
Otwarty, bezprzewodowy dostęp do Interentu jest często wskazywany jako
nowa jakość, usprawniająca funkcjonowanie w przestrzeni miejskiej. W czerwcu
2002 r. organizacja wolontariuszy New York Wireless uruchomiła największą do tego
czasu sieć bezprzewodową WiFi w przestrzeni otwartej, obejmującą swym zasięgiem
teren Bryant Parku w Nowym Jorku. Był to eksperyment mający na celu wzbogacenie
przestrzeni publicznej o niewidoczny, dodatkowy wymiar funkcjonalny. Celem było
m.in. zbadanie korelacji pomiędzy odwiedzinami parku i korzystaniem z sieci
bezprzewodowej, oraz uzyskanie danych statystycznych na temat sposobu korzystania
z sieci w parku. Aby nie zakłócać naturalnego wyglądu parku, trzy anteny zostały
umieszczone w nierzucających się w oczy miejscach i dodatkowo zakamuflowane.
W okresie trzech miesięcy zanotowano blisko 3000 logowań do sieci; średnio 32
dziennie. Jednym z wniosków z eksperymentu było, że sieć spowodowała nałożenie
się funkcji parku i sąsiednich budynków biurowych – pracownicy sąsiednich firm
pracowali w parku z użyciem laptopów (Townsend, 2003).

Rys. 3.9, 3.10. Sieć bezprzedwodowa WiFi w Bryant Park w Nowym Jorku. Infrastruktura techniczna
rozmieszczona w parku i strona sieci lokalnej
Fig. 3.9, 3.10. WiFi network in Bryant Park, New York. Diagram of infrastructure used and local
network website
Źródło: Townsend, 2004.

Obecnie w wielu miastach na całym świecie istnieją sieci bezprzewodowe
w głównych przestrzeniach publicznych (np. na rynku w Krakowie i w Gliwicach),
a wiele miast uruchamia publiczne programy objęcia siecią bezprzewodową całych
centrów miast, a docelowo całego obszaru miasta. Plany stworzenia ogólnomiejskiej
sieci bezprzewodowej mają m.in. Filadelfia, Minneapolis, Toronto, a w Europie
Kopenhaga, Ateny, Bolonia.
Jedna z pierwszych miejskich sieci bezprzewodowych WiFi powstała w mieście
Athens (stan Georgia, USA). Sieć pod nazwą The Cloud at Athens
(athenscloud.nmi.uga.edu) obejmuje kilkanaście kwartałów tworzących centrum
niewielkiego miasta i oferuje dostęp do Internetu, informacje o mieście i kontekstowe
(związane z lokalizacją) informacje o dostępnych w mieście usługach, wydarzeniach,
grupach, społecznościach lokalnych itp. New Media Institute w University of Georgia
prowadzi program badawczy mający na celu znalezienie nowych zastosowań dla
miejskiej sieci bezprzewodowej. Dyrektor Instytutu – Scott Shamp – określił ten cel
następująco: Wszyscy wiedzą, że sieć bezprzewodowa jest dobra. My staramy się
dowiedzieć, do czego jest ona dobra94.
94

W rozmowie z autorem w grudniu 2005.
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Rys. 3.11, 3.12. Schemat lokalizacji punktów dostępowych i zasięgu sieci bezprzewodowej w centrum
Athens oraz strona internetowa serwisu the Cloud At Athens
Fig. 3.11, 3.12. Access point localisation and WiFi range scheme in the centre of Athens, and the
website of the Cloud At Athens
Źródło: New Media Institute, University of Georgia.

Przykładem wpływu dostępu do sieci bezprzewodowej na sposób
funkcjonowania przestrzeni miejskiej jest kampus Massachussets Institute of
Technology (Cambridge, USA). Kampus objęty jest jedną z największych sieci
bezprzewodowych WiFi, składająca się z przeszło 2800 punktów dostępowych,
a zdecydowana większość studentów i wykładowców na co dzień korzysta z laptopów.
Wpływ sieci bezprzewodowej na funkcjonowanie lokalnej społeczności był
przedmiotem analizy w projekcie badawczym iSPOTS: Życie i praca
w bezprzewodowej społeczności MIT prowadzonym przez MIT Senseable City Lab.
W efekcie projektu powstała m.in. instalacja pokazująca w czasie rzeczywistym
aktywność sieci bezprzewodowej na tle mapy kampusu, oraz statystyki dotyczące
korzystania z sieci w ciągu dnia95. Obserwacje danych statystycznych potwierdzają to,
co zauważyć można na terenie kampusu: różne miejsca wykorzystywane są w sposób
coraz bardziej elastyczny, zaciera się granica między przestrzeniami do pracy, nauki
czy wypoczynku. Aktywność sieci zaczyna się od porannego sprawdzania emaili
w akademikach; potem największą zaobserwować można w kawiarniach
i w wielofunkcyjnym „centrum studenckim”, gdzie jest mnóstwo ławek, stolików
i innych miejsc w sam raz, by „zaszyć się” ze swoim komputerem. Latem dużo ludzi
pracuje po prostu na trawnikach przed budynkami uczelnianymi. Laptopy i WiFi
powodują rewolucyjne zmiany w sposobie pracy ludzi; iSpots ma na celu
wizualizację tych zmian przez monitorowanie ruchu w sieci bezprzewodowej
i pokazanie, jak ludzie przemieszczają się po kampusie. Wizualizacje te dostarczają
ilościowych dowodów na to, że ludzie na terenie kampusu naprawdę używają WiFi
niemal 24 godziny na dobę. MIT pokazuje w tym względzie, jak wyglądać będzie
świat w przyszłości96.
95 Wyniki projektu prezentowane były na wystawie iSPOTS: Living and Working in MIT's Wireless
Community w listopadzie 2005 w MIT Museum – Emerging Technologies Gallery, Cambridge, USA.
Wyniki są również dostępne w Internecie na stronach www.ispots.mit.edu i www.senseable.mit.edu.
96 Rozmowa autora z Carlo Ratti, dyrektorem SENSEable City Lab, MIT, listopad 2005. Współautor
projektu Andres Sevtsuk wspomina też, że projekt wywołał bardzo szerokie zainteresowanie mediów;
nie tylko jako narzędzie do wizualizacji przepływów miejskiej komunikacji, ale jako potencjalne
narzędzie obserwacji, nadzoru i kontroli, ograniczające wolność i anonimowość mieszkańców.
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Rys. 3.13. Wizualizacja aktywności sieci WiFi na tle planu kampusu MIT
Fig. 3.13. Visualisation of WiFi activity on MIT campus map
Źródło: SENSEable City Lab, 2005.

Wnioski płynące z analizy wpływu sieci WiFi na życie na terenie kampusu przemieszanie funkcji pracy, nauki i rozrywki oraz zapotrzebowanie na przestrzeń,
którą można wykorzystywać w elastyczny sposób do spotkań roboczych (nowe funkcje
dla istniejących pomieszczeń, jak biblioteka, kawiarnia itp.) - zostały wykorzystane
przy wyposażaniu budynków MIT (m.in. możliwość podłączenia w wielu miejscach
komputerów do rzutników i ekranów plazmowych). A w dwu najnowszych budynkach
uczelni (laboratorium „Stata Center” i akademiku „Simmons Hall”) zapewniono
znaczną ilość przestrzeni wspólnej; niemającej konkretnie określonej funkcji –
poszerzenia korytarzy z miejscami do siedzenia, przymknięte „zatoki” czy
nieregularne „jaskinie” z dostępem do sieci i możliwością podłączenia rzutnika lub
monitora, gdzie kilka do kilkunastu osób może spontanicznie organizować spotkania.
3.2. Polis a cyberprzestrzeń
W procesach rewitalizacji kluczowe znaczenie ma zaangażowanie różnych
„aktorów” i instytucji działających w mieście, dlatego obieg informacji ma istotne
znaczenie. Za podstawowe zastosowanie Internetu w obszarze specyficznym dla
rewitalizacji uznać można zatem strony internetowe, udostępniające informacje na
temat miasta, dzielnic, projektów transformacji, renowacji, rewitalizacji itp.97
Udostępnianie informacji związanych z planowaniem rozwoju miasta na stronach
internetowych staje się standardem w krajach rozwiniętych; także w Polsce obecnie
niemal wszystkie gminy mają swoje strony internetowe, gdzie znajdują się m.in.
informacje na temat opracowań urbanistycznych i programów rewitalizacji98. Wydaje
się, że samo udostępnienie informacji ma wartość jako podstawa do korzystania
z tych opracowań i programów oraz ewentualnej partycypacji i dyskusji.
97 W rankingu miejskich stron internetowych ocenianych pod względem przydatności dla
mieszkąńcóew, turystów i biznesu pierwsze miejsce zajęła Kopenhaga. Warszawa znalazła się na 49
pozycji. Ranking dostępny jest na stronie http://www.citymayors.com/features/e-cities.html.
98 Strony te różnią się jednak znacznie pod względem łatwości obsługi, oraz aktualności i dostępności
wyczerpujących danych. Przykładowo, dość dobra, kompleksowa informacja na temat planów
miejscowych i programów rewitalizacji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa;
natomiast wiele mniejszych gmin udostępniło tylko teksty uchwał rady miasta lub gminy.
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Społeczności internetowe
Społeczność internetowa to grupa ludzi posiadających wspólne
zainteresowania lub cele, skupiona wokół pewnego internetowego ośrodka (serwisu),
umożliwiającego realizację tych celów. Istnieją zarówno serwisy skupione wokół
specyficznej tematyki99, jak i ogólne systemy, umożliwiające tworzenie społeczności
internetowych przez użytkowników100. Obecnie społeczności internetowe rozwijają się
w kierunku tzw. sieci drugiej generacji (Web 2.0101), tzn. serwisów takich, by sieć
WWW dawała użytkownikom jak największą możliwość interakcji i integracji, przy
jednoczesnej minimalizacji ingerencji administratorów czy twórców. Autorzy
przygotowują serwis, ale jądrem jego funkcjonowania są użytkownicy, którzy
dostarczają jego zawartość (np. zdjęcia, teksty, pliki wideo, linki do ciekawych stron
internetowych itp.) oraz tworzą społeczność użytkowników, która zaczyna ze sobą
współpracować i żyć "własnym życiem". Z zagadnieniami aktywizacji obszarów miasta
związane są społeczności internetowe tworzone na podstawie problematyki czy
zainteresowań członków, związane z konkretnym miejscem (regionem, miastem,
dzielnicą, kampusem uczelni itp.). Wyróżnić można trzy ich rodzaje: (1) serwisy
ułatwiające życie codzienne w mieście102; (2) serwisy, w których tematem jest
problematyka związana z miejscem (miastem, dzielnicą, osiedlem); (3) serwisy
specjalnie stworzone do wspomagania procesów projektowych i planistycznych
(przede wszystkim partycypacji społecznej).
Serwisy poświęcone problematyce związanej z miejscem (miastem, dzielnicą,
osiedlem) są tworzone zarówno przez władze lokalne i administrację jak i lokalne
organizacje i grupy nieformalne103. Takie serwisy internetowe uzupełniają i częściowo
przejmują rolę tradycyjnych elementów integrujących społeczność zamieszkującą
pewien obszar, jak tablica ogłoszeniowa, gazetka osiedlowa, lokalna gazeta miejska,
zebranie mieszkańców itp. Wydaje się, że aby elementy takie stały się stałym
elementem życia lokalnej społeczności, potrzeba dłuższego czasu, dlatego
w miejscach, gdzie technologie teleinformacyjne są bardziej rozwinięte (np. w San
Francisco), serwisy takie są dużo bardziej rozpowszechnione i postrzegane jako stały
element życia w mieście.
Na przykład serwis slashdot.org poświęcony nowym technologiom informacyjnym, friendster.com
służący utrzymywaniu kontaktów towarzyskich, serwis dla studentów architektury – Wydział
Architektury - www.w-a.pl, czy spektakularny rozkwit portalu naszaklasa.pl w 2008 roku.
100
Szczególnie spektakularny był rozwój MySpace, który to serwis (o przeznaczeniu
ogólnorozrywkowym – przyjaciele, gry, muzyka, zdjęcia itp.) w ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy
zdołał zgromadzić ponad 50.000.000 użytkowników.
101 Nazwa Web 2.0 rozpowszechniała się od 2004 roku. Tradycyjna Sieć, określana mianem Web 1.0,
tworzona od początku lat 90., zbudowana jest ze zbioru statycznych stron, których zawartość
zmienia się tylko okazjonalnie, a niekiedy wcale. Nowa jest dynamicznym zbiorem danych,
tworzonym i wykorzystywanym przez duże wspólnoty internautów, opartym w dużej mierze na
innych mechanizmach. (http://www.pcworld.pl/news/84628.html)
102 Jednym z najbardziej popularnych jest amerykański Craigslist. Początkowo serwis ogłoszeniowy dla
regionu San Francisco, bardzo szybko zdobył popularność i obecnie obejmuje obszar całych Stanów
Zjednoczonych i ma kilkadziesiąt działów: od ogłoszeń kupna i sprzedaży rzeczy używanych i wynajmu
mieszkań, przez informacje o wydarzeniach w mieście, możliwość szukania znajomych, hobby, serwis
towarzyski, aż po rozbudowane strony społeczności Craigslist, gdzie użytkownicy mogą dyskutować na
wszelkie tematy. Serwis Craigslist jest dziś codziennością dla setek tysięcy mieszkańców regionu San
Francisco i całych Stanów Zjednoczonych.
103
Na przykład równolegle działające serwisy poświęcone Gliwicom: www.gliwice.pl,
www.gliwice.com, www.forumgliwice.com, www.gliwiczanie.pl, www.gliwice.naszemiasto.pl czy
lokalne społeczności internetowe mieszkańców osiedli mieszkaniowych.
99
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Informacja i promocja w rewitalizacji
Strony interentowe są powszechnie używane do przekazywania informacji
o projektach rewitalizacji; stają się też coraz częściej portalami do komunikacji
między różnymi uczestnikami tych procesów; w tym do konsultacji społecznych.
Podlegają przy tym tym samym, trendom, jakim projektowanie innych witryn
internetowych, czyli stają się coraz bardziej atrakcyjne, interaktywne i dynamiczne.
Przykładem może być strona projEktu New Islington w Manchesterze, która nie tyle
przekazuje informacje na temat projektu, co ma na celu przekazanie "pozytywnego
klimatu" tego procesu i zainteresowanie przyszłych mieszkańców.
Możliwości związane z serwisami internetowymi w wielu miastach świata
zaczynają być wykorzystywane do angażowania lokalnej społeczności w procesach
rewitalizacji. Przykładem takiego zastosowania jest platforma e-City stosowana
w ramach działań rewitalizacyjnych w Manchesterze104. Program rewitalizacji
obejmuje tam teren ok. 1100 ha zdegradowanych terenów we wschodniej części
miasta (którą charakteryzuje m.in. upadek przemysłu, 13% spadek populacji w latach
90. XX w., 20% pustostanów, wysokie bezrobocie i przestępczość oraz niskiej jakości
infrastruktura i niszczejąca zabudowa). Przesłanką do uruchomienia programu e-City
były m.in. tradycje Manchesteru w partycypacji społecznej i zaangażowaniu grup
pozarządowych w rozwój miasta, oraz nadzieje wiązane przez władze miasta
z możliwościami ICT dla lokalnego biznesu i społeczności (Kingston, Babicki, Ravetz,
2005). E-City jest wciąż narzędziem nowym i rozbudowywanym, lecz dotychczasowe
rezultaty pracy z systemem oceniane są jako obiecujące, a uzyskane wnioski i sugestie
wprowadzane są do tworzonych obecnie programów rewitalizacji105. Platforma
używana przez spółkę zarządzającą rewitalizacją East Manchester Regenaration
Company pozwala m.in. na następujące formy partycypacji:
Tabela 3.2
Wybrane narzędzia platformy e-City wykorzystywane w procesie
projektowym i decyzyjnym w rewitalizacji wschodniego Manchesteru
Narzędzie
Zadanie
Ankietowanie
Ankietowanie mieszkańców
Zapytania
Zapytania kierowane przez mieszkańców do planistów/ władz
miasta
Narzędzia rozwoju
„Metanarzędzie” – ocena i szukanie możliwości rozwoju
społeczności
platformy społeczności internetowej
Mapowanie „aktywów”
Baza danych z lokalizacją przestrzenną cennych elementów
struktury miasta i społeczności, m.in. kulturowych,
historycznych, fizycznych, ekonomicznych itp.
Wizualizacja przyszłości
Tworzenie 2- i 3-wymiarowych modeli rewitalizowanych
terenów; z możliwością ich modyfikacji i porównywania przez
użytkowników
Analiza wpływu projektów
Analiza i ocena wpływu efektów projektów
Analiza scenariuszy
Zintegrowane dyskusje nad scenariuszami rozwoju
Źródło: Kingston, Babicki, Ravetz, 2005 (tłumaczenie autora)

104 Platforma e-City została opracowana przez władze miasta Manchesteru w ramach europejskiego
projektu badawczego Intelligent Cities (IntelCities), jako część pakietu roboczego e-Regeneration
(www.intelcitiesproject.com)
105 Więcej informacji na stronach www.eastserve.com oraz www.neweastmanchester.com
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Rys. 3.14. Strona internetowa projektu New Islington. Urban Splash, 2008
Fig. 3.14. New Islington project website. Urban Splash, 2008

Rys. 3.15. Platforma e-City – Schemat działania systemu i widok strony internetowej
Fig. 3.15. e-City platform – operational scheme and website
Źródło: Kingston, Babicki, Ravetz, 2005.

Kataliza życia codziennego w mieście
Mieszkańcy miast zawdzięczają nowym technologiom informacyjnym
i komunikacyjnym wiele usprawnień i oszczędność czasu w życiu codziennym.
Anthony Townsend (2002) nazywa ten proces przyspieszenia i ułatwienia życia
jednostek i organizacji katalizą życia codziennego w mieście. Zastosowania serwisów
internetowych związanych z miastem nabierają istotnego znaczenia i stanowią nową
jakość, gdy istnieje równolegle wiele usług wzajemnie się uzupełniających.
Przykładowo, z doświadczeń autora, w Londynie funkcjonują m.in.:
Gumtree - serwis ogłoszeniowy oferujący ogłoszenia kupna, sprzedaży i wynajmu;
informacje o bieżących wydarzeniach w mieście;
Streetmap - wirtualny plan miasta, który pozwala na wyszukiwanie adresów,
znajdowanie usług w określonej części miasta, oglądanie zdjęć lotniczych
i charakterystycznych zdjęć z danej lokalizacji106;
Transport for London - serwis miejskiego przedsiębiorstwa komunikacji publicznej,
który pozwala na wygodne i łatwe znalezienie najkrótszego sposobu komunikacji
między dwoma miejscami w mieście, z możliwością określenia preferencji środków
transportu itp.
106 Serwis umożliwia łatwe powiązanie lokalizacji z innymi stronami, tak że np. ogłoszenie o wynajmie
mieszkania z serwisu Gumtree zawiera łącze pokazujące lokalizację mieszkania na planie i zdjęciu
lotniczym, a charakterystyczne punkty na planie miasta (np. muzea) są połączone ze stronami
odpowiednich instytucji.
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Rys. 3.16. Schemat linii metra w Londynie: oryginał z roku 1931 i współczesna wersja na stronie
internetowej Tubeguru
Fig. 3.16. London tube schematic map: original 1931 diagram and contempory version on the
Tubeguru website
Źródło: www.tubeguru.co.uk.

Już trzy powiązane ze sobą w ten sposób serwisy pozwalają na wygodne,
„wirtualne eksplorowanie” miasta, co uzupełnia i ułatwia codzienne życie
w mieście107. Tego typu usługi istnieją w wielu miastach; także w Polsce dostępne są w
Internecie rozkłady jazdy pociągów i autobusów czy plany miasta. Jednak tym, co
stanowi zasadniczą różnicę i nową jakość dla użytkownika w przypadku serwisów
miejskich, przykładowo w Londynie, jest kompleksowość, wszechstronność
i niezawodność systemu, oraz wzajemne powiązanie różnych serwisów. Łatwość
korzystania z tego rodzaju systemów i swego rodzaju „przenikanie się” różnych usług
stanowi jakościową zmianę i ułatwienie w życiu codziennym w mieście108. Rola tych
usług rośnie wykładniczo, a istotny wpływ na miasto jest uzależniony od stopnia ich
rozpowszechnienia i wykorzystania, niezawodności i wzajemnego powiązania. Takie
zagęszczenie daje niezbędną „masę krytyczną”, w znacznym stopniu zmieniającą
sposób funkcjonowania mieszkańców miasta109.
W praktyce oznacza to, że np. po znalezieniu interesującego użytkownika ogłoszenia o imprezie
kulturalnej na stronie Gumtree można jednym kliknięciem otworzyć plan miasta z zaznaczoną
lokalizacją, równocześnie otworzyć listę opinii i rekomendacji innych użytkowników; potem
automatycznie znaleźć najdogodniejszy środek transportu, a następnie rozesłać informację emailem do
znajomych – to wszystko w ciągu kilku minut. W ankiecie przeprowadzonej przez autora w Londynie
na grupie około 30 osób w wieku od 20 do 35 lat przeszło 70% odpowiedziało, że korzysta ze
wspomnianych stron internetowych co najmniej kilka razy w tygodniu i że w znacznym stopniu
ułatwiają one życie codzienne i funkcjonowanie w metropolii.
108 Autor korzystał z opisanych serwisów na co dzień, mieszkając w Londynie. Co ciekawe, usługi te
okazywały się też bardzo często przydatne w pracy projektowej w skali urbanistycznej i były
powszechnie wykorzystywane w biurze projektowym (np. plan miasta skoordynowany jest ze zdjęciami
lotniczymi terenu i współrzędnymi geodezyjnymi podkładów mapowych; a baza danych systemu
Transport for London może być wykorzystywana w oprogramowaniu GIS do szacowania dostępności
komunikacyjnej różnych obszarów miasta).
109 Przykładem osiągnięcia takiej „masy krytycznej” przez serwis internetowy może być niedawny
sukces portalu naszaklasa.pl. Choć podobne serwisy istniały w Polsce wcześniej, były niemal
niezauważone przez szersze rzesze użytkowników czy media i dopiero splot różnych czynników
doprowadził do ich gwałtownego rozwoju. Wydaje się, że funkcjonujące w Polsce miejskie serwisy
internetowy (np. naszemiasto.pl) nie sĄ jeszcze wystarczająco interesujące, ale np. w USA ostatnio
rozwija się dynamicznie portal inside.out – system społeczności internetowych związanych
z dzielnicami i sąsiedztwami.
107
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Sieci bezprzewodowe i mechanizmy lokalizacji
Możliwości telefonii komórkowej mogą być wykorzystane do usprawnienia lub
stworzenia nowych możliwości transportu w mieście. Przykładem takiego
wykorzystania technologii jest system wypożyczania rowerów wprowadzony przez
Deutsche Bahn w Berlinie i kilku innych większych miastach niemieckich. W mieście
znajduje się kilkaset rowerów, z których można skorzystać po aktywowaniu usługi
przez sms. Taki zaparkowany, „wolny” rower można wziąć z dowolnego miejsca, a po
użyciu odstawić gdziekolwiek i zablokować. Opłata za korzystanie ze środka
transportu doliczana jest do rachunku telefonicznego110.

