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The Mentor and Student Research Lab “Public Space Team” 
has created a unique guide to public space that encom-
passes the full spectrum of environmental design: urban/
spatial, community, collaborative, biophilic and experiential. 
Researchers gathered data and analyzed international public 
space development to determine innovative approaches to 
creating vibrant cities. During their research, they collabo-
rated with students from the University of Oregon to assist 
Mt. Angel, a small city in Oregon, with their downtown plan. 
The recommendations for Mt. Angel were published in the 
Oregon Planners’ Journal. 

This manual provides a holistic approach to planning for 
public space applicable to almost any city at any scale, from 
small village to megalopolis. Perhaps even more importantly, 
it is written in a “user-friendly” style that encourages city 
official acceptance and public engagement. It is our hope 
that this manual will be shared internationally to help cre-
ate meaningful and memorable sense of place and sense of 
community for cities everywhere.

Ric Stephens
University of Oregon

W ramach warsztatów Mentor and Student Research Lab 
jedna z grup stworzyła wyjątkowy przewodnik po przestrzeni 
publicznej obejmujący pełne spektrum zagadnień związa-
nych z projektowania środowiskowym, a wśród nich miej-
skość/przestrzenność, społeczność, współpraca, bioprojek-
towanie czy projektowanie dedykowane zmysłom. Badacze 
zebrali dane i przeanalizowali rozwój przestrzeni publicznych 
z całego świata, by określić innowacyjne podejście w kr-
eowaniu miast tętniących życiem. W trakcie pracy badaw-
czej, grupa współpracacowała ze studentami z Univeristy 
of Oregon pomagając społeczności Mt. Angel w tworzeniu 
planu centrum miasteczka. Rekomendacje zaproponowane 
mieszkańcom Mt. Angel zostały opublikowane w Oregon 
Planners’ Journal.

Ten podręcznik zapewnia całościowe podejście do 
planowania przestrzeni publicznej i jest możliwy do 
wykorzystania w prawie każdym mieście, niezależnie od 
skali, poczy-nając od małej wioski, kończąc na megalopo-
lis. Może ważniejszy jest fakt, że podręcznik napisany jest w 
sposób przyjazny czytelnikowi, który zachęca urzedników do 
pozy-tywnego przyjęcia, a mieszkańców do zaangażowania. 
Mamy nadzieję, że ta książka będzie rozpropagowana na 
szczeblu międzynarodowym, by pomóc kreować znaczące 
i zapadające w pamięć poczucie miejsca oraz poczucie 
wspólnoty dla miast na całym świecie.

Ric Stephens
University of Oregon
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INTRODUCTION AND METHODOLOGY
Our manual is addressed to everybody whose concern is to be sur-
rounded by public space of good quality. No matter if you are a coun-
cil worker, NGO member or an active inhabitant. If you want to im-
prove public space in your neighborhood, this is the manual for you!

 
We wrote 67 tips on how to wisely take care of your public space. 
Divided into 12 sections, so that you will be able to find eas-
ily what you are looking for. If you don’t know where to start, feel 
free to use our flowchart (p. 11) with basic questions which should 
be asked by everybody who wants to live in a good public space.
This is the manual of good practices - to many of recommendations 
we joined case studies of successful public spaces from all over the 
world. Besides recommendations we introduced additional informa-
tion - a supplement  to the topic - in form of explanation or quote. 
Attached pictures and diagrams are referring to text like e.g. (1.1) in 
recommendation and eg. (1.1.S) in supplement. In some cases rec-
ommendation are referring to each other e.g. (ref.1).

Words wrote in italic style with asterisk are explained in glossary in 
the end of the manual. 

Every recommendation includes useful information about engage-
ment level of particular