Rys. 3.17, 3.18. „Call a bike” – rower na ulicy Berlina (fot. autor) i slajd z prezentacji systemu
Fig. 3.17, 3.18. „Call a bike” – a bicycle in a Berlin street and a screenshot of the system presentation
Źródło: www.callabike.de.

Przykładowo w teoretycznej koncepcji konkursowej Wap Your Car111
zaproponowano wykorzystanie ICT (telefony komórkowe, wap, GPS, baza danych,
portal internetowy) do usprawnienia organizacji komunikacji samochodowej
w mieście, a w szczególności parkowania w centrum. Projekt proponuje z jednej
strony wykorzystanie Internetu do lepszej organizacji samochodów112, z drugiej zaś
uatrakcyjnienie parkingów przez powiązanie ich z usługami. Projekt proponuje
stworzenie systemu, który usprawniłby sposób wykorzystania samochodów,
rozwijając istniejące systemy współużytkowania samochodów poprzez lepszą
organizację wspomaganą przez ICT. Elementem tego rozwiązania, „na przecięciu
przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej” są małe, automatyczne parkingi, wyposażone
w pewien standardowy zakres usług, który może być rozszerzony w zależności od
lokalizacji, mające swoje odpowiedniki w postaci stron www.
Równolegle z rozwojem sieci bezprzewodowych upowszechniają się
mechanizmy lokalizacji i mobilności (ang. context and location-awareness), które
110 W Polsce w kilku miastach (m.in. Poznań, Jaworzno, Zamość) istnieje możliwość wykorzystania sms
do opłaty za autobusy miejskie (http://biletysms.infobus.pl/biletysms/, sierpień 2006)
111 Autorzy: Valentin Hadelich, Tadashi Iwamoto, Michał Stangel, Bauhaus University, Weimar, 2001.
koncepcja projektowa wyróżniona w konkursie Renault Traffic Design Award, 2001
(www.wapyourcar.com)
112 Badania przeprowadzone w Niemczech wykazały, że prywatne samochody są średnio
wykorzystywane przez około jedną godzinę w ciągu doby. Współużytkowanie samochodów - „carsharing” – proponuje by zamiast posiadać prywatny samochód, wykupić abonament i wypożyczać
samochód w miarę potrzeb. Rozwiązanie to jest wprowadzane z sukcesami od kilku lat i prognozuje się
wzrost jego popularności.
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obecnie wykorzystywane są np. w systemach nawigacji samochodowej. Pozwalają one
na określenie położenia użytkownika z dokładnością do kilkunastu metrów
i uzyskiwanie informacji zależnych od położenia (np. o najbliższych stacjach
benzynowych, restauracjach czy sklepach). Mechanizm działa też „w drugą stronę” –
nadawca może „umieścić” informacje w danym miejscu w przestrzeni, a raczej
umieścić je w Internecie, tak że będzie dostępna tylko z danego miejsca w przestrzeni.
Umożliwia to więc np. stworzenie strony internetowej z informacjami o mieście, czy
elektronicznego przewodnika turystycznego, z których będzie można korzystać tylko
fizycznie znajdując się w jego obrębie. Wraz z upowszechnianiem technologii
rozwijają się usługi oparte na mechanizmach lokalizacji. I tak np. w Tokio korzystając
z „palmtopa” wyposażonego w GPS można szukać restauracji w pobliżu miejsca, gdzie
akurat jesteśmy, czy też odnaleźć znajomych znajdujących się niedaleko.
Powiązanie informacji z lokalizacją w przestrzeni jest też obecnie rozwijane
w usługach internetowych. W USA i Europie Zachodniej istnieją kompleksowe
systemy udostępniające mapy miast z możliwością wyszukiwania usług, połączeń
drogowych itp. (jak opisany wcześniej wirtualny plan Londynu). Jednym z bardziej
zaawansowanych systemów tego typu jest obecnie „wirtualny globus” Google
Earth113, który pozwala zarówno na przeglądanie lokalizacji określonych przez
usługodawcę, jak i tworzenie nowych opisów miejsc przez użytkowników. Planowane
jest powiązanie mechanizmów lokalizacji w serwisach internetowych i w usługach
dostępnych przez urządzenia mobilne.
Sieci bezprzewodowe stwarzają nowe możliwości komunikacji i współpracy
między ludźmi. Osoby/urządzenia wyposażone w możliwości lokalizacji mogą stawać
się ad hoc częścią lokalnej sieci, związanej z konkretnym miejscem (np. biurowcem,
hotelem, dzielnicą...). Równocześnie dzięki technologiom informacyjnym
i wykorzystaniu „inteligentnych” programów komputerowych istnieje możliwość
zautomatyzowania procesu komunikacji. Możliwości ICT w zakresie współpracy
między ludźmi, nawiązywania kontaktów i tworzenia się tymczasowych i trwałych
grup społecznych, oraz korzystania przez jednostki i grupy z przestrzeni miasta
przedstawił Howard Reinhold w książce Smart Mobs: The Next Social Revolution.
Reinhold wyjaśnia to w następujący sposób: gdy idziemy przez miasto,
prawdopodobnie mijamy dziesiątki ludzi o wspólnych interesach – kogoś, kto chce
sprzedać coś, czego szukamy; potencjalnego partnera w interesach czy kogoś
o wspólnych zainteresowaniach. Najczęściej pozostajemy nieświadomi istnienia
tych ludzi. Jednak gdyby nasze przenośne komputery „porozumiewały się”
i powiadamiały nas o możliwości kontaktu w miejscu, gdzie się akurat znajdujemy,
umożliwiłoby to nawiązywanie i wzmacnianie kontaktów społecznych
i wykorzystanie potencjału przypadkowych spotkań. W ten sposób miasto nabiera
nowego znaczenia jako przestrzeń komunikacji (Reinhold 2002).

Google Earth umożliwia wyświetlanie na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej zdjęć
satelitarnych, lotniczych oraz różnego rodzaju informacji geograficznych i turystycznych. Podstawowa
funkcja programu znajduje miejscowości. Pozostałe funkcje to m.in. wyświetlanie miejsc, w których
można przenocować, rozerwać się, zjeść posiłek, zrobić zakupy, skorzystać z bankomatu, zatankować
benzynę itp.; wyświetlanie tras komunikacyjnych: dróg o różnej klasie i linii kolejowych; wyświetlanie
nazw miejscowości, obiektów geograficznych, a w niektórych miastach trójwymiarowych modeli
budynków; pomiar odległości między danymi punktami; wyświetlanie ciekawostek związanych
z miejscami (np. wirtualna galeria poświecona Afryce, przygotowana przy współpracy z magazynem
National Geographic).
113
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Rys. 3.19, 3.20.

Schemat rozszerzonej przestrzeni komunikacji i współpracy dzięki urządzeniom
mobilnym wyposażonym w możliwość lokalizacji i tworzenia sieci ad hoc
Fig. 3.19, 3.20. Scheme of the augmented communication and cooperation space resulting from the
use of mobile devices with ad hoc networking capabilities
Źródło: www.datenamort.de.

Konwergencja technologii
Obecnie następuje konwergencja, tj. łączenie ze sobą różnych technologii:
przechowywania, przetwarzania i dostarczania informacji, systemów lokalizacji, sieci
bezprzewodowych, lokalnych sieci „ad-hoc”. Proces ten obejmuje też włączanie
w jedną sieć dostępną globalnie tradycyjnych mediów, jak telewizja czy radio.
Równolegle wprowadzane są standardy przemysłowe, dzięki którym technologie te
mogą być łatwiej wykorzystywane do celów komercyjnych.
3.3. Metapolis a cyberprzestrzeń
Jak wspomniano we wprowadzeniu, jedną z możliwości powiązania technologii
informacyjnych z przestrzenią miasta jest dokumentacja, czyli gromadzenie,
przetwarzanie i udostępnianie informacji związanych z miejscami. Dotyczy to
zarówno informacji praktycznych, obiektywnych, jak i coraz częściej informacji
subiektywnych, dotyczących tożsamości miejsca. Opierając się na bazach danych
dostępnych poprzez strony internetowe i telefony komórkowe, a później na sieciach
bezprzewodowych i mechanizmach lokalizacji, od lat dziewięćdziesiątych XX wieku
zaczęły pojawiać się projekty, które wykorzystują ICT do tworzenia, przetwarzania
i udostępniania narracyjnej warstwy miasta – historii związanych z miejscem.
Nagromadzenie i powiązanie informacji oraz wygodne systemy dostępu dają
mieszkańcom miasta i turystom możliwość nowego sposobu percepcji przestrzeni114.
Przykładem takiego zastosowania technologii są przewodniki dźwiękowe
funkcjonujące w przestrzeni miasta, jak np. stosunkowo nieskomplikowany
technicznie projekt Talking Street, który ma na celu udostępnienie turystom i
mieszkańcom historii związanych z miejscami. Nagrania historii opowiadanych przez
znane osoby dostępne są przez telefon i na stronie internetowej
(www.talkingstreet.com). Będąc w miejscu opisywanym przez trasę zwiedzania,
można wysłuchać opowiadanej przez aktora historii związanej z danym miejscem115,
co pozwala na pełniejszą i ciekawszą percepcję miejsca.
114 Można to porównać do wrażenia, gdy spacerujemy przez miasto słuchając walkmana, a nałożenie się
tego co widzimy i muzyki tworzy nową jakość percepcji; z tym że muzyka może nas rozpraszać,
odciągać uwagę od miasta, a informacje związane z miejscem rozszerzają i pogłębiają percepcję.
115 Przykładowo w sercu Manhattanu w ramach trasy zwiedzania The Rise of New York Sigourney
Weaver opowiada o początkach miasta, a na terenie World Trade Center o zamachach i odbudowie.
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Podobnie
jak
serwis
opisany
powyżej116,
Yellow
Arrows117
(www.yellowarrow.net) ma na celu udostępnienie historii związanych z lokalizacją
i zwrócenie uwagi na ciekawe miejsca w mieście. Jednak projekt ten jest o wiele
bardziej rozbudowany i opiera się w dużej mierze na partycypacji użytkowników.
Lokalizacje są opisane przez unikalne kody, dostępne na stronie internetowej
i fizycznie, w przestrzeni miasta – oznaczone za pomocą charakterystycznych żółtych
strzałek. Są dwa rodzaje takich strzałek: po pierwsze, duże, podświetlane elementy
przestrzenne, ustawione w mieście – z nimi skojarzone są przygotowane nagrania,
podobnie jak w przypadku projektu Talking Street; jednak z większym naciskiem na
różnorodność opowiadających: od znanych osób, przez aktorów udających postaci
historyczne, po zwykłych mieszkańców (np. uczennica, robotnik, starsza pani).
Zasadniczym elementem projektu jest jednak możliwość dodawania informacji
przez samych użytkowników systemu i oznaczenie miejsc naklejką – żółtą strzałką.
Proces ten wytłumaczony jest przez autorów projektu w następujący sposób:
Umieszczasz żółtą strzałkę w mieście, ponieważ masz coś do powiedzenia o miejscu,
które ona wskazuje. Twoja myśl będzie na zawsze związana z tym miejscem. Gdy
ktoś inny znajdzie strzałkę i wyśle kod, otrzyma na telefonie komórkowym
wiadomość, którą zostawiłeś. Yellow Arrow to symbol tego, że „jest tutaj coś więcej:
ukryty detal, ciekawa historia, śmieszne wydarzenie”. Każda strzałka łączy cyfrową
informację z prawdziwymi miejscami, tworząc nową mapę tego, co jest istotne [w
mieście]. Gdy umieszczasz lub znajdujesz strzałkę, zmienia się sposób, w jaki widzisz
miejsce. (…) W ten sposób powstaje globalna społeczność ludzi, projektów i miejsc.
Serwis uruchomiono w Nowym Jorku, ale obecnie korzystają z niego dziesiątki
tysięcy ludzi na całym świecie. Stał się on tak popularny dzięki wykorzystaniu
ogólnodostępnych technologii (Internet i telefon komórkowy), powiązaniu informacji
z widocznym znakiem w przestrzeni fizycznej i łatwości korzystania z systemu. Serwis
jest na tyle nieskomplikowany i „otwarty”, że mogą z niego korzystać różne grupy
użytkowników. W roku 2005 był on wykorzystywany m.in. w Danii w programie
badania wartościowania przestrzeni miejskiej przez mieszkańców Kopenhagi118.
Mechanizmy lokalizacji i adnotacji przestrzennej
Projekty takie jak opisane powyżej określane bywają jako locative media –
(media związane z lokalizacją). Yellow Arrows i Talking Street stały się bardzo
popularne dzięki prostocie wykorzystanych technologii – korzystać z nich można za
pomocą zwykłego telefonu komórkowego, a identyfikacja lokalizacji następuje za
pomocą unikalnego kodu. Inne projekty wykorzystują bardziej zaawansowane
technologie, jak identyfikacja lokalizacji za pomocą systemu nawigacji satelitarnej
(GPS) bądź triangulacji anten telefonii komórkowej119; proponują też bardziej
zaawansowaną zawartość – nagrania wideo, pokazy slajdów, gry związane
z lokalizacją itp. – do których konieczne są telefony komórkowe wyposażone
w możliwości multimedialne, urządzenia typu palmptop lub komputery przenośne.
Inne opowieści związane są też z mniej znanymi miejscami, jak np. w Bostonie Steven Tyler opowiada
historię związaną ze znanymi mieszkańcami miasta, w miejscach ich zamieszkania lub działalności.
116 Tego rodzaju przewodniki dźwiękowe tworzone są obecnie dla wielu miejsc; przykładowo od
niedawna dostępne są dla dwóch tras zwiedzania na krakowskim Podgórzu – www.podgórze.pl.
117 Projekt uruchomiony w maju 2004 w Nowym Jorku przez firmę Counts Media.
118 Program prowadzony przez dwie organizacje non profit: Urban Task Force oraz Supertanker
(www.supertanker.info).
119 Sposób wyznaczania położenia w przestrzeni; poprzez pomiar odległości od trzech punktów
kontrolnych - w przypadku telefonów komórkowych, anten sieci GSM.
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Rys. 3.21, 3.22. Strona główna Talking Street oraz trasa zwiedzania w centrum Bostonu
Fig. 3.21, 3.22. Talking Street website and a sightseeing route in the centre of Boston
Źródło: www.talkingstreet.com.

Rys. 3.23, 3.24. Serwis Yellow Arrows: strona główna projektu, mapa z zaznaczonymi komentarzami
w Nowym Jorku oraz lista komentarzy
Fig. 3.23, 3.24. Yellow Arrows: website, map with adnotations in New York, list of commentaries
Źródło: www.yellowarrow.net.

Rys. 3.25. Przykłady oznaczenia miejsc strzałkami w systemie Yellow Arrows w Kopenchadze
Fig. 3.25. Examples of place marking with yellow arrows in Copenhagen
Źródło: http://www.artificial.dk/articles/yellowarrow.htm
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Rys. 3.26. 34 North, 118 West – Interaktywna narracja (przewodnik) po terenach przemysłowych
w Los Angeles
Fig. 3.26. 34 North, 118 West – An interactive narrative (guide) in post industrial sites in Los Angeles
Źródło: http://34n118w.net/

Innym przykładem jest opracowany w MIT Media Lab w rolku 2004
„wirtualny przewodnik” po Wenecji, gdzie przewodnikami po mieście są wirtualne
postaci historyczne. Podobny system opracowany przez Fraunhofer Instytut
w Heidelbergu (2002) pozwala przy pomocy palmtopa „wywołać ducha związanego
z miejscem” – w tym przypadku zamkiem w Heidelbergu. Wykorzystano tu
technologię rzeczywistości rozszerzonej (ang. Augmented reality), a „duchy” oglądać
można przez specjalne okulary, w których na widok świata rzeczywistego nakładają
się elementy wirtualne. Opisane wcześniej przykłady systemów udostępniających
informacje są podobne do rozpowszechnionych i znanych przewodników
dźwiękowych w muzeach. Stworzenie takiego systemu dla znacznego obszaru
otwartego w mieście, wyposażonego w możliwość włączania i udostępniania
zawartości współtworzonej przez użytkowników to zagadnienie dużo bardziej
skomplikowane technologicznie, ale też dające zupełnie nowe możliwości interakcji
ludzi z przestrzenią.

Rys. 3.27. Projekt History Unwired - „wirtualny przewodnik” po Wenecji opracowany w MIT Media
Lab (2004)
Fig. 3.27. History Unwired - „virtual tour guide” to Venice, created at MIT Media Lab (2004)
Źródło: http://web.mit.edu/frontiers/.

Większość informacji dostępnych w Internecie jest w jakiś sposób związana
z fizyczną lokalizacją w przestrzeni, jednak dopiero od niedawna upowszechniają się
technologie pozwalające na nadanie informacji kontekstu przestrzennego.
Mechanizmy lokalizacji i adnotacji przestrzennej (ang. context and locationawareness) stały się powszechnie znane w ostatnich kilku latach w postaci systemów
nawigacji samochodowej i serwisów sieciowych, takich jak Google Earth czy
„lokalizator internetowy” Zumi. Pozwalają one na dokładne określenie położenia
użytkownika i wyszukanie odpowiednich informacji (na przykład o najbliższych
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stacjach benzynowych, restauracjach czy sklepach). Mechanizm działa też „w drugą
stronę” – nadawca może „umieścić” informacje w danym miejscu w przestrzeni,
a raczej umieścić je w Internecie, w ten sposób, że będą dostępne tylko z danego
miejsca w przestrzeni. Umożliwia to więc np. stworzenie strony internetowej z
informacjami o mieście, czy elektronicznego przewodnika turystycznego, z których
będzie można korzystać tylko fizycznie znajdując się w jego obrębie. Do określania
lokalizacji stosowane mogą być różnorakie technologie, od najprostszych – jak choćby
naklejka z żółtą strzałką; unikalny kod; opis charakterystycznych punktów miasta –
po bardziej skomplikowane technologie precyzyjnej lokalizacji, jak GPS, RFID120 czy
triangulacja sygnału sieci telefonii komórkowej.

Rys. 3.28, 3.29. Adnotacje przestrzenne tworzone przez społeczność serwisu Google Earth – widok
ekranu programu. Zdjęcia satelitarne śródmieścia Warszawy i Dolnego Manchatanu
(bardziej zaawansowany, z trójwymiarowym modelem budynków)
Fig. 3.28, 3.29. Spatial annotations created by Google Earth users – screenshots of downtown
Warsaw and Lower Manhattan (advanced model, with three dimentional buildings)
Źródło: Ilustracja autora z wykorzystaniem programu Google Earth.
120

GPS – Global Positioning System; RFID – Radio Frequency Identification.

3.3. Metapolis a cyberprzestrzeń

85

Przykładem koncepcji wykorzystania omówionych wcześniej możliwości
technologicznych w procesie rewitalizacji zdegradowanego obszaru może być
koncepcja Landscape Beamer121, powstała na warsztatach Workshop for New
Landscapes, zorganizowanych w ramach Międzynarodowej Wystawy Budownictwa
IBA Fürst-Pückler-Land w 2001 roku.122 Projekt proponuje stworzenie „wirtualnej
warstwy krajobrazu” za pomocą ICT. Zaproponowano system interaktywnej
i multimedialnej informacji wizualnej. Obraz krajobrazu jest dostępny online;
powiązanie z bazą danych pozwala na wzbogacanie informacji i stworzenie
„wirtualnej sieci” obejmującej atrakcyjne obiekty i miejsca, podkreślającej tożsamość
regionu. Mieszkańcy Łużyc mogliby dzielić się swymi doświadczeniami, wspólnie
tworząc sieć „osobistych punktów orientacyjnych”, odkrywających atuty ich ziemi.

Rys. 3.30. Schemat koncepcji Landscape Beamer – dopełnienie informacji o przestrzeni poprzez
urządzenia elektroniczne z dostępem do bazy danych
Fig. 3.30. Landscape Beamer concept scheme – augmenting the information about space by electronic
devices woith database access
Źródło: opracowanie własne wykonane w ramach prac warsztatowych.

Rys. 3.31.

Strona internetowa systemu Landscape Beamer – możliwośc przeglądania terenu i
uzyskiwania dodatkowych informacji o widocznych obiektach
Fig. 3.31.
Landscape Beamer website– possibility of browsing the terrain and accessing additional
information about the visible landmarks
Źródło: opracowanie własne wykonane w ramach prac warsztatowych.
Autorzy: Rene Krug i Michał Stangel, 2001; 2003.
Projekt był próbą odpowiedzi na wyznaczony cel warsztatów, którym było poszukiwanie i określanie
nowych relacji pomiędzy przestrzenią ery przemysłowej a cyberprzestrzenią, w kontekście
przekształcania terenów zdewastowanych przez górnictwo odkrywkowe. Jako element transformacji
obszarów poprzemysłowych w atrakcyjne krajobrazy przyszłości, odpowiadające wyzwaniom ery
cyfrowej, mobilności i dynamice współczesnego społeczeństwa, zaproponowano swoiste „połączenia
świata rzeczywistego z wirtualnym”. Koncepcja „Landscape Beamer” była dalej rozwijana przez
studentów Anhalt-Universitat (październik – kwiecień 2003).
121

122
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Interaktywna baza danych o punktach orientacyjnych gromadziłaby wiedzę
o regionie, o charakterystycznych miejscach, budowlach, maszynach czy naturalnych
elementach krajobrazu. Obok ewidentnych, widocznych „gołym okiem” obiektów
chodziłoby przede wszystkim o subiektywne elementy krajobrazu; „miejsca magiczne”
ważne dla poszczególnych osób lub grup mieszkańców. Zebranie razem i zachowanie
tych osobistych doświadczeń ma na celu lepsze poznanie regionu, zachodzących tu
przemian i powstających nowych krajobrazów. Baza danych stałaby się istotnym
medium komunikacyjnym, które choć nie jest w stanie stworzyć nowych relacji
przestrzennych, może uwypuklić i podkreślić te już istniejące, oraz wskazać potrzeby
i kierunki dalszych działań architektonicznych i krajobrazowych. Baza danych zawiera
„wiedzę” z różnych źródeł, takich jak osoby prywatne, instytucje, sama IBA czy inne
organizacje. Informacje o osobistych punktach orientacyjnych mogą być
wprowadzane do bazy bezpośrednio przez Internet, ale też przez listy, telefony czy
bezpośredni kontakt, co mogłoby być szczególnie istotne w pozyskaniu informacji od
osób starszych, nieprzyzwyczajonych do sieci. Dla utrzymania funkcjonalności bazy
wiedzy konieczne byłoby sortowanie, moderowanie i uaktualnianie informacji.
Landscape Beamer był próbą odpowiedzi na zadanie „połączenia krajobrazu
i Internetu” poprzez stworzenie narzędzia, które pozwalałoby w sposób interaktywny
„eksplorować” krajobraz i wirtualnie poznawać historię regionu. Zaproponowane
urządzenie zawiera ekran, dzięki któremu można przeglądać panoramę –
powiększanie fragmentów widoku, uzyskiwanie dodatkowych informacji o widzianych
obiektach, w postaci tekstu, obrazów, dźwięku, animacji czy interaktywnych gier.
Ekran może się obracać o 360 stopni, pozwalając na oglądanie całej panoramy.
Urządzenia są wzajemnie powiązane i dostępne jako strony www. W efekcie powstaje
warstwa systemu informacyjnego, tworząca nowe powiązania wizualne i wirtualne.
3.4. Metapolis w fizycznej przestrzeni miasta
W opisie cyberprzestrzeni, dostępnej poprzez komputer podłączony do sieci,
stosuje się metafory odnoszące się do przestrzeni fizycznej, jednak nie występuje
korelacja pomiędzy fizycznym „przebywaniem w danym miejscu” a „przebywaniem
w cyberprzestrzeni”.
W rozdziale 1 wprowadzono już zagadnienie mediów cyfrowych w aktywizacji
przestrzeni publicznych miasta, które dotyczy kluczowych przestrzeni metropolii (jak
Times Square w Nowym Jorku czy Piccadily Cirrus w Londynie). Obok projekcji
i wyświetlaczy w różnej skali stosowane są ruchome elementy fasad, interaktywne
elementy małej architektury, a także światło i dźwięk. W wielu przypadkach środki
takie mogą być powiązane z opisanymi wcześniej serwisami baz wiedzy czy
społeczności internetowych, tworząc swoiste sprzężenie zwrotne między
cyberprzestrzenią a fizyczną przestrzenią miasta. W wielu przykładach infrastrukturę
medialną wykorzystano do przekazu treści związanych z metapolis. Do stosowanych
technologii należą: ekrany ciekłokrystaliczne (LCD); projekcje świetlne - obraz
rzucany za pomocą rzutników multimedialnych na ekrany o powierzchni od kilku
metrów kwadratowych, po całe fasady budynków; umieszczone na elewacji diody
świecące (LED); interaktywne meble uliczne (np. interaktywne lampy uliczne,
emitujące światło o różnym natężeniu i barwie); instalacje dźwiękowe (np. głośniki
umieszczone w ścianach budynków, elementach małej architektury, posadzce itp.);
ruchome elementy fasady i inne.
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Interaktywne projekcje i instalacje medialne w przestrzeni miasta
Przykładem oddziaływania projekcji świetlnych w przestrzeni publicznej są
instalacje Krzysztofa Wodiczki, tworzone od lat 90., m.in. w przestrzeni publicznej
Krakowa, Bostonu, Hiroszimy, Tijuany i St. Louis123, w których na elementach
budynków wyświetlane są treści dotyczące newralgicznych problemów lokalnej
społeczności. W instalacji zrealizowanej w 1996 roku w Krakowie na Wieży
Ratuszowej pojawiły się historie opowiadające o wykluczeniu, alienacji, odrzuceniu,
które w ten sposób zostały uzewnętrznione i przekazane szerokiej publiczności.

Rys. 3.32. Krzysztof Wodiczko, Projekcje publiczne, Kraków 1996, Tijuana, 2001
Fig. 3.32. Krzysztof Wodiczko, Public Projections, Kraków 1996, Tijuana, 2001
Źródło: archiwum Galerie Lelong NY.

Projekcje takie mogą być obecnie realizowane za pomocą stosunkowo łatwych
i ogólnodostępnych środków technicznych, co pozwala na ich tymczasowe
zastosowanie w zdegradowanych obszarach miasta. Przykładowo, w instalacji
zrealizowanej w Dessau projekcja służyła aktywizacji zaniedbanego skweru,
znajdującego się w pobliżu uniwersytetu i dworca kolejowego.

Rys. 3.33. Tymczasowa aktywizacja zdegradowanej przestrzeni za pomoca projekcji świetlnych. Projekt
Midnightbreakfast, Dessau, 2003
Fig. 3.33. Temporary activization of abandoned space using light. Midnightbreakfast, Dessau, 2003
Źródło: fot. autora.
Prace te były prezentowane na wystawie Krzysztof Wodiczko - Projekcje publiczne 1996-2004
w Krakowie w grudniu 2005.
123
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W centrach miast projekcje i wyświetlacze ciekłokrystaliczne służą przede wszystkim
celom reklamowym. W instalacji Media board w Seoulu zaproponowano system
cyfrowych wyświetlaczy, które są ze sobą skoordynowane. Podczas normalnego
użytkowania wyświetlane są reklamy i wiadomości, ale podczas specjalnych wydarzeń
kontrola nad całą fasadą może być przekazana za pomocą systemu sieciowego
organizatorom, artystom lub szerokiej publiczności (Źródło: Townsend, 2004).

Rys. 3.34, 3.35. Media board – system skoordynowanych ze sobą cyfrowych wyświetlaczy w Seoulu
Fig. 3.34, 3.35. Media board – coordinated system of digital displays in Seoul
Źródło: Joroff, Frenchmann, 2003.

Oprócz wyposażenia fasad budynków, liczne projekty proponują zastosowanie
w przestrzeni publicznej interaktywnych instalacji medialnych, aktywizujących
miejsce. Instalacje takie, realizowane w skali ulicy bądź placu, które wchodzą
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w interakcje z przechodniami – reagują na ruch uliczny, dźwięk, światło; lub
sterowane są przez przechodniów za pomocą urządzeń mobilnych. Do
charakterystycznych przykładów należą m.in.:
• Inteligentne lampy uliczne, realizowane w projekcie Seoul Digital Media City
reagują na ruch przechodniów – pojedynczych osób i grup ludzi. Lampy będą
zmieniać natężenie, kolor i kierunek światła w zależności od ilości osób stojących
w pobliżu i ich odległości od lampy. Kolor zmienia się od zimnego niebieskiego po
ciepły różowy, w zależności od temperatury ludzi i poziomu aktywności. Gdy
w pobliżu lampy znajdzie się duża grupa osób, uruchamiają się dodatkowe
rozbłyski i efekty dźwiękowe. Równocześnie, lampy stanowią punkty dostępowe
sieci bezprzewodowej.
• Soundcube (aut. Tadashi Iwamoto) to przykład interaktywnego mebla ulicznego,
powiązanego z serwisem internetowym. Sześcian stojący na trzech nogach, w który
na różnych ścianach wmontowane są instrumenty muzyczne – bębny, piszczałki,
struny gitary, dzwonki itp. Na stronie internetowej znajduje się informacja
o obiekcie, jego lokalizacja, widok obiektu stojącego na placu (zdjęcie lub
rzeczywisty obraz z kamery cyfrowej), oraz elektroniczne wersje tych samych
instrumentów muzycznych. Równocześnie więc można grać używając fizycznego
obiektu, jak i poprzez stronę internetową. Gdy nikt nie gra na fizycznej kostce,
głośnik odtwarza dźwięki, które tworzy ktoś w sieci. Z kolei na stronie możemy
włączyć odtwarzanie dźwięków, które mikrofon przekazuje z fizycznej kostki. W ten
sposób zrealizowano połączenie świata realnego i wirtualnego.
• Sonic Forrest - Instalacja multimedialna (aut. Chris Jenny) złożona z rozłożonych
na placu kilkudziesięciu obiektów imitujących dźwięki i reagujących na ruch
przechodniów. Związana z bazą danych dźwięków, prowokuje i zachęca do
aktywności w przestrzeni publicznej.
Pamięć miejsca
Specyficzna grupa zastosowań to instalacje pokazujące (wizualizujące)
w przestrzeni publicznej niewidoczne inaczej cechy, występujące w danej chwili lub
związane z krótkotrwałą historią miejsca. Wyświetlane informacje mogą być bardzo
różne; jak ilość przechodzących ludzi w ciągu ostatniej godziny; ilość informacji
przesyłanych przez niewidoczne światłowody, niewidoczne pociągi metra
przejeżdżające pod ziemią; twarze ludzi, którzy odwiedzili dane miejsce itp.
Przykładowo poniższe instalacje pochodzą z projektu Digital Media Street
realizowanego w Seoulu w ramach projektu nowej dzielnicy Digital Media City:
• Urban Odometer - Dużych rozmiarów ekran, na którym wyświetlane mają być
w formie grafów i wykresów dane dotyczące przepływu informacji w jednej
z dzielnic Seoulu. Wizualizowane w ten sposób dane to między innymi ilość emaili
wysyłanych i przychodzących, ilość transakcji handlowych przeprowadzanych za
pomocą Internetu itp.
• Who-When DMC - „Kto – kiedy DMC” – elektroniczna wystawa, wyświetlająca
fotografie ludzi, którzy odwiedzili to miejsce w przeszłości lub którzy znajdują się
tam w danej chwili.
• Pixel Plaza - „Miejski teatr”, w którym spontanicznie uczestniczyć mogą
przechodnie.
Interaktywna posadzka placu zmienia kolory - reagując na
poruszających się ludzi lub też wytwarzając sekwencje ruchów do naśladowania
i zachęcając do wspólnego tańca.
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Rys. 3.36, 3.37, 3.38. Przykłady interaktywnych instalacji multimedialnych: Interaktywne lampy
uliczne IntelLights zaproponowane w projekcie Digital Media Street w Seoulu,
SoundCube; Instalacja Sonic Forrest; arch. Chris Jenney
Fig. 3.36, 3.37, 3.38. Examples of interactive multimedia installations: Interactive street lamps
IntelLights in Digital Media Street project in Seoul; SoundCube; Sonic Forrest
by Chris Jenney
Źródło: inpaku.kajima.co.jp, www. dmc.seoul.go.kr, www.dogwoodarts.com.

Rys. 3.43, 3.44, 3.45. Interaktywne instalacje w przestrzeni publicznej Digital Media Street w Seoulu:
Urban Odometer, Who-When DMC, Pixel Plaza
Fig. 3.43, 3.44, 3.45. Interactive installations in public space Digital Media Street in Seoul: Urban
Odometer, Who-When DMC, Pixel Plaza
Źródło: www. dmc.seoul.go.kr.

Rys. 3.39. Tholos Project – wizualizacja
Fig. 3.39. Tholos Project – visualization
Źródło: www.tholosproject.com.

Rys. 3.40. Instalacja Shadow Dancing (aut. Nittin
Narrang, Dessau 2003)
Fig. 3.40. Shadow Dancing Installation (aut.
Nittin Narrang, Dessau 2003)
Źródło: fot. autora.
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Wirtualne połączenie odległych miejsc
Zastosowanie dwu lub więcej ekranów, pomiędzy którymi transmitowany jest
obraz, pozwala na wirtualne powiązanie przestrzeni publicznych i stworzenie
specyficznego telemostu. Pomiędzy odległymi od siebie miejscami transmitowany jest
obraz i dźwięk, co może – przy odpowiednio dużych ekranach i dobrej jakości
transmisji – dawać wrażenie połączenia tych przestrzeni. W roku 2004 firma Tholos
zaproponowała umieszczenie w przestrzeni publicznej miast świata okrągłego
obiektu, który umożliwiałby komunikację wizualną i dźwiękową miedzy
mieszkańcami. Ściany byłyby pokryte dookoła ekranami i wyposażone w kamery
i
monitory.
Wysokiej
jakości
obraz
miałby
być
porównywalny
z lustrem, przez które można spojrzeć na inne miasto. Projekt ma być finansowany
z wyświetlanych na ekranach od czasu do czasu reklam, natomiast większość „czasu
transmisji” ma być przeznaczona na komunikację między mieszkańcami,
nawiązywanie kontaktów i wymianę kulturową.
Elektroniczny przekaz obrazu i dźwięku w tego typu instalacjach pozwala na
modyfikację lub wybiórczą transmisję sygnału, co może dawać dodatkowe wrażenia
przestrzenne czy artystyczne. Przykładowo, w instalacji Shadow Dancing
(zrealizowanej w ramach programu Bauhaus Kolleg Dot.City w Dessau w roku 2002;
autorstwa Nittina Narranga) obraz przekazywany między dwoma odległymi
przestrzeniami w mieście (zabytkowym centrum i zdegradowaną dzielnicą
mieszkaniową) zredukowany był do uproszczonego, kontrastowego, czarno-białego
wizerunku postaci (wyglądającego jak cień). W ten sposób na ekranie pojawiały się
równocześnie rzeczywiste cienie postaci będących przed ekranem i „wirtualne cienie”
transmitowane z odległej lokalizacji124.
Powiązanie projekcji, instalacji medialnych i urządzeń mobilnych
Pełne wykorzystanie możliwości projekcji i instalacji multimedialnych do
aktywizacji przestrzeni publicznej daje powiązanie ich z sieciami bezprzewodowymi
i technologiami mobilnymi. Takie połączenie daje ludziom możliwość sterowania
treścią wyświetlanych informacji i pozwala np. na sprzężenie zwrotne pomiędzy tą
treścią a zawartością bazy wiedzy o miejscu. Z powodu skomplikowania
technologicznego i kosztów tego rodzaju instalacje dotychczas tworzone były
w przestrzeniach publicznych tymczasowo. Przykładem powiązania projekcji
w przestrzeni publicznej i telefonii komórkowej jest projekt Urban Diary berlińskiej
grupy RUDE Architecture to eksperymentalna instalacja, przedstawiająca
w przestrzeni publicznej teksty wysyłanych SMSów. Na stacji metra Alexander Platz
w Berlinie zamontowany został ekran, na którym wyświetlane były SMSy, które
berlińczycy wysyłali na wskazany numer. Instalacja działała przez 100 dni na
przełomie 2001 i 2002 roku. W tym czasie wysłanych i wyświetlonych zostało ok. 10
000 wiadomości. Wyświetlacz stał się miejscem wyrażania poglądów mieszkańców
miasta, a stacja metra nabrała nowego znaczenia jako przestrzeń wymiany informacji.
Znanym przykładem jest także instalacja Blinkenlights - jako wyświetlacz
wykorzystano tu elewację budynku w Berlinie. Skoordynowane elektronicznie światła
w oknach stworzyły piksele gigantycznego wyświetlacza, który podłączony był do
strony internetowej, na której można było rysować proste obrazy, składające się
z prostokątnych pikseli. W wyświetlanym obrazie pikselami były okna budynku.
Zgodnie z założeniem, taka uproszczona możliwość komunikacji prowokowała ludzi do
wykonywania wyrazistych, dobrze widocznych ruchów i tańca (stąd nazwa instalacji).
124
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Rys. 3.41. Instalacja Urban Diary
Fig. 3.41. Urban Diary installation
Źródło: www.urban-diary.de.

Rys. 3.42. Instalacja Blinkenlights w Berlinie
Fig. 3.42. Blinkenlights installation in Berlin
Źródło: www.blinkenlights.de.

3.5. Wnioski
W rozdziale przedstawiono możliwości ICT i mediów cyfrowych w zakresie
usprawniana różnych aspektów funkcjonowania jednostek i organizacji w mieście
oraz możliwości rozszerzania percepcji przestrzeni miasta o elementy związane
z lokalizacją, dzięki systemom adnotacji przestrzennej. Opisano też proces swoistego
„sprzężenia zwrotnego”, jakie następuje między związanymi z lokalizacjami miejskimi
treściami i serwisami w cyberprzestrzeni a instalacjami multimedialnymi
i projekcjami elektronicznymi w fizycznej przestrzeni miasta.
Polis – Infrastruktura ICT w fizycznej przestrzeni miasta
Niezbędna infrastruktura umożliwia dostęp do sieci telekomunikacyjnych
i przez wielu badaczy wskazywana jest jako istotny składnik procesów rewitalizacji.
Infrastruktura telekomunikacyjna, choć nie wpływa bezpośrednio na fizyczną
przestrzeń, umożliwia nowe relacje przestrzenne i pozwala na nowe sposoby
funkcjonowania miasta. Najbardziej istotny wydaje się obecnie rozwój sieci
telekomunikacji bezprzewodowej.
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Polis a cyberprzestrzeń
Serwisy internetowe udostępniające różnego rodzaju informacje związane
z funkcjonowaniem jednostek i organizacji w mieście przyczyniają się do
przyspieszenia, intensyfikacji i ułatwienia kontaktów, czyli swoistej katalizy życia
miejskiego. Rola tych serwisów rośnie wykładniczo, a istotny wpływ na miasto jest
uzależniony od stopnia ich rozpowszechnienia i wykorzystania, niezawodności
i wzajemnego powiązania różnych usług. Takie zagęszczenie daje niezbędną „masę
krytyczną” i w znacznym stopniu zmienia sposób funkcjonowania miasta.
Metapolis a cyberprzestrzeń
Obok zastosowań funkcjonalnych, serwisy internetowe umożliwiają
powiązanie z przestrzenią miasta informacji związanych z lokalną kulturą, historią
i tożsamością, w tym subiektywnych, wrażeniowych, a nieraz sprzecznych
czy nawet fikcyjnych. Wydaje się, że na poziomie zagregowanym dostęp do tych
informacji w formie „bazy wiedzy” o miejscu, opartej na systemach adnotacji
przestrzennej, stanowi istotną nowość i potencjalne narzędzie do zmiany
wartościowania i postrzegania obszarów zdegradowanych.
Manifestacja metapolis w fizycznej przestrzeni miasta
Rozwijające się technologie umożliwiają powiązanie elementów fizycznej
przestrzeni z bazami danych i serwisami internetowymi. Powiązanie instalacji
multimedialnych (projekcji świetlnych, ekranów, dźwięku, ruchomych elementów
fasady, interaktywnych mebli ulicznych itp.) z cyberprzestrzenią stwarza nowe
uwarunkowania i możliwości interakcji ludzi w przestrzeni publicznej z informacyjną
warstwą miasta.
W dalszej części pracy opisane zostaną przykłady kompleksowego
wykorzystania możliwości omówionych technologii w projektach urbanistycznych,
w których założono, że nawarstwienie różnych możliwości technologicznych prowadzi
do osiągnięcia „masy krytycznej”, która ma istotny wpływ na funkcjonowanie
i postrzeganie przestrzeni miasta.
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4. Projekty urbanistyczne obejmujące działania w sferze ICT
W poprzednim rozdziale przedstawiono nowe możliwości, jakie technologie
informacyjne i komunikacyjne stwarzają w zakresie aktywizacji przestrzeni miejskiej.
Możliwości te zaczynają być obecnie wykorzystywane w zintegrowanych projektach
rozwoju miasta na terenach zdegradowanych, które mają na celu rozwijanie dzielnic
odpowiadających wyzwaniom i potrzebom cywilizacji informacyjnej – zarówno
w aspekcie globalnej konkurencji miast i gospodarki informacyjnej, jak i życia
codziennego wspomaganego technologiami. Eksperci MIT Center for Real Estate
wprowadzają określenie takich przedsięwzięć mianem miast nowego wieku (ang.
New Century Cities)125. Jedną z najnowszych koncepcji rewitalizacji zdegradowanego
obszaru miasta z wykorzystaniem możliwości ICT jest projekt Zaragoza Milla Digital
w Saragossie, w którego opracowaniu autor miał okazję brać udział126. W dalszej
części rozdziału opisano genezę, założenia i koncepcje tego projektu.
4.1. Miasta nowego wieku (New Century Cities)
Jak zauważają eksperci MIT Center for Real Estate, na całym świecie realizuje
się obecnie wiele projektów rozwoju miast przez tworzenie nowych lub rewitalizację
istniejących dzielnic, zorientowanych na przemysł informatyczny i medialny, których
celem jest włączenie tych miast w nurt gospodarki informacyjnej.
W przedsięwzięciach tych można zaobserwować liczne podobieństwa nie tylko
w zakresie infrastruktury informatycznej czy planowanych funkcji (funkcji
mieszanych mieszkalno-usługowych, w powiązaniu z przemysłem wysokich
technologii i instytucjami badawczymi), ale także w sposobie kształtowania
przestrzeni i tworzenia „narracji społeczeństwa informacyjnego”. Projekty te
pojawiają się przede wszystkim w krajach wysoko rozwiniętych, w których
technologie informacyjne i komunikacyjne są najbardziej rozpowszechnione127;
ale występują też próby realizowania ich w krajach będących na drodze do
społeczeństw informacyjnego, jak Hiszpania czy Brazylia. Projekty te różnią się
wielością i sposobem organizacji. Przykładowo, dzielnica One-North w Singapurze
obejmuje obszar 200 ha i jest jednym z największych na świecie założeń
urbanistycznych, natomiast Science Park w Belfaście obejmuje tylko 10 ha. Niektóre,
jak Digital Media City w Seulu, prowadzone są przez władze centralne; inne, jak
otoczenie kampusu MIT powstawały przez wiele lat, przy współpracy uczelni, władz
lokalnych i licznych deweloperów prywatnych. Niektóre dotyczą zagospodarowania
nowych obszarów, ale wiele z nich obejmuje przekształcenia i rewitalizację obszarów

Badania i klasyfikację takich projektów przeprowadzono w MIT Center for Real Estate, przy
współpracy z MIT Department of Urban Studies and Planning (wydziałem urbanistyki i planowania
przestrzennego), w ramach projektu badawczego New Century Cities: Real Estate Value In a Digital
Word. Wyniki tych badań zaprezentowano w styczniu 2005.
126 Podczas pobytu na stypendium Fulbrighta na MIT, w roku akademickim 2005/2006.
127 Według raportu The Global Information Technology Report 2004-05: Readiness for the
Networked World (2006), krajami najlepiej przygotowanymi do wykorzystania ICT są: 1 Singapur,
2 Islandia, 3 Finlandia, 4 Dania, 5 USA, 6 Szwecja, 7 Hong Kong, 8 Japonia, 9 Szwajcaria i 10. Kanada.
Hiszpania znalazła się na miejscu 29. Polska dopiero na miejscu 77; w Europie Wschodniej najwyżej
oceniona została Estonia (pozycja 25). (www.weforum.org)
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zdegradowanych. Jak zauważają autorzy projektu NCC, pomimo różnic projekty te
mają kilka cech wspólnych:
• Ich celem jest rozwinięcie kapitału ludzkiego i społecznego potrzebnego do
tego, by dać miastom (i regionom) korzyści w globalnej konkurencji;
• Oferują sposób życia zorientowany na interakcję i kreatywność, typowe dla
nowych, różnorodnych stylów życia oraz „celebrują doświadczanie miejsca”;
• Integrują najnowsze technologie informacyjne, telekomunikacyjne i medialne
w fizycznej, społecznej i gospodarczej tkance społeczności lokalnej;
• Mają się tam znaleźć firmy technologiczne, instytucje badawcze i edukacyjne
oraz wysoko wykwalifikowani pracownicy sektorów gospodarki informacyjnej,
dla których przewidziano mieszkania, usługi i rekreację;
• Rozwój tych obszarów miejskich prowadzony jest poprzez partnerstwa
pomiędzy władzami, deweloperami, instytucjami badawczymi i firmami
z branży informatycznej i nowych mediów.
Tabela 4.1
New Century Cities
Arabianranta
Crossroads Copenhagen
Lokalizacja: Helsinki, Finlandia
Lokalizacja: Ørestad Nord – dzielnica
Obszar: 85 ha
Kopenhagi, Dania
Czas planowania i powstania: 1999 do teraz
Obszar: 45 ha
Deweloper: Miasto Helsinki, spółka Art and
Czas planowania i powstania: 1999 do teraz
Design City Helsinki Oy Ab
Deweloper: Ørestad Development
Strona internetowa:
Corporation
helsinkivirtualvillage.fi
Strona internetowa:
www.crossroadscopenhagen.com
Dolny Manhattan
Kampus MIT wraz z otoczeniem
Lokalizacja: Nowy Jork, USA
Lokalizacja: Cambridge, Massachusetts, USA
Obszar: 200 ha
Obszar: 62 ha (kampus) + 26 ha terenów
Czas planowania i powstania: 1995 do teraz
MIT w Cambridge + firmy technologiczne
Deweloper: różni deweloperzy prywatni
wokół kampusu 40 ha
i instytucje publiczne
Czas planowania i powstania: 1916 do teraz
Strona internetowa: www.downtownny.com, Strona internetowas: web.mit.edu/evolving
www.lmcc.net
Northern Ireland Science Park
One-north
Lokalizacja: Belfast, Irlandia Północna
Lokalizacja: Singapur
Obszar: 10 ha
Obszar: 200 ha
Czas planowania i powstania: 1999 do teraz
Czas planowania i powstania: 1995 do teraz
Deweloper: Fundacja NISP, CB Richard Ellis Deweloper: Jurong Town Corporation
Gunne
Strona internetowa: www.one-north.com
Strona internetowa: www.nisp.co.uk
Seoul Digital Media City
Zaragoza Digital Mile
Lokalizacja: Seoul, Korea
Lokalizacja: Saragossa, Hiszpania
Obszar: 55 ha
Obszar: ok. 60 ha
Czas planowania i powstania: 1994 do teraz
Czas planowania i powstania: 2005 do teraz
Deweloper: Seoul Metropolitan Government, Deweloper: Miasto Saragossa
Seoul Metropolitan Development
Strona internetowa: dmc.seoul.go.kr
Corporation
Strona internetowa: dmc.seoul.go.kr
Źródło: New Century Cities: Real Estate Value In a Digital World, materiały konferencyjne,
MIT, styczeń 2005.
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Arabianranta, Helsinki
N.
Ireland
Science Park
Crossroads Copenhagen
MIT
Digital Mile, Zaragoza
New York

DMC, Seoul

one-north, Singapore

Sapiens,
Florianopolis

Rys. 4.1. Lokalizacja projektów typu New Century Cities w świecie
Fig. 4.1. Localization of New Century Cities projects in the World
Źródło: New Century Cities: Real Estate Value In a Digital World, materiały konferencyjne, MIT,
styczeń 2005.

W projektach tych poszukiwanie nowego sposobu funkcjonowania miasta,
charakterystyczne dla NCC wyraża się w sposobach, w jakich technologie
informacyjne i komunikacyjne wykorzystywane są do:
• testowania ich praktycznych zastosowań w pracy, życiu codziennym i rekreacji;
• obsługi infrastruktury wodnej, energetycznej, kanalizacyjnej itp.;
• zarządzania transportem - logistyką, parkowaniem, transportem publicznym;
• przeprowadzania transakcji handlowych zarówno tradycyjnych, jak i on-line;
• komunikacji między jednostkami, grupami, instytucjami i przedsiębiorstwami;
• udostępniania informacji związanych z miejscami i całą dzielnicą, łącznie
z historią, dziedzictwem kulturowym, informacjami o wydarzeniach;
• użycia sztuki, instalacji przestrzennych i wspólnych doświadczeń mieszkańców
i turystów do tworzenia tożsamości miejsca.
Technologie zastosowane w omawianych dzielnicach obejmują infrastrukturę,
elementy zagospodarowania, jak programowalne elementy małej architektury,
programowalne cyfrowe powierzchnie, oznakowanie itd. Technologia globalnego
pozycjonowania (GPS) pozwala na określanie lokalizacji ludzi i urządzeń w czasie
rzeczywistym, a sensory zbierają dane o środowisku, jak nasłonecznienie,
zanieczyszczenie powietrza i ruch ludzi i mogą automatycznie dopasowywać
środowisko. Pozwalają na to szybkie sieci elektroniczne zarówno kablowe, jak
i bezprzewodowe. Jak zauważa Dennis Frenchman (2005), wiele z tych cech
charakterystycznych występuje nie tylko w NCC i pojawia się w wielu projektach,
w wielu miejscach Świata. To, co jest natomiast unikalne dla NCC to intencjonalne
nagromadzenie i nawarstwienie technologii, które stanowić ma swoistą „masę
krytyczną”, będącą podstawą do wspomagania nowych rodzajów miejsc, działalności
i stylów życia. Powoduje to, że miejsca te są laboratoriami, w których ludzie i firmy
mogą już dzisiaj testować i doświadczać przyszłościowego środowiska do życia.

4.2. Arabianranta, Helsinki
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4.2. Arabianranta, Helsinki
Arabianranta to zarówno dzielnica miasta, jak i społeczność internetowa.
Obszar położony nad brzegiem morza obejmuje miejsce, gdzie Helsinki miały swoje
początki w XV wieku oraz teren fabryki naczyń „Arabia”. Transformowana
w trwającym projekcie Arabianranta ma być dzielnicą o mieszanych funkcjach –
mieszkaniowych, usługowych; w której istotne miejsce zajmie sztuka, design
i kultura. Większość terenu należy do miasta. W roku 1999 w ramach partnerstwa
publiczno – prywatnego powołano spółkę Art and Design City Helsinki Ab Oy,
w której udziały ma miasto, ministerstwo handlu i przemysłu, uniwersytet oraz
lokalni właściciele gruntów i deweloperzy. Celem przedsięwzięcia jest, by do roku
2010 zamieszkało tam 12 000 mieszkańców oraz znalazło się kilkaset firm z branży
ICT, około 8000 miejsc pracy i uczelnie wyższe kształcące 6000 studentów.
Głównymi instytucjami będą Uniwersytet Sztuki i Wzornictwa w Helsinkach wraz
z centrum audiowizualnym oraz kilka fabryk produkujących meble i przedmioty
projektowane przez czołowych fińskich projektantów. Jak czytamy na stronie
internetowej projektu: punktem wyjścia w projekcie rewitalizacji dzielnicy jest
uhonorowanie tożsamości miejsca, w którym powstawało miasto, i kultury, która
zrodziła się na tym obszarze. Miejsca narodzin miasta oraz manifestacja kultury
technicznej i przemysłowej, wraz ze sztuką i muzyką dają unikalną synergię
(www.helsinkivirtualvillage.fi, 2005).
Społeczność lokalna, obejmująca mieszkańców, studentów i ludzi pracujących
w obszarze Arabianranta, ma możliwość korzystania z lokalnej sieci Helsinki Virtual
Village (HVV) – nowoczesnej sieci bezprzewodowej, obejmującej obszar całej
dzielnicy, oferującej wiele usług i tworzących lokalną społeczność internetową.
Użytkownicy mogą korzystać z tej sieci poprzez komputery osobiste, telefony
komórkowe, palmtopy oraz cyfrową telewizję. Sieć oferuje zakres usług opartych
na lokalizacji, pobierających dane o lokalizacji z urządzeń przenośnych, w celu
ułatwienia mieszkańcom koordynacji życia zawodowego i społecznego128. Sieć HVV
powstała w wyniku współpracy firm z branży ITC, takich jak Nokia, Ericsson,
Matsushita, Psion, Motorola, i fińska firma telekomunikacyjna Sonera. Firmy te
wykorzystują dzielnicę Arabianranta jako pole do eksperymentów na temat lokalnych
społeczności sieciowych. Badania koncentrują się na problematyce społecznych
efektów tych technologii oraz na tworzeniu i ewaluacji dostępnych aplikacji.
Dotychczasowe wyniki pokazują zaangażowanie mieszkańców i pozytywny wpływ
technologii na formowanie się lokalnych więzi społecznych (Shaw, 2003)129.

W artykule w magazynie Wired William Shaw (2003) przedstawia jako przykład taki scenariusz:
Powiedzmy, że jest wtorek. Miałeś ciężki dzień w pracy i nie chce ci się iść z przyjaciółmi na siłownię.
Dostajesz wiadomość w telefonie, że w lokalnym kinie grają najnowszy film fińskiego reżysera Aki
Kaurismaki – system HVV zakłada, że możesz być zainteresowany, bo tydzień wcześniej poszedłeś na
inny film tego samego reżysera. Wysyłasz wiadomość do znajomych z pytaniem, czy nie chcieliby
pójść. Koleżanka odpisuje, że wybiera się i nawet kupiła już bilet. Łączysz się z pomocą sieci z kinem i
kupujesz bilet, wybierając miejsce obok niej. System powiadamia twoich przyjaciół, że nie będzie cię
na siłowni; a komputer sterujący ogrzewaniem w twoim mieszkaniu, że wrócisz później. Potem
aktualizuje listę twoich preferencji i zwyczajów zapamiętując, że lubisz fińskie kino. Może nawet
dostajesz wiadomość, że w pobliżu powstaje fanklub filmowy – może chciałbyś się zapisać?
129 Zgodnie z założeniami projektu, mieszkańcy angażują się w dyskusje internetowe na temat
problemów dzielnicy; korzystają z wyszukiwania lokalnych usług, wykorzystują infrastrukturę do pracy
w domu itp. Sprzyja temu fakt, że Finlandia jest jednym z krajów o największym rozpowszechnieniu
ICT w społeczeństwie, m.in. ilość telefonów komórkowych jest tam większa od stacjonarnych.
128

98

4. Projekty urbanistyczne obejmujące działania w sferze ICT

Rys. 4.3. Arabianranta –
schemat konwergencji sieci
telefonicznej,
Internetu
i telewizji cyfrowej
Fig. 4.3. Arabianranta –
diagram of conwergence of
telephone, Internet and
digital television
Źródło: MIT Center for
Real Estate, 2005

Rys. 4.2. Arabianranta – plan dzielnicy
Fig. 4.2. Arabianranta – neighborhood plan
Źródło: www.helsinkivirtualvillage.fi, 2005.

Rys. 4.4. Arabianranta – zdjęcie lotnicze (2005)
Fig. 4.4. Arabianranta – aerial photo (2005)
Źródło: MIT Center for Real Estate, 2005.

Rys. 4.5. Arabianranta – „wymyślenie sąsiedztwa
(dzielnicy) na nowo” – ilustracja z prezentacji
projektu dostępnej na stron ie internetowej
Fig. 4.5. Arabianranta – „reinventing neighborhood” – website project presentation slide
Źródło: www.helsinkivirtualvillage.fi, 2005.

4.3. Projekt Zaragoza Digital Mile

99

4.3. Projekt Zaragoza Digital Mile
Projekt Zaragoza Digital Mile dotyczy zagospodarowania terenów ok. 60 ha,
położonych na północny wschód od historycznego centrum Saragossy. Znaczna część
obszaru została uwolniona w wyniku przeniesienia torów kolejowych i głównej stacji
kolejowej miasta, oraz zagłębienia drogi szybkiego ruchu. Obszar graniczy
z historycznym centrum, ale w znacznej częśći obejmuje obszary niezagospodarowane
i zdegradowane. Projekt Zaragoza Digital Mile jest opracowywany w związku
z planowaną na rok 2008 w Saragossie regionalną wystawą Expo, pod hasłem „Woda
i rozwój zrównoważony“130. Na Expo planowana jest realizacja projektu flagowego
promującego przedsięwzięcie, od którego rozpocznie się wprowadzanie projektu
w życie. Projekt opracowano w latach 2005-2006 przy współpracy z MIT Media Lab
i firmami technologicznymi, m.in. CISCO, HP, Intel131. We wstępnych fazach
opracowania określono następujące cele projektu:
• Aktywizacja zdegradowanych przestrzeni w mieście.
• Stworzenie przestrzeni publicznych dla dzielnicy.
• Edukacja w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych – pomoc
w znalezieniu pracy w sektorze technologii ICT.
• Przekształcenie i promowanie miasta w regionalne centrum przemysłu
wysokich technologii i kultury nowych mediów.
• Fizyczne wyrażenie w przestrzeni miasta kultury informacyjnej (społeczeństwa
wiedzy), które integruje tradycję i współczesne aspiracje miasta.
• Stworzenie globalnej tożsamości dla Saragossy i promocja miasta XXI wieku.
Propozycje projektowe zorientowane są wokół dwóch grup tematów.
Pierwszym jest idea zastosowania podejścia open source132 do projektowania,
funkcjonowania i programowania przestrzeni. Drugą grupę stanowi współczesna
reinterpretacja elementów przestrzennych, związanych z historią miasta, które
stanowić będą atuty Saragossy w gospodarce informacyjnej. Elementami tymi są
woda łącząca teren z naturalnym krajobrazem, mosty, łączące „miejsca i idee”; wieże
stanowiące oryginalne dominanty przestrzenne i tworzące obraz miejsca; mury
definiujące krawędzie przestrzeni otwartych i zamkniętych, oraz warstwy kultury,
krajobrazu i informacji.

Więcej o wystawie na stronie www.expozaragoza2008.es
Koncepcje zagospodarowania terenu były tworzone w Saragossie od 2003 roku. Pod koniec roku
2004 władze miasta zwróciły się do MIT z propozycją współpracy przy projekcie studialnym. Od
początku roku trwały prace analityczne i analiza materiałów, natomiast zasadnicza wizja i koncepcja
projektowa zostały opracowane w okresie siepień 2005 – luty 2006. Autor uczestniczył w tej fazie
opracowania jako visting researcher. W roku 2006 trwają prace nad dopracowaniem koncepcji,
użyciem konkretnych technologii i opracowaniem projektu flagowego.
132 Open source jest zasadą wywodzącą się z oprogramowania komputerów – użytkownicy mogą
używać, przerabiać i dzielić się kodem programu, dodając swoje udoskonalenia i poprawki. Ponieważ
program jest w równym stopniu dostępny dla każdego, proces ten dzieje się w zawrotnym tempie,
a produkt ewoluuje dając coraz lepsze rezultaty. Model open source staje się też popularny w innych
dziedzinach, gdzie istotna jest wymiana idei i efekt synergii. Z podejścia open source wywodzi się m.in.
system operacyjny Linux, wolna encyklopedia Internetowa – Wikipedia, czy ruch creative commons
promujący swobodną wymianę wiedzy przy ograniczonych prawach autorskich.
130
131
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Rys. 4.6. Zdjęcie lotnicze terenu opracowania
Fig. 4.6. Aerial photo of project site
Źródło: Google Earth

Rys. 4.7., 4.8. Tożsamość historyczna i nowe aspiracje w przestrzeni miasta: widok centrum
historycznego oraz koncepcja nowego mostu (aut. Zaha Hadid)
Fig. 4.7., 4.8. Historic heritage and new aspirations in urban space: historic centre view, and a
concept of the new bridge by Zaha Hadid
Źródło: Zaragoza Digital Mile, 2005.
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Koncepcja zagospodarowania
Koncepcja obejmuje obszar Cyfrowej Mili (ang. Digital Mile; hiszp. Milla
Digital) rozciągający się od terenu Portillo i pałacu Aljaferia (na wschodzie) do stacji
kolejowej Delicias (za zachodzie) i rzeki Ebro i terenów wystawy Expo (na północy).
Teren ten został wybrany, aby po zrealizowaniu projektu mógł połączyć tkankę
starego miasta z nowymi terenami, na których rozwija się miasto. Ogólną ideą
projektu jest funkcjonalne i przestrzenne powiązanie rozrzuconych elementów przez
sekwencję przestrzeni otwartych i funkcji publicznych i edukacyjnych, służących
miastu i społecznościom lokalnym; a także powiązanie fizycznych i cyfrowych
składników struktury miasta. Kluczowe elementy, które stały się podstawą projektu,
zdefiniowano za pomocą sześciu haseł:
• Brama do przyszłości - Projekt ma na celu sygnalizowanie i obrazowanie
aspiracji miasta i transformacji w cyfrowe środowisko życia i pracy; na różnych
poziomach: na poziomie regionalnym i globalnym, jako nowy „postępowy”
wizerunek miasta; na poziomie miasta; jako teren łączący stare miasto
z terenami Expo 2008 i wreszcie na subiektywnym, osobistym poziomie
doświadczenia mieszkańców jako „brama" do nowej gospodarki i nowego stylu
życia.
• Tkanka miejska w ludzkiej skali - Rozdrobnienie skali budynków i przestrzeni
publicznej, nawiązujące do historycznej zabudowy miasta. Przestrzenie
publiczne w ludzkiej skali, przemieszanie funkcji dostępnych z poziomu terenu
oraz łącząca tereny sieć ciągów pieszych.
• Interaktywne przestrzenie publiczne - Elastyczny sposób zagospodarowania
i wykorzystania przestrzeni publicznych, z możliwością dostosowywania do
potrzeb różnych grup użytkowników: turystów zwiedzających Expo
i historyczną część miasta, pracowników przemysłu informacyjnego,
mieszkańców Saragossy przychodzących na specjalne wydarzenia,
mieszkańców przyległych dzielnic, dzieci i młodzież szukającą aktywnej
rozrywki, ludzi starszych itp.
• Wszechobecny dostęp do informacji - Wszechobecna infrastruktura
technologiczna, obejmująca bezprzewodowy dostęp do Internetu, lokalne
serwisy internetowe, usługi oparte na lokalizacji, media cyfrowe „wplecione”
w zabudowę i krajobraz, interaktywne elementy wyposażenia przestrzeni
publicznych itp.
• Wydajne, ekologiczne krajobrazy - Zagospodarowanie z szacunkiem dla
środowiska, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zapewnienie
znacznej powierzchni terenów zielonych; zielone dachy; energooszczędność,
wykorzystanie energii słonecznej itp. postulowano również odzwierciedlenie
aspektów ekologicznych w kształtowaniu przestrzeni.
• Innowacyjne użycie wody - Pokazowe, modelowe sposoby ekologicznego
wykorzystania wody. Woda jest tematem Expo 2008 w Saragossie; projekt
Milla Digital ma twórczo rozwijać ten temat zarówno w sposobie działania
infrastruktury miejskiej, jak i tworzenia miejsc za pomocą elementów wodnych
(fontanny, kurtyny wodne, sadzawki itp.), a także oferując wartości
edukacyjne.
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Sposób kształtowania miejsc
Almozara
Teren położony przy nowo projektowanej stacji kolejowej Delicias, dworcu
autobusowym i autostradzie do Madrytu. Naturalna brama do miasta dla
zwiedzających Expo i przybywających na teren Milla Digital. Zaproponowano m.in.
nowy most pieszy, obiekty użyteczności publicznej i Centrum Sztuki i Technologii
Medialnych.
Paseo del Agua
Zespół budynków użyteczności publicznej, komercyjnych i mieszkalnych, wraz
z terenami zielonymi, wykorzystujący naturalne nachylenie terenu dla uformowania
tarasowo opadających zielonych dachów.
Tereny nad rzeką Ebro
Miejsce powiązania terenów Milla Digital z terenami EXPO. W tym miejscu
przewidziano realizację pierwszej fazy projektu, która ma być gotowa na otwarcie
wystawy. Obszar ten ma demonstrować w skoncentrowany sposób cechy przestrzeni
nasyconej mediami i ICT.
Portillo
Jedna z najbardziej istotnych historycznie i kulturowo części miasta,
stanowiąca kiedyś wschodnią bramę do Saragossy, położona w pobliżu pałacu
Aljaferia. Koncepcja zagospodarowania przewiduje powiązanie prywatnych
budynków mieszkalnych i biurowych, obiektów użyteczności publicznej, centrum
dzielnicowego dla społeczności lokalnej i terenów zielonych. Bogaty program ma być
umieszczony w ciągu kubatur tworzących całość przykrytą zielonym dachem,
oddzielającym park od ulicy. Program funkcjonalny obejmuje też Muzeum Miasta
i stacje metra.
Na koncepcję zagospodarowania przestrzennego składają się następujące główne
elementy (rys. 4.9):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Most krajobrazowy łączący teren opracowania ze stacją kolejową;
(A) Zespół obiektów użyteczności publicznej – miejsce wydarzeń na wyższym
poziomie i (B) plac dla mieszkańców na niższym poziomie;
Dominanta pionowa, budynek lub wieża;
Elementy wodne łączące teren z mostem Expo;
Obiekty edukacyjne i użyteczności publicznej zlokalizowane przy bulwarze;
Park z krajobrazem ukształtowanym tarasowo;
Miejskie rolnictwo; irygacja;
Budynek „ikona” z cyfrową fasadą;
Zabudowa mieszkalna zlokalizowana blisko ulicy;
Obiekty użyteczności publicznej częściowo zlokalizowane pod ziemią, z parkiem
na dachu;
Zielony amfiteatr; wielofunkcyjna przestrzeń parkowa;
Wielofunkcyjna promenada z „elektronicznymi meblami ulicznymi”,
projekcjami medialnymi i urządzeniami wodnymi;
Wejście do stacji metra i przystanek autobusowy.

4.3. Projekt Zaragoza Digital Mile

Rys. 4.9. Schemat koncepcji zagospodarowania terenu Digital Mile
Fig. 4.9. Digital Mile site development scheme
Źródło: Zaragoza Digital Mile, 2005.

Rys. 4.10. Wizualizacje
Fig. 4.10. Visualizations
Źródło: Zaragoza Digital Mile, 2005.
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Rys. 4.11, 412, 4.13. Teren Portillo: Schematy funcjonalne przyziemia i poziomu dachu oraz
uproszczona wizualizacja
Fig. 4.11, 412, 4.13. Portillo site: ground floor and first floor functional diagrams and visualization
Źródło: opracowanie autora w zespole projektowym nad projektem Zaragoza Digital Mile.
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Systemy ICT i mediów cyfrowych w skali urbanistycznej
Cyfrowe elementy zagospodarowania mają na celu uzupełnienie i dopełnienie
fizycznej struktury przestrzennej. Można wśród nich wyróżnić trzy warstwy
technologiczne:
1. Wszechobecna technologia bezprzewodowa
Obecne we wszystkich przestrzeniach, parkach i budynkach. Sieć
bezprzewodowa oferująca bezpłatny podstawowy poziom usług i dostęp do Internetu
oraz interaktywnych mediów i informacji związanych z miejscem. Usługi oparte
na lokalizacji oferujące dostosowaną do potrzeb użytkowników informację (przez
telefony komórkowe i palmtopy), zarówno związaną z polis, jak rozkład jazdy
komunikacji publicznej czy informacje o dostępnych na miejscu usługach; jak
i związane z metapolis – interpretacje i opisy miejsc historycznych, multimedialne
prezentacje związane z historią miasta, subiektywne informacje związane z miejscami
wprowadzone przez użytkowników133.

1. Wszechobecna
technologia
bezprzewodowa

2. Systemy
multimedialne

3. Miejsca
cyfrowe

Rys. 4.14. Systemy ICT i mediów cyfrowych w skali urbanistycznej
Fig. 4.14. ICT and digital media in urban design scale
Źródło: Zaragoza Digital Mile, 2005.

Na zasadzie podobnej do projektów Talking Street i Yellow Arrows omówionych w Rozdziale 3;
z wykorzystaniem technologii lokalizacji i adnotacji przestrzennej.
133
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2. Systemy multimedialne
Wzdłuż ciągów komunikacji pieszej zaproponowano rozmieszczenie systemów
informacyjnych promujących publiczne użytkowanie i zrozumienie środowiska
miejskiego. Systemy te mogą obejmować m.in. inteligentne światła uliczne i na
fasadach budynków, zmieniające kolor lub intensywność w zależności od pory dnia,
zapotrzebowania, instalacji artystycznych itp. Cyfrowo rozszerzone meble uliczne –
stoliki w kawiarniach, przystanki autobusowe, znaki uliczne – które mogą przenosić
informacje praktyczne związane z życiem codziennym w mieście (jak menu, położenie
autobusu czy dostępne parkingi w mieście); a także informacje związane
z metapolis.
3. Miejsca cyfrowe
Miejsca cyfrowe będą wspierać aktywność w przestrzeniach publicznych
i wzmacniać osobisty związek z przestrzenią otwartą przez interakcje i reakcję na
użytkowników. Interaktywne elementy obejmować będą m.in. cyfrowe wyświetlacze,
mogące zmieniać kolor lub treść wyświetlanych obrazów; cyfrowe markizy służące
jako ekrany do projekcji lub przesłony aranżujące przestrzeń wzdłuż budynków;
posadzka reagująca na sposób poruszania się przechodniów (bądź sterująca
przepływem przechodniów); interaktywne kurtyny wodne. Zwielokrotnienie
i nałożenie na siebie tych elementów ma na celu stworzenie nowej jakości
w doświadczaniu miejsca, które będzie równocześnie publiczne i prywatne
(zindywidualizowane).

Rys. 4.15. Wizualizacja nasycenia przestrzeni publicznej w obszarze Portillo mediami cyfrowymi
Fig. 4.15. Visualization of digital media saturation in Portillo site
Źródło: opracowanie autora w ramach pracy w zespole projektowym Zaragoza Digital Mile.
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Systemy ICT i mediów cyfrowych w skali architektonicznej
W ramach projektu zaproponowano wiele sposobów integracji elementów
cyfrowych i interaktywnych w elementach małej architektury, posadzki, krawędziach
budynków. Przykładowo, Memory paving (Posadzka z pamięcią) nawiązuje do faktu,
że krajobraz miejski Saragossy naznaczony jest materialnymi pozostałościami
obecności kultur, które zajmowały przestrzeń miasta w historii: Rzymian, Maurów,
Chrześcijan… W ramach projektu zaproponowano wykorzystanie technologii cyfrowej
do wyartykułowania znacznie mniejszych, współczesnych ruchów, wizualizując
sposób, w jaki mieszkańcy pozostawiają swój ślad w mieście, po prostu poruszając się
w nim. Na fragmencie placu posadzka złożona jest z czujników i diod, które mogą
emitować światło o różnym natężeniu. Posadzka „zapamiętuje” nacisk
przechodzących ludzi i tam, gdzie ktoś postawił stopę, natężenie światła minimalnie
się zwiększa. Zapamiętane w ten sposób kroki sumują się, tak że wieczorem widać
wyraźnie ślady przechodniów. Na posadzce mogą też być wyświetlane sekwencje
świateł reagujące na ruch ludzi, tworząc swego rodzaju grę i zachęcając do
eksperymentowania134.
Kolejny zaproponowany element to Digital Awnings – cyfrowe markizy. Są to
ruchome ekrany umieszczone na krawędzi budynku, montowane na sterowanych
elektronicznie przegubach, które można obracać w dowolnym kierunku. Wyświetlane
mogłyby być na nich obrazy bądź filmy, jako przedłużenie ekspozycji w środku
budynku, ekspozycja w przestrzeni placu, bądź niezależne „kino na wolnym
powietrzu”. Współgrając z kamerami internetowymi, mogłyby być zaprogramowane,
tak by np. przekazywać na bieżąco obrazy z innych miast świata i nawiązywać
bezpośrednią łączność – „okno” łączące Saragossę z innymi miastami. Ekrany takie
stanowią też mobilną, półprzezroczystą krawędź budynku. Opuszczone w dół mogą
tworzyć aranżację przestrzenni, np. dla wystaw na otwartym powietrzu lub występów
artystycznych. Umieszczone poziomo mogą stanowić zadaszenie, chroniące w ciągu
dnia od słońca lub od deszczu, a także zmniejszające optycznie skalę krawędzi
budynku.
Z kolei Urban Pixels – miejskie piksele - to autonomiczne światła, które mogą
być doczepione do istniejących budynków lub struktur tymczasowych. Sterowane
bezprzewodowo elementy, tworzące piksele wielkoskalowych wyświetlaczy,
tworzących atmosferę miejsca. Zaproponowano liczne interaktywne meble uliczne,
np. głośniki umieszczone w elementach małej architektury (ławki, słupy
ogłoszeniowe, latarnie itp.) emitujące muzykę lub dźwięki z różnych okresów historii
miasta, przypominające o ważnych rocznicach i wydarzeniach, które miały miejsce
w mieście itp. Interaktywne lampy uliczne o zmiennym natężeniu i kolorze światła
reagują na ruch przechodniów, ilość i szybkość poruszających się osób, a także mogą
być programowane, tak by urozmaicać przestrzeń i dostosowywać nastrój do okazji.
Wszechobecne cyfrowe elewacje i wyświetlacze - diody święcące LED umieszczone
w powierzchniach szklanych, metalowych, tkaninach, czy ścianach budynków.
Cyfrowa Ściana Graffity, która może być programowana przez mieszkańców lub gości
za pomocą telefonu komórkowego lub przez Internet. Można na niej wyświetlić
obrazy, rysunki, zdjęcia, wiadomości tekstowe itp.

Systemy tego typu są obecnie produkowane i wykorzytsywane m.in. w klubach muzycznych
i muzeach. W propozycji w projekcie Zaragoza Digital Mile innowacja polega na wykorzystaniu ich
w przestrzeni miasta.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(8)
(7)
Rys. 4.16. ICT i media cyfrowe w detalu: (1) posadzka z pamięcią, (2) kurtyna wodna, (3, 4) miejskie
piksele, (5) interaktywne meble uliczne, (6) cyfrowe elewacje, (7,8) cyfrowe markizy
Fig. 4.16. ICT and digital media in details: (1) memory paving, (2) water curtain, (3, 4) urban pixels,
(5) interactive street furniture, (6) digital displays, (7,8) digital awnings
Źródło: Zaragoza Digital Mile, MIT DUSP 2005.
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Woda jest tematem przewodnim planowanej w Saragossie regionalnej wystawy
Expo w roku 2012; również w ramach Milla Digital zakłada się przedstawianie roli
wody w ekosystemie i w mieście. Planowane są m.in. interaktywne fontanny
pokazujące stan wody w rzece; dzienne wykorzystanie wody w mieście (całościowo
i na mieszkańca); ilość opadów, susze itp.
Elementem spajającym cały obszar Milla Digital ma być kurtyna wodna interaktywny system fontann, w których opadające strugi wody tworzące kurtynę
wodną mogą być kontrolowane i programowane w sposób cyfrowy. Można
zatrzymywać i włączać strumienie wody oraz kontrolować ich ciśnienie. Kurtyna
stanowi linearny ciągnący się w przestrzeni miasta element wodny, podobny do
kanału, ale pionowy i widoczny z odległości; o zróżnicowanym charakterze –
przechodzący od pionowej kurtyny wodnej, przez pochyłe (paraboliczne)
powierzchnie, po poziome tafle i sadzawki. Kurtyna może się też podwajać, tworzyć
pętle itp. Nie musi być programowalna i interaktywna na całej długości, a tylko
w kluczowych, najważniejszych miejscach, gdzie reaguje na ruch przechodniów.
Dodatkowo precyzyjne sterowanie strumieniem wody pozwala na wyświetlanie
rozmytych obrazów. Kurtyna ma stać się elementem charakterystycznym,
współtworzącym atmosferę miejsca.
Podczas gdy omówione wyżej elementy mają uatrakcyjnić przestrzeń
publiczną, niewidocznym, lecz istotnym dla funkcjonowania dzielnicy elementem ma
być system inteligentnego cyfrowego zarządzznia parkowaniem samochodów
osobowych i zautomatyzowanego wyszukiwania wolnych miejsc postojowych.
Wprowadzony testowo w obszarze Milla Digital mógłby być później
rozpowszechniony w całym mieście.
Jako ideę spinającą projekt zaproponowano realizację w realiach miasta zasady
„open source”. W zastosowaniu do miasta open source oznaczałby – w sensie
ideowym – stwarzanie okazji do interakcji pomiędzy mieszkańcami, gośćmi i miastem
oraz stymulowanie tożsamości lokalnej i związków z miejscem, jego kontekstem
i historią; a w sensie praktycznym oddanie możliwie znacznej kontroli nad nowo
powstającą infrastrukturą cyfrowych mediów w ręce mieszkańców miasta. Każda
przestrzeń publiczna miasta jest już w pewnym sensie systemem typu „open source”,
przestrzenią interakcji między ludźmi. Zaproponowane w projekcie podejście
oznaczałoby ponadto m.in. (1) takie projektowanie przestrzeni, które promuje
interakcję i wolność ekspresji dla mieszkańców, (2) tworzenie i eksploatowanie
powiązań między przestrzenią fizyczną a „przestrzenią narracyjną” („przestrzenią
mentalną”) związaną z historią i tradycją miejsca, poprzez wykorzystanie małej
architektury, systemu informacji wizualnej itp., a także technologii
telekomunikacyjnych i informacyjnych; (3) otwarty, partycypacyjny proces
projektowy przy współudziale mieszkańców i różnych grup społecznych. Pomyślna
realizacja idei open source będzie uzależniona od relacji czterech „warstw”, do
których można użyć określeń zapożyczonych z informatyki:
• Sprzęt (hardware) – fizyczna struktura przestrzeni publicznych, budynków,
małej architektury oraz zainstalowane tam programowalne systemy medialne;
• Oprogramowanie (software) – kod działania technologii wiążący różne systemy
medialne, które sterują działaniem cyfrowej przestrzeni;
• Zawartość – informacje, „lokalna wiedza”, nastroje itp. przekazywane za
pośrednictwem oprogramowania;
• Użytkownicy – ludzie mieszkający i pracujący w obszarze opracowania projektu
i sąsiednich dzielnicach, mieszkańcy całej Saragossy oraz goście.

110

4. Projekty urbanistyczne obejmujące działania w sferze ICT

Rys. 4.17. Komiks pokazujący życie codzienne w obszarze Digital Mile i korzyści płynące z technologii
informacyjnych i komunikacyjnych
Fig. 4.17. A comic strip showing the daily life in the Digital Mile and the adventages of ICT
Źródło: Zaragoza Digital Mile, MIT DUSP 2005.
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Pomysły wzbogacania przestrzeni publicznej o elementy interaktywne
oparte na mediach cyfrowych pojawiają się już od kilkudziesięciu lat jako instalacje,
projekcje, elementy małej architektury czy liczne koncepcje teoretyczne. W ciągu
ostatniej dekady wiele konkursowych lub modelowych koncepcji architektonicznych
i urbanistycznych zawiera elementy przestrzeni interaktywnej i wiązania przestrzeni
z rzeczywistością wirtualną. W projekcie Zaragoza Digital Mile pomysły takie były
skonfrontowane z realiami – na razie jeszcze nie z realiami realizacji, ale
z oczekiwaniami klienta i z możliwościami biorących udział w projekcie firm
technologicznych. Dotychczasowe wyniki projektu są bardzo obiecujące; spotkały się
z uznaniem władz miasta, które widzą w nich potencjał do rozwoju i promocji
Saragossy. Dotychczasowe projekty typu new century cities realizowane były głównie
w krajach wysoko rozwiniętych, w których szeroko wykorzystywane są ICT.
Nowatorskim podejściem władz lokalnych miasta Saragossy jest chęć przyspieszenia
i przejścia do społeczeństwa informacyjnego w mieście.
4.4. Wnioski
Miasta nowego wieku - element polityki rozwoju miasta
W miastach w różnych częściach świata realizowane sa projekty mające na celu
wykorzystanie potencjału ICT w rozwoju dzielnicy. Dla takich obszarów miasta, MIT
Center for Real Estate proponuje określenie miasta nowego wieku (new century
cities); mają one wiele cech opisywanych przez Williama Mitchella inteligentnych
dzielnic (smart neighborhood), czy kreatywnych dzielnic (creative neighborhood)
Richarda Floridy.
Wszechobecna technologia jako dopełnienie koncepcji urbanistycznej
Elementy technologiczne i serwisy sieciowe są w nich zintegrowane z wizją
przestrzenną i projektem urbanistycznym. Zastosowanie ICT w kompleksowych
projektach rewitalizacji wpisuje się w zasadę interdyscyplinarności tych projektów
i tworzenia synergii działań w różnych dziedzinach. Proponowane użycie technologii
ma w założeniach mieć znaczący pozytywny wpływ na sposób funkcjonowania
przestrzeni.
ICT w przestrzeni publicznej - miejsca cyfrowe
Widoczną
manifestacją
obecności
zaawansowanych
technologii
informacyjnych i komunikacyjnych w przestrzeni dzielnicy mogą być miejsca,
w których znajdują się cyfrowe projekcje, ekrany i instalacje interaktywne, powiązane
za pomocą systemów informacyjnych z cyberprzestrzenią. Infrastruktura taka
powinna być wykorzystana do przekazu lokalnych treści kulturowych.
Open source
Paradygmatem partycypacji społecznej w różnych aspektach życia dzielnicy,
wspomaganej przez ICT, jest zasada „open source”. Oznacza ona umożliwianie
interakcji pomiędzy różnymi grupami „użytkowników miasta“ oraz ich udział
w budowaniu lokalnej tożsamości. W praktyce oznacza to, że w znacznym stopniu
kontrola nad treściami znajdującymi się w „przestrzeni medialnej“ byłaby przekazana
szerokiej publiczności.
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5. Podsumowanie i wnioski
Przeobrażenia cywilizacyjne związane z rozwojem i upowszechnianiem się
technologii informacyjnych i komunikacyjnych stanowią nowe, istotne
uwarunkowania i możliwości dla procesów rewitalizacji miast. W kontekście
aktualnych potrzeb rewitalizacyjnych można zastanawiać się nad wykorzytsaniem
tych możliwości w procesach rewitalizacji w Polsce, która w ostatnich latach nadrabia
zapóźnienia cywilizacyjne i staje się częścią globalnego społeczeństwa informacyjnego
ze wszystkimi tego konsekwencjami. Wydaje się, że na bazie opisanych w pracy
procesów i sposobów użycia nowych technologii można wyobrazić sobie potencjalne
zastosowania w konkretnych przypadkach problemowych obszarów polskich miast.
5.1. Uwarunkowania rewitalizacji miast w społeczeństwie informacyjnym
W realiach globalnej cywilizacji informacyjnej trendy rozwojowe stają się
wspólne dla różnych części globu i różnych kręgów cywilizacyjnych. Do trendów tych
należą m.in. globalizacja; przyspieszenie tempa we wszystkich sferach życia, związane
z rozwojem ICT; konsolidacja różnych sfer życia: pracy i czasu wolnego, kultury
i wartości; partnerstwo publiczno-prywatne oraz metropolizacja i polaryzacja
obszarów wzrostu i stagnacji. Nawiązując do metafory Friedmana, świat staje się
równocześnie bardziej „płaski”, ale i bardziej „rozwarstwiony”: „spłaszcza” się
płaszczyzna, na której miasta konkurują globalnie; współzawodnicząc
o przyciągnięcie mieszkańców, inwestorów i turystów, ale równocześnie pogłębia się
polaryzacja i rozwarstwienie na miejsca osiągające sukcesy w globalnej gospodarce
i te, które „zostały z tyłu”.
Jak podkreślają liczni badacze, w miastach zaobserwować można odnowę roli
dzielnicy. Koncepcję inteligentnej dzielnicy (smart neighborhood Williama
Mitchella) można rozumieć jako kreatywne miejsce (Florida) w mieście, posiadające
dostęp (Ryfkin) zarówno do lokalnych zasobów, jak i – dzięki ICT – do globalnej
gospodarki informacyjnej. Dzięki katalizie wywołanej przez technologie używane
w codziennym życiu mieszkańców i instytucji (Townsend), życie w takim miejscu jest
łatwiejsze i przyjemniejsze, a przedsiębiorstwa dysponują przewagą konkurencyjną.
Globalna konkurencja miast i tworzący się niejako „globalny rynek” miejsc
wymusza potrzebę tworzenia innowacyjnych lokalnych strategii rewitalizacyjnych,
podnoszących konkurencyjność miejsc. Stwarza to zarówno szanse, jak i zagrożenia
dla miast: możliwość przyspieszenia rozwoju po włączeniu w nurt globalnej
gospodarki informacyjnej, przyciągnięcia ludzi, inwestycji i uwagi globalnych mediów
stwarza nowe możliwości dla odnowy miast. Równocześnie polaryzacja powoduje,
iż miejsca niewłączone w ten nurt są marginalizowane. W uproszczeniu można
podzielić miejsca na podłączone i niepodłączone do globalnego nurtu cywilizacji
informacyjnej. W takiej klasyfikacji największy potencjał rewitalizacyjny
mają zdegradowane obszary niepodłączone, będące enklawami miast
podłączonych i pozostające w różnorodnych relacjach z obszarem
metropolii.
W rewitalizacji obszarów zdegradowanych miast istotną rolę odgrywają
obecnie wartości kulturowe, a historia i tożsamość miejsca stanowią istotny kapitał
w procesach jego odnowy. Zainteresowanie dziedzictwem kulturowym nie jest
powodowane nostalgią za przeszłością, ale jest aspektem gospodarki informacyjnej
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i rozwoju wspomagających ją nowych technologii. Odpowiednie wykorzystanie tych
wartości jest elementem tzw. marketingu urbanistycznego i tworzenia silnej marki
miejsca. Do wartości kulturowych, obok dziedzictwa historycznego i kultury elitarnej,
należy też wiele innych elementów, jak dziedzictwo przemysłowe, kultura popularna,
subkultury alternatywne itp.
5.2. Możliwości ICT w procesach rewitalizacji
Technologie informacyjne i komunikacyjne stwarzają wiele nowych możliwości
aktywizacji obszarów miejskich przez powiązanie fizycznej przestrzeni
z cyberprzestrzenią. Możliwości te związane są zarówno usprawnieniami
funkcjonalnymi, jak i udostępnieniem elementów niefizycznych, będących częścią
tożsamości i dziedzictwa miejsca, i wpływających na jego postrzeganie
i wartościowanie. Sieci telekomunikacyjne, w tym w coraz większym stopniu sieci
bezprzewodowe, umożliwiają nowe relacje przestrzenne i podłączenie obszaru
zdegradowanego w nurt lokalnej i globalnej gospodarki, stwarzając szanse dla
rozwoju. Dzięki temu w procesie rewitalizacji obszary zdegradowane mogą stać się
„inteligentnymi dzielnicami”, optymalnie wykorzystującymi walory lokalne i globalne
powiązania. Serwisy internetowe udostępniające różnego rodzaju informacje
związane z funkcjonowaniem jednostek i organizacji w mieście przyczyniają się do
przyspieszenia, intensyfikacji i ułatwienia kontaktów, tj. swoistej katalizy życia
miejskiego. Ich wpływ na miasto jest uzależniony od stopnia ich rozpowszechnienia
i wykorzystania, niezawodności i wzajemnego powiązania różnych usług, tak by
stworzyły niezbędną „masę krytyczną”. Działania w sferze ICT nie zastępują działań
przestrzennych, ale prowadzone równolegle mogą je wspomagać i uzupełniać.
Obok zastosowań funkcjonalnych, serwisy internetowe umożliwiają
powiązanie z przestrzenią miasta informacji związanych z lokalną kulturą, historią
i tożsamością; w tym subiektywnych, wrażeniowych, a nieraz sprzecznych i
fikcyjnych. Wydaje się, że na poziomie zagregowanym dostęp do tych informacji w
formie „bazy wiedzy” o miejscu, opartej na systemach adnotacji przestrzennej,
stanowi istotną nowość i potencjalne narzędzie zmiany wartościowania i postrzegania
obszarów zdegradowanych.
Współczesne technologie informacyjne i komunikacyjne umożliwiają
powiązanie elementów fizycznej przestrzeni z bazami danych i serwisami
internetowymi. Powiązanie instalacji multimedialnych (projekcji świetlnych,
ekranów, dźwięku, ruchomych elementów fasady, interaktywnych mebli ulicznych
itp.) z cyberprzestrzenią daje nowe możliwości interakcji ludzi w przestrzeni
publicznej z informacyjną warstwą miasta. Media cyfrowe dają nowe możliwości
projektowania przestrzeni publicznych, w których obok medium „architektura”
pojawiają się media „światło”, „dźwięk”, „ruch” itp. Takie zastosowania mogą być
wprowadzane w celu aktywizacji przestrzeni w zdegradowanych enklawach,
poprzedzając interwencje architektoniczne.
Wykorzystanie ICT stwarza wiele nowych możliwości włączenia lokalnej
społeczności w procesy rewitalizacji. Społeczności internetowe mogą być
wykorzystywane do angażowania mieszkańców w ankiety, dyskusje czy koncepcyjne
prace projektowe. Baza wiedzy o miejscu tworzona przy użyciu systemów adnotacji
przestrzennej z mechanizmami łączenia informacji z miejscem i ze sobą nawzajem
pozwoliłaby na powierzenie maksymalnej kontroli użytkownikom. Paradygmatem
takiego zaangażowania i kontroli społecznej jest zasada open source.
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Możliwości telematyki w zakresie rewitalizacji mają wiele ograniczeń. Aby
z nich skorzystać, niezbędne jest odpowiednie nasycenie; „masa krytyczna”
technologii wśród potencjalnych użytkowników. Wprowadzenie zaawansowanych
technologii w zdegradowanych obszarach miast może nieść ze sobą zagrożenie
wykluczenia „niepodłączonej” części społeczeństwa. Istotne staje się pytanie „komu
ma służyć rewitalizacja?” Przestrzenie narracyjne związane są z potrzebami
rozwiniętego społeczeństwa informacyjnego, członków „klasy kreatywnej”, którzy
poszukują wrażeń, rekreacji, atrakcji. Istnieje zagrożenie pominięcia potrzeb
pozostałej części społeczeństwa, a rewitalizacja z wykorzystaniem ICT może stać się
rodzajem gentryfikacji, wiążąc się z wypieraniem dotychczasowych mieszkańców
przekształcanych obszarów miast.
Chociaż koszty technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz
infrastruktury medialnej systematycznie maleją, wciąż są stosunkowo wysokie. Ale
wydaje się, że wykorzystanie tych technologii może dać dodatkowe korzyści i „efekt
mnożnikowy” w procesie rewitalizacji. Skuteczne procesy rewitalizacji wymagają
zaangażowania i współpracy różnych podmiotów lokalnych, partnerstwa publiczno –
prywatnego, zaangażowania społeczności lokalnej itp. Natomiast w erze cywilizacji
informacyjnej procesy rewitalizacji wymagają również zaangażowania podmiotów
globalnych: inwestorów, firm technologicznych, deweloperów.
5.3. Potencjalne zastosowania ICT w procesach rewitalizacji w Polsce
Polska rozwija się w kierunku społeczeństwa informacyjnego i wiele
z omawianych technologii jest już tu wykorzystywana. Wydaje się, że część z nich
zaczyna mieć wpływ na funkcjonowanie miast; w innych przypadkach nasycenie
technologii nie osiągnęło jednak jeszcze niezbędnej „masy krytycznej”. Technologie te
rozwijają się na tyle szybko, że można przypuszczać, że będą one nabierały coraz
większego znaczenia. Podstawowym elementem rewitalizacji w sferze ICT jest
zapewnienie mieszkańcom dostępu do Internetu, jako środka dostępu do informacji,
pomocnego w różnych sferach życia: poszukiwania pracy, możliwości edukacyjnych,
korzystania z usług itp. Istotną infrastrukturą jest tu sieć szerokopasmowa, która staje
się w Polsce coraz bardziej popularna, oferowana zarówno przez małe, lokalne firmy,
jak i ogólnopolskie (operatorzy telefoniczni, telefonia kablowa itp.). Jednak
w obszarach zdegradowanych ten dostęp jest ograniczony135 i wydaje się, że
alternatywą mogłyby być sieci bezprzewodowe (WiFi; WiMAX), obejmujące obszary
mieszkaniowe i przestrzenie publiczne136.
Opierając się na infrastrukturze ICT, w ramach procesu rewitalizacji
realizować można wiele serwisów internetowych, związanych ze zdegradowanym
obszarem: społeczności internetowe związane z miejscem, lokalny portal internetowy,
forum, newsletter, radio internetowe, podcast itp. W Polsce wśród serwisów
internetowych stosunkowo silną pozycję mają portale związane z innymi mediami
(np. strony i fora internetowe gazet codziennych), które już teraz bywają
wykorzystywane w debacie publicznej, dotyczącej rewitalizacji. Inne możliwości to:
135 Na przykład w roku 2005 żaden z tych popularnych w śródmieściu sposobów podłączenia do sieci
nie był dostępny w części gliwickiej dzielnicy Zatorze, gdzie linie telefoniczne są przestarzałe i nie
pozwalają na podłączenie Neostrady, a prywatnym firmom nie opłaca się okablowywać budynków,
gdzie tylko nieliczni mieszkańcy są zainteresowani podłączeniem.
136 Oczywiście dyskusyjne jest, o ile mieszkańcy dzielnic zdegradowanych mają dostęp do sprzętu
komputerowego, pozwalającego na korzystanie z sieci. Jednak ceny używanego sprzętu,
wystarczającego do korzystania z Internetu, są coraz niższe (obecnie na poziomie kilkuset złotych).
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• Partycypacja społeczna i konsultacje w kwestiach związanych z rozwojem dzielnicy
i dalszymi etapami rewitalizacji itp.).
• System informacji opartej na lokalizacji (informacje o lokalnych usługach,
dostępności znajomych, wydarzeniach, opcjach rekreacji i rozrywki itp.).
• Inteligentne systemy ułatwiające organizację transportu publicznego, parkowania
samochodów, wykorzystania energii, wody itp.
• E-goverment w skali dzielnicy – ułatwienia w załatwianiu formalności.
• Promocja i reklama dzielnicy i jej rewitalizacji, marketing internetowy.
Wydaje się, iż istotny wpływ na zmianę postrzegania i wartościowania
przestrzeni zdegradowanej może mieć baza lokalnej wiedzy – zintegrowany system
gromadzenia, przetwarzania i udostępniania narracyjnej warstwy miasta: historii
miasta, historii związanych z charakterystycznymi miejscami, z możliwością
współtworzenia narracji przez użytkowników z wykorzystaniem komentarzy, cennych
wątków dyskusji, subiektywnych wrażeń; lub alternatywnych narracji (np. jako
kreacji artystycznych). Istotne byłoby określenie początkowych informacji
i stworzenie mechanizmów łączenia informacji za sobą nawzajem i z miejscem; oraz
zaprogramowanie zasad wprowadzania danych do systemu, z oddaniem maksymalnej
kontroli użytkownikom – zgodnie z zasadą open source. Taki system ogólnodostępny
przez Internet powinien uwzględniać dostęp przez urządzenia mobilne w przestrzeni
publicznej (z możliwością wykrywania lokalizacji i kontekstu). W Polsce
zaawansowane urządzenia mobilne są mało rozpowszechnione, ale do wielu
zastosowań wystarczy telefon komórkowy. System taki mógłby być wykorzystywany
jako narzędzie partycypacji publicznej w procesach rewitalizacji.
Media cyfrowe mogą być wykorzystane zarówno jako docelowe elementy
wyposażenia przestrzeni publicznych rewitalizowanych obszarów, jak i tymczasowe
instalacje do aktywizacji przestrzeni i testowania scenariuszy rozwojowych.
Możliwości obejmują m.in.:
• Projekcje świetlne na ekranach i fragmentach budynków.
• Wyświetlacze LCD zintegrowane w fasadach.
• „Inteligentne”, interaktywne elementy małej Architektury.
• Instalacje dźwiękowe itp.
We wstępnych etapach procesu rewitalizacji instalacje takie można by też
wykorzystać do scenografii imprez promocyjnych, w celu aktywizacji zdegradowanych
obszarów; oraz do prezentacji i dyskusji na temat opcji zagospodarowania w ramach
procesów partycypacji społecznej.
Oprócz powyższych zastosowań wydaje się, że wykorzystanie ICT w projektach
rewitalizacji może dać dodatkowy „efekt mnożnikowy” – przyspieszenie procesu,
promocja „do wewnątrz” dla podmiotów procesu oraz „na zewnątrz”, w marketingu
skierowanym dla potencjalnych inwestorów. Promocja procesów rewitalizacji jako nie
tylko „naprawa” zdegradowanego obszaru, ale przekształcenie go w „inteligentną
dzielnicę” z szeregiem korzyści dla mieszkańców i pracowników może stymulować
pozytywne postrzeganie i wartościowanie obszaru zdegradowanego. Wydaje się, że
zwłaszcza w przypadku realizowania pilotażowych projektów istnieje potencjał
pozyskania jako partnerów firm z branży technologicznych, operatorów telefonii
komórkowej itp., dla których udział w projekcie mógłby być elementem promocji.
Potencjalne zastosowanie omawianych technologii w modelowym, uproszczonym
scenariuszu procesu rewitalizacji zdegradowanego obszaru miejskiego przedstawia
tabela 5.1.
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Tabela 5.1
Potencjalne zastosowanie ICT w modelowym procesie rewitalizacji

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU REWITALIZACJI

IDENTYFIKACJA A

ETAP
Analiza
diagnostyczna

•
•
•

•

ELEMENTY SKŁADOWE
I ZADANIA
Inwentaryzacja
Diagnoza dokumentów
Analiza aktualnej sytuacji
przestrzenno – społeczno –
prawno -gospodarczej
miejsca
Analiza SWOT i tworzenie
roboczych scenariuszy
rozwoju

•
•
•
•
•

POTENCJALNE
ZASTOSOWANIE ICT
Cyfrowy, interaktywny, model
obszaru
Bazy wiedzy o miejscu
Partycypacja społeczna online
Współpraca partnerów online
Analiza dostępności
infrastruktury ICT
i stopnia jej
rozpowszechnienia
i wykorzystania

Tworzenie wizji,
strategii i założeń
programu
rewitalizacji

• Opracowanie wizji
rewitalizacji
• Konsultacje i negocjacje
z udziałem zainteresowanych
i potencjalnych partnerów
• Sesje warsztatowe; burze
mózgów angażujące
potencjalnych partnerów
• Konkursy i warsztaty ideowe
• Konsultacje społeczne
• Prezentacje i dyskusje
publiczne
• Opracowanie założeń do
programu rewitalizacji
• Promocja i komunikacja
rozpoczęcia procesu
rewitalizacji (PR)

• Wykorzystanie bazy wiedzy
dla zmiany postrzegania
i wartościowania
zdegradowanego obszaru
• Konsultacje społeczne online
(społeczności internetowe,
fora, ankiety)
• Współpraca partnerów
(udziałowców) online
• Promocja rozpoczęcia
procesu rewitalizacji (PR);
pozyskiwanie partnerów
• Tymczasowa infrastruktura
medialna do aktywizacji
przestrzeni i wizualizacji opcji
przyszłego rozwoju

Planowanie
operacyjne
(tworzenie
programu
rewitalizacji)

• Uzasadnienie ekonomiczne
i uzyskanie finansowania
• Opracowanie programu
rewitalizacji
• Tworzenie planów
miejscowych
• Marketing, branding,
promocja,
• Poszukiwanie inwestorów

Tworzenie
realizacyjnych
projektów

• Podział programu na
projekty
• Opracowanie planów
zagospodarowania, koncepcji
urbanistycznych,
krajobrazowych, architektonicznych; małej architektury,
wyposażenia itp.

• Marketing sieciowy
• Poszukiwanie elementów
lokalnej tożsamości do
tematyzacji inwestycji/
tworzenia przestrzeni
narracyjnej
• Udostępnienie dokumentów
online w celu uzyskania
wniosków i uwag
• Konsultacje społeczne online
• Udostępnienie dokumentów
online w celu uzyskania
wniosków i uwag
• Konsultacje społeczne online
• Projekt infrastruktury ICT
• Projekt infrastruktury
medialnej
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cd. tabeli 5.1
ETAP

REALIZACJA

Realizacja

• Realizacja projektów
flagowych
• Podział programu na
zadania inwestycyjne /
deweloperskie
• Nadzór

EKSPLOATACJA

Funkcjonowanie miasta na
wszelkich płaszczyznach;
tj. gospodarka, życie
codzienne mieszkańców,
rekreacja itp.

Monitoring,
ewaluacja
i ocena wyników

EWALUACJA

ELEMENTY SKŁADOWE
I ZADANIA

• Monitoring, ocena,
ewaluacja
• Partycypacja społeczna
• Wnioski do dalszych
etapów / innych
programów rewitalizacji

Źródło: opracowanie własne.

POTENCJALNE ZASTOSOWANIE
ICT
• Stworzenie/usprawnienia
infrastruktury ICT – dostęp do
ICT jako podniesienie szans
pracy, edukacji itp. mieszkańców
• Stworzenie lokalnych serwisów
i społeczności internetowych;
integracja lokalnej społeczności
• Baza wiedzy – narzędzie zmiany
postrzegania i pozytywnego
wartościowania obszaru
• Tworzenie miejsc medialnych
wraz z systemami powiązania
infrastruktury medialnej z ICT
• Wykorzystanie multimedialnych
instalacji w tworzeniu miejsc
narracyjnych
• Wykorzystanie interaktywnych
elementów medialnych do
aktywizacji przestrzeni publicznej
• Udostępnienie infrastruktury
medialnej do przekazu treści
związanych z bieżącymi
wydarzeniami w mieście
• Cyfrowe systemy ułatwiające
funkcjonowanie i korzystanie
z komunikacji publicznej
• Serwisy sieciowe integrujące
społecznoiści lokalne; bazy
ogłoszeniowe związane
z lokalizcją itp.
• Interaktywne systemy obsługi
turystów i promocji turystyki
• Dyskusje społeczne na temat
efektów rewitalizacji
• Baza wiedzy
• Infrastruktura medialna –
możliwość wyrażenia poglądów
przez użytkowników
• Utrzymanie i niezbędne
modernizacje infrastruktury
medialnej i systemów powiązania
jej z ICT
• Partycypacja społeczna online
przy przygotowaniu dalszych
etapów projektu
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5.4. Scenariusze zastosowań dla wybranych obszarów problemowych
Wydaje się, że warunki wyjściowe w wielu zdegradowanych obszarach miast
polskich są podobne do tych z projektów dla „miast nowego wieku” i istnieje potencjał
(społeczny, ekonomiczny, przestrzenny i kulturowy), by takie kluczowe obszary
metropolii przekształcać w „inteligentne dzielnice”. Wydaje się, że potencjał ten
można by realizować m.in. w rewitalizacji i aktywizacji obszarów, które były i są
w ostatnich latach przedmiotem debaty publicznej, konkursów, opracowań
studialnych, programów rewitalizacji itp. Przykładowo, można zastanowić się, jak
nowe możliwości technologiczne można by wykorzystać w rewitalizacji
zdegradowaqnych terenów w Trójmieście, Wrocławiu, Warszawie czy Górnym Śląsku.
Gdańsk – Młode Miasto
Wspomniany w Rozdziale 2. obszar Młodego Miasta w Gdańsku to obecnie
jeden
z
najbardziej
zaawansowanych
projektów
rewitalizacji
obszaru
poprzemysłowego w Polsce. Obszar ma doskonałą lokalizację, stanowi jedną
z najbardziej atrakcyjnych nieruchomości w Europie Wschodniej137, a równocześnie,
jako miejsce narodzin Solidarności, ma bardzo silny potencjał historyczno-kulturowy,
o znaczeniu światowym. Działania mające na celu rewitalzicje obszaru trwają od roku
1994 - od początkowych studiów wykonanych na Politechnice Gdańskiej przez zespół
prof. Kochanowskiego, przez masterplan koordynowany przez firmę Sasaki
i uchwalone dla całego obszaru miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
po opracowany w sierpniu 2006 Program Operacyjny Przekształceń Obszaru
Młodego Miasta138. Potencjał kulturowy miejsca stanowią m.in. Muzeum
Solidarności, Instytut Sztuki „Wyspa”, organizowane na terenie stoczni koncerty itp.
W przygotowaniu jest budowa Europejskiego Centrum Solidarności oraz tzw. Drogi
Do Wolności. Projekt ma bardzo dobrą, kompleksową stronę internetową.
Równocześnie, władze Gdańska realizują obecnie program Gdańsk Europejska Metropolia On-line, który ma na celu m.in. stworzenie systemu obsługi
mieszkańców za pośrednictwem Internetu, uruchomienie ogólnodostępnych „furtek
internetowych” w różnych częściach miasta, a w przyszłości także objęcie miasta
siecią szerokopasmowego, bezprzewodowego dostępu do Internetu139.
Mając na uwadze wszystkie atuty miejsca, wydaje się, że Młode Miasto
w Gdańsku miałoby szansę stać się środkowoeuropejskim miastem nowego wieku.
Wykorzystanie ICT (podobne jak w przypadku omawianych projektów Arabianranta
czy Zaragoza Digital Mile) mogłoby obejmować m.in.:
• Cyfrową bazę wiedzy o miejscu, opartą na systemach adnotacji przestrzennej,
udostępniającą wiedzę na temat miejsca w formie multimedialnej (narracja historii
Solidarności i wolności; indywidualne doświadczenia stoczniowców itp.);
Według danych firmy Balic Property Trust (www.balticpropertytrust.com, 01.05.2006).
Program jest dokumentem obrazującym uzgodnione pomiędzy wszystkimi partnerami procesu
kierunki przeobrażeń nowej dzielnicy Śródmieścia Gdańska rozlokowanej na jego północnym
obrzeżu i obejmującej m.in. tereny wyłączone z produkcji stoczniowej. Jego zapisy obejmują
wszystkie sfery istotne dla kompleksowej transformacji tego obszaru poprzemysłowego, a więc
zagadnienia związane z przestrzenią, przemianami społecznymi oraz rozwojem ekonomicznym
(www.mlodemiasto.pl, 23.08.2006).
139 Projekt e-Gdańsk jest jednym z największych tego typu realizowanych przez polskie i europejskie
samorządy lokalne i został wskazany jako wzorzec dla innych przez organizację Eurocities Knowledge
Forum, odpowiedzialną za wdrażanie idei społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej
(www.gdansk.pl, 23.08.2006).
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• Sieć lokalną z usługami opartymi na lokalizacji i społecznościami internetowymi
dla mieszkańców i pracujących w dzielnicy;
• Stworzenie plenerowych instalacji multimedialnych związanych z Drogą do
Wolności; powiązanie medialne z innymi miejscami świata związanymi
z odzyskiwaniem wolności (np. Park Wolności w Pretorii, RPA).
Wrocław
Wrocław jest ośrodkiem, w którym dynamicznie rozwijają się branże nowych
technologii. Mimo niedawnej porażki w próbie uzyskania praw organizacji wystrawy
regionalnej EXPO 2012 pod hasłem Kultura czasu wolnego w gospodarkach świata,
oraz niepowodzenia w staraniach o lokalizację siedziby Europejskiego Instytutu
Innowacji i Technologii140, w regionie wrocławksim zlokalizowane jest skupisko firm
branży wysokich technologii; powstał tu też m.in. Park Innowacji i Biznesu - jeden
z najnowocześniejszych kompleksów naukowo-badawczych w Europie.
Zamierzenia zwiążane z EXPO miały odzwierciedlić przemiany, jakie zaszły
w globalnym świecie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat (…) Nowe technologie,
media, rozwój wszelkiego rodzaju rozrywek, począwszy od tych najbardziej
znanych, jak oglądanie telewizji, po przemierzanie rzeczywistości wirtualnej,
to współczesna kultura spędzania wolnego czasu. Przygotowując wystawę EXPO
2012 w Polsce zamierzamy zabrać Was w niezwykłą podróż, która zaczyna się
w naszych marzeniach o turystyce kosmicznej, przez magiczny świat egzotycznych
podróży w najdalsze zakątki naszego globu, po niezapomnianą przygodę
w krainach rzeczywistości wirtualnej (www.wroclaw.pl). Ten cel wydaje się być
skorelowany z omawianymi tu miejskimi zastosowaniami ICT, a organizacja
międzynarodowej imprezy o takiej randze może być – jak pokazały przykłady Sewilli,
Barcelony i wielu innych miast – doskonałą okazją do rewitalizacji zdegradowanych
obszarów. Wydaje się, że w przypadku uzyskania prawa organizacji podobnej rangi
imprezy w przyszłości sytuacja we Wrocławiu może być analogiczna do Expo 2008
w Saragossie.
Warszawa
Wydaje się, że Warszawa ma szczególny potencjał odnowy miasta związanego
z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi ze względu na wiele czynników:
obecność instytucji rządowych i siedzib korporacji; stosunkowo duży udział
„wielkomiejskiego społeczeństwa informacyjnego”; dużą ilość uczelni wyższych
i znaczną liczbę studentów; potencjał historyczno-kulturowy. Wydaje się, że pewien
potencjał wykorzystania ICT leży w trzech zasadniczych obszarach:
(1) miejsca zdegradowane lub niezagospodarowane, o dużym znaczeniu historycznokulturowym. Na przykład teren pomiędzy starym miastem i Wisłą, będący
przedmiotem wspomnianego konkursu Miasto i demokracja;
(2) wielkomiejskie przestrzenie publiczne, jak np. rejon skrzyżowania Alei
Jerozolimskiej i ul. Marszałkowskiej – istnieje tu możliwość aktywizacji za pomocą
mediów cyfrowych, (analogicznie do Times Square); zastosowania systemów
ułatwiających korzystanie z transportu zbiorowego, oraz wszelkiego rodzaju
systemów opartych na zagregowanym przepływie strumieni ludzi;
W czerwcu 2008 r. na siedzibę Rady Zarządzającej Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii
(EIT) został wybrany Budapeszt, który wygrał w konkurencji z Wrocławiem oraz wspólnym wnioskiem
Bratysławy i Wiednia.
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(3) zdegradowane dzielnice mieszkaniowe zarówno historyczne (np. Praga), jak
i osiedla bloków z wielkiej płyty.
Aglomeracja Górnośląska
W przeciwieństwie do przypadków miast omówionych wcześniej wydaje się,
że obszary zdegradowane poszczególnych miast Górnego Śląska do niedawna nie
miały tak silnego potencjału rewitalizacyjnego zarówno w sensie lokalizacji i wartości
nieruchomości, jak i w aspekcie walorów historyczno-kulturowych. Szanse
rewitalizacji wydają się obecnie związane z integracją śląskiego obszaru
metropolitalnego141 oraz transformacją śródmieścia Katowic jako centrum
metropolii.
Proces integracji aglomeracji, wielokrotnie badany, prognozowany,
postulowany nabiera na początku XXI w. tempa w związku z rozwojem sieci
transportowej (modernizacja dróg, nowa autostrada, trasa średnicowa) i inicjatywami
politycznymi. W wielu aspektach aglomeracja funkcjonuje już jako jeden obszar
miejski; wydaje się, że istotny wpływ ma też rozwój sieci telekomunikacyjnych.
W ubiegłym roku powstał oficjalnie Górnośląski Związek Metropolitalny. Potencjał
wykorzystania ICT w rewitalziacji tego obszaru to m.in.: dostęp do i promocja
wspólnego lokalnego rynku dóbr, usług, pracy, edukacji; systemy ułatwiające
transport zbiorowy (koordynacja rozkładów jazdy) i indywidualny (nawigacja
satelitarna, parkowanie); budowanie społeczności internetowych na poziomie
lokalnym i na poziomie aglomeracji; czy wreszcie cyfrowe powiązanie odległych
przestrzennie centrów miast („zagęszczenie miejskości”).
Katowice są najważniejszym ośrodkiem decyzyjnym i usługowym aglomeracji,
ale zróżnicowanie i potencjał oferty usługowej miasta nie jest adekwatny do rangi
centrum ponad 2-milionowej metropolii. Również atrakcyjność środowiska
zamieszkania, w tym przestrzeni publicznych, wymaga podniesienia standardu
i dostosowania do współczesnych wymagań. W roku 2006 odbył się konkurs
urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję przebudowy centrum miasta, który
objął fragment obszaru centrum o powierzchni 28 ha. Zwycięska praca, autorstwa
arch. Tomasza Koniora (Konior Studio), stała się podstawą opracowania planu
koordynacyjnego ("masterplanu") dla centrum Katowic, który objął dodatkowo
obszar wyznaczony w konkursie dla analiz powiązań (łącznie 80 ha)142.
Wydaje się, że już dziś pewne cechy przestrzeni medialnej ma obszar Rynku
w Katowicach, a zastosowanie mediów cyfrowych w pierzejach definiujących tę
przestrzeń i instalacji interaktywnych wewnątrz mogłoby być elementem tworzenia
nowej tożsamości tego miejsca i łączenia zniszczonej struktury zabudowy historycznej
i zaniedbanej oraz niskowartościowanej zabudowy z okresu socjalizmu.
141 W różnych źródłach wielkość aglomeracji, lub śląskiego obszaru metropolitalnego zależy od
przyjętych założeń obszarowych i waha się między 15 a 30 miastami i między 2,5 a 4 mln mieszkańców.
Przykładowo, strona Citypopulation.de Aglomeracja z liczbą ludności 2,8 mln jest obecnie 13.
najludniejszą aglomeracją europejską (luty 2005, www.citypopulation.de). Aglomeracja Górnośląska
według Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego obejmuje 24 miasta:
Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Knurów, Łaziska
Górne, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Siemianowice
Śląskie, Sławków, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wojkowice i Zabrze.
Funkcjonalnie z aglomeracją powiązane są 3 ośrodki regionalne wspomagające jej rozwój: Pszczyna,
Zawiercie i Lubliniec. (www.silesia-region.pl, lipiec 2004).
142 Transformacja Centrum Katowic – Wytyczne Planistyczne, Prezydent Miasta Katowice, Katowice
2008
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Z drugiej strony, miejskie ICT mogłyby być włączone w proces rewitalizacji obszaru;
a także obszarów sąsiednich np. terenu kopalni Katowice, rozszerzając przestrzeń
ekspozycyjną realizowanego tam nowego Muzeum Śląskiego.
5.5. Kierunki dalszych badań
Nowe możliwości technologiczne były zawsze inspirujące dla architektów
i urbanistów, prowadząc nieraz do wizji utopijnych z dzisiejszego punktu widzenia,
ale często do praktycznych rozwiązań aktualnych problemów przestrzennych.
Obecnie wiele poszukiwań odnosi się do możliwości ICT zarówno w rozwiązywaniu
poszczególnych elementów składowych struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta,
jak i w kompleksowych koncepcjach urbanistycznych.
Technologie informacyjne i komunikacyjne dynamicznie się rozwijają; to co
kilka lat temu było nowością, dziś jest powszechnie używane. Dlatego wskazane jest
badanie nowych, pojawiających się możliwości zastosowania ich w procesach
rewitalizacji. Wiodące firmy technologiczne (m.in. Intel, Microsoft, Cisco) prowadzą
badania nad możliwościami wykorzystania ICT w tzw. przestrzeniach trzecich,
niebędących miejscem zamieszkania ani miejscem pracy – przestrzeniach
publicznych miasta. Z drugiej strony, konkretne sytuacje problemowe mogą wymagać
zindywidualizowanych rozwiązań technologicznych. Wynikają z tego możliwości
interdyscyplinarnego badania zastosowań i rozwoju specyficznych technologii, np.
przy współpracy z informatykami – budowa baz danych, stron internetowych, usług
opartych na lokalizacji – czy socjologami – badania społeczne, partycypacja
publiczna.
Dla zastosowań ICT w przestrzeni miast niezbędne jest dostateczne
rozpowszechnienie technologii wśród mieszkańców („użytkowników” przestrzeni);
zaistnienie „masy krytycznej”, pozwalającej na skuteczne wykorzystanie technologii.
Polska znajduje się w fazie wzrostu ekonomicznego i nadrabiania zaległości
cywilizacyjnych w stosunku do Europy Zachodniej; jest „na drodze do społeczeństwa
informacyjnego”. Dlatego wydaje się, że technologie te będą pełnić coraz większą rolę
w miastach.
Równocześnie problem rewitalizacji i odnowy miast jest w naszym kraju
zagadnieniem aktualnym, wymagającym działania. W kontekście przeanalizowanych
w pracy możliwości technologicznych wydaje się, że istnieje pole do skojarzenia
nowych technologii z istniejącymi w Polsce potrzebami odnowy miast. Technologie
informacyjne i komunikacyjne nie wystarczą do rozwiązania problemu
zdegradowanych obszarów, ale mogą być wykorzystane do wspomagania
i stymulowania procesów rewitalizacji. Dlatego najistotniejsze wydają się dalsze
badania i poszukiwania zastosowań omawianych technologii w konkretnych
obszarach problemowych, w ramach opracowywania projektów i programów
rewitalizacji.
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Aneks – Alfabetyczny wykaz pojęć i skrótów
AD HOC NETWORK – lokalna sieć komunikacyjna tworzona automatycznie przez
urządzenia znajdujące się w bliskiej odległości (np. komputer, telefon i aparat
telefoniczny leżący na stole, komunikujące się za pomocą technologii Bluetooth).
AUGMENTED REALITY – rzeczywistość rozszerzona, rzeczywistość pogłębiona –
AR - rezultat nałożenia cyfrowej informacji na obiekty fizyczne lub wzbogacenie ich
o zdolność przetwarzania danych cyfrowych; mieszanina świata rzeczywistego
i cyfrowego; powiązanie i „przeplatanie” elementów rzeczywistości wirtualnej
z fizyczną przestrzenią.
BLUETOOTH – technologia bezprzewodowej, radiowej komunikacji pomiędzy
różnymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak np. klawiatura, zegarek,
komputer, laptop, palmtop, telefon komórkowy itp. Zasięg wynosi maksymalnie do
200 m w terenie otwartym; w specyfikacji podana jest wartość 10 m. Nazwa
technologii pochodzi od przydomka króla duńskiego Haralda Sinozębego, który znany
był ze zjednoczenia walczących dotąd ze sobą plemion z Danii, Norwegii i Szwecji.
Podobnie Bluetooth, który został zaprojektowany, aby "zjednoczyć" różne technologie
(Wikipedia, sierpień 2006).
BROWSER – przeglądarka – program pozwalający użytkownikowi na odczytywanie
hipertekstu i nawigację pomiędzy jego punktami (stronami). Pozwala użytkownikowi
na przeglądanie zawartości stron Internetowych (html).
CITY OF BITS – miasto bitów – hipoteza zaproponowana przez Wiliama Mitchella,
opisująca zastępowanie funkcji obiektów architektonicznych przez serwisy
internetowe („miejsca w cyberprzestrzeni”).
CAD – Computer Aided Design– komputerowe wspomaganie projektowania.
CYBERPRZESTRZEŃ – Cyberspace – Przestrzeń informacyjna, Internet jako
całość. (1) Środowisko wirtualnej rzeczywistości. Świat sprzężonych ze sobą sieci
komputerowych tworzący "przestrzeń informacyjną" z możliwością jej eksploracji
oraz odczuwania za pomocą zmysłów pobudzanych wspomaganymi komputerowo
urządzeniami. Za twórcę terminu uważa się Williama Gibsona (2) Internet jako
całość. Znaczenie to funkcjonuje od 1994 roku, w którym Internet dzięki ekspansji
World Wide Web i poczty elektronicznej zaistniał w świadomości społecznej. Do
takiego uproszczonego pojmowania cyberprzestrzeni przyczyniły się głównie masowe
media. W tym sensie do cyberprzestrzeni wkraczamy za każdym razem, gdy
podłączamy się do Sieci, choćby tylko w celu odebrania poczty elektronicznej.
(http://www.ws-webstyle.com/cms.php/en/netopedia/).
DIGITAL DIVIDE – podział cyfrowy – rozwarstwienie i polaryzacja społeczeństwa
na
korzystających
i
niekorzystających
z
technologii
informacyjnych
i komunikacyjnych.
DOMENA – (nazwa domenowa) nazwa adresu internetowego, np. www.miasto.pl.
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GENTRYFIKACJA – proces transformacji obszaru miejskiego, polegający na
renowacji budynków i zwiększeniu wartości nieruchomości, a w konsekwencji
wyparciu dotychczasowych mieszkańców przez nowych, bogatszych.
GIS (ang. Geographic Information System), System Informacji Geograficznej –
system informatyczny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz
wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie decyzji.
W przypadku gdy System Informacji Geograficznej gromadzi dane opracowane
w formie mapy wielkoskalowej (tj. w skalach 1:5000 i większych), może być nazywany
Systemem Informacji o Terenie (LIS, z ang. Land Information System) (Wikipedia,
sierpień 2006).
GOOGLE EARTH – program komputerowy firmy Google, umożliwiający
wyświetlanie na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej zdjęć satelitarnych,
lotniczych oraz różnego rodzaju informacji geograficznych i turystycznych.
Podstawowa i najpopularniejsza funkcja w programie znajduje miejscowości.
Pozostałe funkcje to m.in. wyświetlanie lokalizacji usług, tras komunikacyjnych: dróg
o różnej klasie i linii kolejowych; wyświetlanie nazw miejscowości, obiektów
geograficznych, a w niektórych miastach trójwymiarowych modeli budynków; pomiar
odległości między danymi punktami; wyświetlanie ciekawostek związanych
z miejscami. Program pozwala też na tworzenie adnotacji przestrzennych, opartych
na precyzyjnych współrzędnych geograficznych.
GPS – Global Positioning System – system nawigacji satelitarnej obejmujący
zasięgiem całą kulę ziemską. Zasada działania polega na pomiarze czasu dotarcia
sygnału radiowego z satelitów do odbiornika. Znając prędkość fali
elektromagnetycznej, można obliczyć odległość odbiornika od satelitów. Mając
wpisane do pamięci urządzenia położenie satelitów w czasie, mikroprocesor
odbiornika może obliczyć pozycję geograficzną (długość i szerokość geograficzną).
(Wikipedia, sierpień 2006).
HIPERMEDIA – dokument rozszerzony o obiekty przedstawiające informację przy
użyciu multimedialnych środków przekazu, takich jak dźwięk lub obraz wideo.
HOT SPOT – (ang. gorący punkt) – punkt dostępowy – publicznie dostępna antena,
która zapewnia dostęp do Internetu przez sieć Wi-Fi; obszar, w którym odstępna jest
sieć bezprzewodowa z takiej anteny (w zależności od warunków i użytych technologii
w promieniu od kilkunastu do kilkuset metrów).
HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE – HTML – język służący do tworzenia
dokumentów przeznaczonych do publikacji w Internecie.
ICT – Information and Communication Technology – połączone technologie
składowania, przetwarzania informacji i jej transmisji; ogół narzędzi (rozwiązań
softwarowych i hardwarowych) służących tym celom. W znaczeniu stosowanym
w monografii uproszczony termin, obejmujący konwergencję komputerów, sieci
komputerowych, technologii telekomunikacyjnych, handlu elektronicznego i biznesu
elektronicznego w kontekście zmian społecznych, otaczających ich rosnące
użytkowanie i znaczenie. (Southern, 2002).
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INTERNET – Internet (łac. inter między, ang. net sieć, dosłownie międzysieć) –
ogólnoświatowa sieć komputerowa [1] logicznie połączona w jednorodną sieć
adresową opartą na protokole IP (ang. Internet Protocol). Dostarcza lub wykorzystuje
usługi wyższego poziomu oparte na telekomunikacji i związanej z nią infrastrukturze
(Wikipedia, 2008).
KLASA KREATYWNA – Creative Class – klasa społeczna ludzi zajmujących się
kreacją innowacji. Zaliczają się do tej klasy zarówno artyści, jak inżynierowie,
naukowcy, a nawet kreatywni robotnicy. Około 38,3 milionów Amerykanów, to
znaczy w przybliżeniu 30 procent ogółu zatrudnionych. Ze względu na swoją
liczebność i siłę nabywczą, klasa kreatywna już w tej chwili jest klasą dominującą
w Stanach Zjednoczonych. (Florida, 2002).
KOMUNIKACYJNOŚĆ – cecha sieci cyfrowej (Internetu) podkreślająca jej
możliwości telekomunikacyjne – umożliwienie komunikacji pomiędzy użytkownikami
urządzeń komputerowych w sieci
KONWERGENCJA – łączenie różnych technologii, usług operujących tym samym
uniwersalnym kodem rejestracji i transmisji informacji w jedną sieć informacyjnotelekomunikacyjno-medialną.
LIGHT – EMITTING DIODE – LED – dioda zdolna do emisji światła w wyniku
przepływu prądu elektrycznego.
LIQUID CRYSTAL DISPLAY – LCD – wyświetlacz ciekłokrystaliczny.
LOCATIVE MEDIA – media oparte na lokalizacji, wykorzystujące mechanizmy
lokalizacji oraz systemy adnotacji przestrzennej.
MECHANIZMY LOKALIZACJI I MOBILNOŚCI – (ang. context and locationawareness) – technologie służące do określenia położenia użytkownika
z dokładnością do kilkunastu metrów i uzyskiwanie informacji zależnych od położenia
(np. o najbliższych stacjach benzynowych, restauracjach czy sklepach); obecnie
wykorzystywane są np. w systemach nawigacji samochodowej.
MEDIA CYFROWE (media elektroniczne) – środki służące komunikowaniu się
(w najszerszym sensie), które wykorzystują elektronikę, a w szczególności układy
scalone oraz cyfrowe kodowanie sygnału do utrwalania i transmisji informacji.
MEDIATED SPACE – przestrzeń miasta, w której w ekstensywnym stopniu
wykorzystywane są media cyfrowe i technologie telekomunikacyjne (Townsend,
2004). Termin nieprecyzyjny, opisujący kluczowe przestrzenie metropolii, jak Times
Square w Nowym Jorku czy okolice stacji Shibuya w Tokyo.
METAPOLIS – to płaszczyzna ludzkiego subiektywnego oraz intersubiektywnego
doświadczania miasta. Miasto na tej drugiej płaszczyźnie jest doświadczane,
przeżywane i rozumiane po części intuicyjnie (…) Na tej płaszczyźnie formy
postrzegania przestrzeni miejskich łączą się z wyobrażeniami na temat
podstawowych form życia w mieście. Tutaj kształtuje się opinia o charakterze życia
miasta oraz o tym, co temu właśnie, a nie innemu miastu jest właściwe. (Rewers,
2001).
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NEW CENTURY CITIES – miasta nowego wieku – nowo projektowane lub
rewitalizowane dzielnice odpowiadające wyzwaniom i potrzebom cywilizacji
informacyjnej – zarówno w aspekcie globalnej konkurencji miast i gospodarki
informacyjnej, jak i życia codziennego wspomaganego technologiami. (MIT Center
for Real Estate, 2004).
ON-LINE – status dostępności –“bycia” w Sieci.
OPEN SOUCE – otwarty dostęp do kodu źródłowego – Open Source to sposób
tworzenia i dystrybucji oprogramowania oparty na udostępnianiu go wraz z kodem
źródłowym. Produkty Open Source nie podlegają patentom i nie są chronione
odpłatnymi licencjami producentów.
PALMTOP – komputer kieszonkowy > PDA.
PDA – (Personal Digital Assistant, komputer kieszonkowy) – mały, przenośny
komputer osobisty. Mniejszy od laptopa – z powodzeniem mieści się w dłoni lub
w kieszeni. Palmtopy są komputerami programowalnymi – można do nich wgrywać
oprogramowanie, np. pobrane lub zakupione w Internecie. Palmtopy obsługuje się
między innymi rysikiem, gdyż wyposażone są w ekran dotykowy. Większość z nich
rozpoznaje pismo odręczne (lub zbliżone do niego znaki), a niektóre posiadają także
wbudowaną klawiaturę kciukową. Łączność z innymi urządzeniami zapewniają porty
podczerwieni (IrDA), BlueTooth, oraz WiFi. (Wikipedia, sierpień 2006).
PŁASKI ŚWIAT – koncepcja Thomasa Friedmana opisująca dominujący trend
cywilizacyjny w pierwszej dekadzie XXI wieku – proces wyrównania szans w globalnej
gospodarce w wyniku konwergencji szeregu technologii i wydarzeń. Radykalne zmiany
w organizacji procesu produkcji i w świadczeniu usług, między innymi na skutek
wykorzystania nowych technologii komunikacyjnych pojawienie się nowych technik
zdobywania i przetwarzania informacji, jak wyszukiwarka Google. Proces ten pozwolił
Indiom, Chinom, krajom Europy Wschodniej i innym stać się częścią globalnego
łańcucha dostawczego dóbr i usług, doprowadził do wzrostu zamożności i znaczenia
klasy średniej w tych społeczeństwach i pozwolił korzystać z wielu dobrodziejstw
globalizacji. (Friedman, 2005).
POLIS – założenia administracyjne, zrealizowane urbanistyczne oraz architektura
przestrzeni miejskich w szerokim tego słowa rozumieniu. Ma charakter racjonalny
i konkretny. Odnajdujemy na tej płaszczyźnie miasto projektowane, budowane
i zarządzane według europejskich lub innych, kulturowych standardów
racjonalności (…) Miasto, w którym projektowanie, budowanie, zarządzanie oraz
zamieszkiwanie odgrywają rolę nadrzędną. (Rewers, 2001).
PRZEDMIOTY (OBIEKTY) POGŁĘBIONE – computer augmented objects,
Roomware – obiekty fizyczne wzbogacone o właściwości przetwarzania danych i / lub
komunikacji, w wyniku zainstalowania w nich urządzeń komputerowych.
PRZEPUSTOWOŚĆ – bandwidth – ilość danych, jaką łącze może przesłać
w określonej jednostce czasu. Im większa przepustowość, tym szybsza transmisja.
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PRZESTRZEŃ KULTUROWA – zbiór wartości: znaczeń, form, symboli
i zdarzeń, będących źródłem doświadczeń przestrzennych danej zbiorowości i przez
to częścią jej kultury. Tego rodzaju doświadczenia mogą mieć charakter
emocjonalny, intelektualny, estetyczny, duchowy, mistyczny. Prowadzą one do
utożsamiania się zbiorowości z daną przestrzenią. Polega to na jej „odczytywaniu”,
wartościowaniu, przeżywaniu emocjonalnym, „wpisywaniu” w sferę pamięci
(Zuziak, 1998).
PRZESTRZEŃ MEDIALNA > Mediated space.
PRZESTRZEŃ NARRACYJNA – ang. narrative space – przestrzeń, w której
zagospodarowanie odzwierciedla interpretację dziedzictwa kulturowego i tożsamości,
z wykorzystaniem tradycyjnych środków architektonicznych i mediów cyfrowych.
PRZESTRZEŃ POGŁĘBIONA > Augmented Reality.
PRZESTRZEŃ ROZSZERZONA > Augmented Reality.
PRZESTRZEŃ TEMATYCZNA > Tematyzacja przestrzeni.
PRZESTRZEŃ WIRTUALNA – połączenie architektury wirtualnej i immersji,
tworzące wrażenie przestrzenności. Wrażenie przestrzenności jest odczuciem
psychologicznym możliwym dzięki wizualizacji i symulacji. Realne odczucie
przestrzeni wirtualnej zapewnia immersja w wizualizowanym środowisku –
w architekturze wirtualnej. Immersja może być wspomagana narzędziami Wirtualnej
Rzeczywistości >VR. (Zalewski, 2004).
PUNKT DOSTĘPOWY > Hot spot.
REWITALIZACJA MIAST – kompleksowe działania w sferze przestrzennej,
społecznej, ekonomicznej i kulturowej miasta, mające na celu podniesienie jakości
życia mieszkańców i zwiększenie konkurencyjności miejsca w skali ponadlokalnej,
wykorzystujące istniejący potencjał przestrzenny, ekonomiczny i kulturowy miejsca.
RFID – (ang. Radio frequency identification) – system kontroli lokalizacji
przedmiotów, np. przepływu towarów, oparty na zdalnym odczycie i zapisie danych
poprzez fale radiowe, z wykorzystaniem specjalnych układów elektronicznych
przytwierdzonych do nadzorowanych przedmiotów.
RZECZYWISTOŚĆ POGŁĘBIONA > Augmented Reality.
RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA > Augmented Reality.
RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA > Przestrzeń Wirtualna.
SIEĆ BEZPRZEWODOWA – lokalna sieć komputerowa zrealizowana bez użycia
przewodów. Sieci tego typu wykonywane są najczęściej z wykorzystaniem fal
radiowych jako medium przenoszącego sygnały, ale również z użyciem podczerwieni.
W rozumieniu stosowanym w pracy: bezprzewodowy dostęp do Internetu, telefonia
komórkowa oraz sieci tworzone „ad hoc” przez urządzenia mobilne.
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SIEĆ CYFROWA (sieć elektroniczna) – każda grupa połączonych ze sobą
komputerów, w której możliwa jest ciągła wymiana danych.
SIEĆ ELEKTRONICZNA > sieć cyfrowa.
SMART MOBS
– koncepcja Howarda Rheinholda; rozszerzona przestrzeń
komunikacji i współpracy między ludźmi; oparta na osobach/urządzeniach
wyposażonych w możliwości lokalizacji, które mogą stawać się ad hoc częścią lokalnej
sieci, związanej z danym miejscem (np. biurowcem, hotelem, dzielnicą...).
Równocześnie dzięki wykorzystaniu programów komputerowych istnieje możliwość
zautomatyzowania procesu komunikacji. (Reinhold 2002).
SMART NEIGHBOURHOOD – „inteligentna dzielnica”, „elektroniczne
sąsiedztwo” – wielofunkcyjny obszar miasta, łączący zalety lokalnych atrakcji
i globalnych połączeń telekomunikacyjnych i walorów przestrzennych;
skoncentrowany wokół lokalnych usług, takich jak szkoły, przedszkola, centra
biznesowe, pralnie, urządzenia i kluby sportowe, kawiarnie i restauracje, służące
ludziom, którzy będą pracować w bardziej elastyczny sposób i więcej czasu spędzać
w domu. (Mitchell, 2002).
SMART PHONE – zaawansowany technicznie telefon komórkowy wyposażony
w możliwości podobne do palmtopów (PDA).
SOFTWARE – ogół oprogramowania urządzeń komputerowych.
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – społeczeństwo, które posiada
rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania. Środki te są podstawą
tworzenia dochodu narodowego i dostarczają źródła utrzymania większości
społeczeństwa.
SPOŁECZEŃSTWO SIECIOWE – inne określenie > Społeczeństwa
Informacyjnego, kładące nacisk na przekaz informacji za pomocą > sieci cyfrowej jako
podstawę bytu społeczeństwa. Pojecie wprowadzone przez M.Castellsa.
SPOŁECZEŃSTWO WIRTUALNE – Virtual Society – VS – koncepcja związana
z pojęciem Społeczeństwa informacyjnego, w której szczególny nacisk położono na
zjawisko przenoszenia części zachowań społecznych do środowiska cyfrowego.
Sprzyjają temu zjawiska rozwoju telekomunikacji za pomocą sieci cyfrowej, rozwój
oprogramowania VRML, rozwój architektury wirtualnej oraz tworzenie środowisk
interakcji społecznej MUD (Zalewski, 2004).
SPOŁECZNOŚĆ INTERNETOWA – 1. grupa ludzi posiadających wspólne
zainteresowania lub cele, skupiona wokół pewnego internetowego ośrodka
umożliwiającego realizację tych celów; 2. system lub portal internetowy nowej
generacji umożliwiający interakcję między członkami społeczności. Ośrodki oparte na
społecznościach internetowych uważa się za systemy/portale nowej generacji. Dążą
one do zwiększenia wpływu użytkownika na kształt serwisu (zgodnie z trendem
Web_2.0) przy jednoczesnej minimalizacji ingerencji administratorów czy twórców.
Cechą charakterystyczną jest duża interakcja pomiędzy członkami społeczności,

137

dlatego te serwisy umownie nazywa się „dynamicznymi” – dla odróżnienia od
„statycznych” serwisów, które nie umożliwiają interakcji. (Wikipedia, 2006).
SYSTEMY ADNOTACJI PRZESTRZENNEJ – ang. spatial annotation systems –
techniki pozwalające na powiązanie informacji z lokalizacją w przestrzeni. Stosowane
są w tym celu bardzo różne techniki; od najprostszych – naklejka z zieloną strzałką;
unikalny kod; opis charakterystycznych punktów miasta – po bardziej
skomplikowane technologie precyzyjnej lokalizacji, jak GPS, RFID czy triangulacja
sygnału sieci telefonii komórkowej.
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (Information and
Communication Technologies) > ICT.
TELECOMMUTING – Telework – praca na odległość, współpraca z osobami
rozdzielonymi przestrzennie wspomagana komunikacją przez sieć cyfrową.
TELEMATYKA – ang. telematics – konwergencja komputerów, sieci
komputerowych, technologii telekomunikacyjnych i mediów elektronicznych.
W znaczeniu przyjętym w tej monografii termin tożsamy z uproszczonym
rozumieniem ICT – Information and Communication Technology – technologi
informacyjnych i telekomunikacyjnych.
TELEOBECNOŚĆ – Telepresence – zastąpienie obecności fizycznej w danym
miejscu („twarzą w twarz”) obecnością przez telekomunikację – np. połączeniem
telekonferencyjnym z użyciem wideo i dźwięku.
TEMATYZACJA PRZESTRZENI – świadome i intencjonalne nadawanie danej
przestrzeni form architektonicznych nawiązujących do czasów minionych lub innych
kręgów cywilizacyjnych, które może być powiązane z kreowaniem przeznaczonego dla
masowego odbiorcy spektaklu miejskiego (Lorens, 2006).
TRIANGULACJA – sposób wyznaczania położenia w przestrzeni przez pomiar
odległości od trzech punktów kontrolnych (w przypadku telefonów komórkowych,
anten sieci GSM).
UBIQUITOUS COMPUTING – Ubi Comp – przetwarzanie wszechobecne –
koncepcja wspomagania użytkownika w przestrzeni fizycznej przez system
komputerowy oparty na zespole wielu przestrzennie rozproszonych urządzeń,
z których każde posiada moc obliczeniową i zdolność porozumiewania się z innymi
w celu wytworzenia komplementarnego systemu powiązań i działań (tabs, pads,
boards). Podejście, z technicznego punktu widzenia, jest odwrotnością sieci opartej
na jednym centralnym komputerze zarządzającym wszystkimi urządzeniami. Ogólną
zasadą podejścia jest kształtowanie przestrzennego systemu komputerowego w
sposób niewidoczny – będą w niewidoczny sposób wtopione w środowisko użytkowe.
(Zalewski, 2004).
UMTS – Universal Mobile Telecommunications System (ang. Uniwersalny System
Telekomunikacji Ruchomej) – jeden z tzw. systemów telefonii komórkowej trzeciej
generacji (3G). Oczekuje się, że dopełni procesu globalizacji telefonii mobilnej. Proces
ten postępuje wolniej niż przewidziano z przyczyn politycznych i ekonomicznych.
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Usługi sieci UMTS to m.in. szybki dostęp do Internetu, wideotelefon,
wideokonferencje, telewizja, radio, muzyka, wideo, nawigacja i lokalizacja: aktywne
mapy, systemy namierzania. (Wikipedia, 2006).
URZĄDZENIA MOBILNE – telefony komórkowe, palmtopy itp.; wyposażone
w zaawansowane możliwości obliczeniowe, umożliwiające dostęp do sieci
bezprzewodowych i wyposażone w mechanizmy lokalizacji.
UŻYTKOWNIK SIECIOWY – Użytkownik wirtualny – osoba użytkująca zasoby
(struktury) informacyjne w sieci cyfrowej.
WAP – Wireless Application Protocol – zbiór otwartych, międzynarodowych
standardów definiujących protokół aplikacji bezprzewodowych. WAP został
stworzony w celu umożliwienia dostępu do usług WWW, uwzględniając ograniczenia
techniczne urządzeń mobilnych (np. PDA, telefon komórkowy), korzystających z tego
protokołu, oraz ograniczeń łącza danych (np. CSD lub GPRS).
WEB 2.0 – standard funkcjonowania serwisów sieciowych nowej generacji,
umożliwiający i promujący użytkownikom współtworzenie zawartości serwisu (tzw.
demokratyzacja sieci).
WIEK DOSTĘPU – koncepcja Jeremiego Ryfkina – dla ludzi, jak i instytucji dostęp
(do dóbr, usług, informacji wiedzy itp.) staje się ważniejszy od samoistnego
posiadania. W erze sieci dostawcy, którzy gromadzą znaczny kapitał intelektualny,
zaczynają decydować o warunkach i sposobach uzyskania dostępu do istotnych
pomysłów, wiedzy i doświadczenia. Konsumenci zaczynają przechodzić od posiadania
do prawa dostępu, a Ryfkin prognozuje, że niedługo towary, jak nowoczesna
elektronika, samochody i domy będą dostarczane konsumentom w postaci
krótkoterminowej dzierżawy, wypożyczenia, członkostwa i innych umów
serwisowych.
WI-FI – (lub Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) (ang. "Wireless Fidelity" – bezprzewodowa
jakość) to zestaw standardów stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci
komputerowych. Szczególnym zastosowaniem WiFi jest budowanie sieci lokalnych
opartych na komunikacji radiowej, czyli WLAN (ang. wireless local area network).
WiFi jest obecnie wykorzystywane do budowania rozległych sieci internetowych.
WIMAX – system sieci bezprzewodowej WiFi oparty na antenach o dużym zasięgu
(kilkuset metrów) i przeznaczony do obsługi większych obszarów miejskich.
WORLD WIDE WEB – WWW – Ogólnoświatowa, multimedialna sieć
komputerowa działająca na podstawie protokołu HTTP, oparta na publicznie
dostępnych, otwartych standardach IETF, W3C i ISO, tworząca wzajemnie
powiązany, rozproszony system informacyjny. Obecnie najpopularniejsza usługa
Internetu, głównie dzięki wygodnemu interfejsowi pozwalającemu w prosty sposób
poruszać się i wyszukiwać informacje w Sieci.
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TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE
W PROCESACH REWITALIZACJI
Streszczenie
Niniejsza praca dotyczy znaczenia informacyjnej warstwy miasta dla
procesów rewitalizacji miast; w szczególności nowych uwarunkowań i możliwości
rewitalizacji, związanych z rozwojem technologii informacyjnych i komunikacyjnych
(ang. Information and Communication Technologies – ICT). Rozwój tych technologii
jest kluczowym elementem współczesnych przeobrażeń cywilizacyjnych i tworzenia
się społeczeństwa informacyjnego. Zmiany te odbijają się na gospodarce, kulturze
i sposobie życia ludzi, a więc pośrednio i bezpośrednio na funkcjonowaniu miast
i sposobach użytkowania przestrzeni.
Kluczowym zagadnieniem współczesnej urbanistyki jest rewitalizacja miast,
której podstawowym celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie
konkurencyjności miasta w skali ponadlokalnej. Globalna konkurencja i tworzący się
globalny rynek miejsc wymusza potrzebę tworzenia innowacyjnych lokalnych strategii
rewitalizacyjnych. W uproszczeniu można podzielić miejsca na podłączone
i niepodłączone do globalnego nurtu cywilizacji informacyjnej. W takiej klasyfikacji
największy potencjał rewitalizacyjny mają zdegradowane obszary niepodłączone,
będące enklawami miast podłączonych i pozostające w różnorodnych relacjach
z obszarem metropolii. W rewitalizacji obszarów zdegradowanych rosnącą rolę
odgrywają wartości kulturowe, a historia i tożsamość miejsca stanowią istotny kapitał
w procesach jego odnowy. Zainteresowanie dziedzictwem kulturowym nie jest
powodowane nostalgią za przeszłością, ale jest aspektem gospodarki informacyjnej
i rozwoju wspomagających ją nowych technologii.
Technologie informacyjne i komunikacyjne stwarzają wiele nowych
możliwości aktywizacji obszarów miejskich. Możliwości te związane są zarówno
z usprawnieniami funkcjonalnymi, jak i udostępnieniem elementów niefizycznych,
będących częścią tożsamości i dziedzictwa miejsca, i wpływających na jego
postrzeganie i wartościowanie. Sieci telekomunikacyjne umożliwiają nowe relacje
przestrzenne i przyczyniają się do przyspieszenia, intensyfikacji i ułatwienia
kontaktów, tj. swoistej katalizy życia miejskiego. Ich wpływ na miasto jest uzależniony
od stopnia ich rozpowszechnienia i wykorzystania, niezawodności i wzajemnego
powiązania, tak by stworzyły niezbędną „masę krytyczną”. Działania w sferze ICT nie
zastępują działań przestrzennych, ale mogą je wspomagać i uzupełniać.
Powiązanie mediów cyfrowych (projekcji świetlnych, ekranów, dźwięku,
ruchomych
elementów
fasady,
interaktywnych
mebli
ulicznych
itp.)
z cyberprzestrzenią daje nowe możliwości interakcji ludzi w przestrzeni publicznej
z informacyjną warstwą miasta. Takie zastosowania mogą być wprowadzane w celu
aktywizacji przestrzeni w zdegradowanych enklawach, poprzedzając interwencje
architektoniczne. Pojawia się także wiele nowych możliwości włączenia lokalnej
społeczności w procesy rewitalizacji przez partycypację i współpracę online.
W pracy przeanalizowano szereg zastosowań zarówno zrealizowanych, jak
i eksperymentalnych oraz koncepcyjnych, w tym własne doświadczenia autora
z uczestnictwa w projekcie Zaragoza Digital Mile.
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W kontekście przeanalizowanych w pracy możliwości technologicznych wydaje
się, że istnieje pole do skojarzenia nowych technologii z istniejącymi w Polsce
potrzebami odnowy miast. Polska znajduje się na drodze do społeczeństwa
informacyjnego, a równocześnie z powodu zapóźnień cywilizacyjnych problem
rewitalizacji jest tu bardzo aktualny. Technologie informacyjne i komunikacyjne
mogą być wykorzystane do wspomagania i stymulowania procesów rewitalizacji na
różnych etapach, od analiz i przygotowania projektu, przez jego realizację,
eksploatację i ewaluację. Do proponowanych zastosowań należą m.in. zapewnienie
mieszkańcom dostępu do Internetu, partycypacja społeczna online, systemy
informacji oparte na lokalizacji czy baza lokalnej wiedzy – zintegrowany system
gromadzenia, przetwarzania i udostępniania narracyjnej warstwy miasta. Media
cyfrowe mogą być wykorzystane zarówno jako docelowe elementy wyposażenia
przestrzeni publicznych rewitalizowanych obszarów, jak i tymczasowe instalacje do
aktywizacji przestrzeni i testowania scenariuszy rozwojowych. Wydaje się, że
wykorzystanie ICT w projektach rewitalizacji może dać dodatkowy „efekt
mnożnikowy” w postaci przyspieszenia i promocji procesu. W zakończeniu pracy
zawarto próbę sformułowania scenariuszy zastosowania ICT dla rewitalizacji
i aktywizacji wybranych obszarów, które były i są w ostatnich latach przedmiotem
debaty publicznej, konkursów, opracowań studialnych, programów rewitalizacji.
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URBAN RENEWAL IN THE INFORMATION SOCIETY
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
IN URBAN REGENERATION PROCESSES
Abstract
This work deals with the importance of the information layer of the city in the
processes of urban regeneration. It discusses the new conditions and possibilities of
regeneration, resulting from the development of Information and Communication
Technologies (ICTs) and their impact on contemporary cities. The development and
spread of ICTs is a key element of contemporary civilization and the information
society, influencing economy, culture and the way of life, and thus the way cities
function and urban space is used.
Urban regeneration is a key issue in contemporary urbanism. Its main goal is
improving the quality of life and competitive advantages of a place. Global
competitiveness and the emerging market of places enforce the need to seek
innovative local regeneration strategies. In brief, places can be divided into connected
and not connected to the global information civilization. In such classification the
depredated not connected areas which are enclaves of connected cities and have
various potential metropolitan relations, have the highest potential for regeneration.
Culture plays a significant role in urban regeneration, and local history and identity
becomes crucial capital in renewal processes. This interest in heritage is an aspect of
contemporary information economy and the network technologies that support it.
ICTs capabilities of activating urban spaces are both functional improvements
and linking space with non-physical elements such as heritage and identity, which
influence the perception and valorization of place. Telecommunication networks
enable new spatial relations and stimulate acceleration, intensification of contact.
The urban impact depends on the spread and usage of technologies, as well as the
reliability and connections, in order to constitute the necessary critical mass. The
activities in the sphere of ICTs do not replace spatial interventions, but can stimulate
and complement them. The connection of digital media (projections, displays, sound,
interactive street furniture, etc.) with cyberspace enables new possibilities of human
interaction in urban public space. Such applications can be used to activate urban
space and precede architectural interventions. There are also new possibilities of
including the local community through online participation and collaboration. This
work examines several realized, experimental and conceptual applications, including
the authors own experiences from the Zaragoza Digital Mile project.
In the context of the technological possibilities analyzed in this work it seems
reasonable to link the new technologies with urban regeneration needs in Poland.
Poland is on the way to being an information society, and regeneration is a very
current issue. ICTs can be used to enhance and stimulate regeneration processes at
different stages – from analyses and setting up the project, through realization, and
to exploitation and evaluation. Applications may include access to broadband
Internet, public participation online, location-based information systems and local
knowledge bases. Digital media can be used both as design elements of urban
lansdscaping, and temporary installations for activating and scenario testing. It
seems that such uses can give extra synergy and multiplier effect to the process. This
work concludes with scenarios of ICT use in selected areas in Polish cities, which have
been subject to regeneration programs, debates and competitions in the recent years.

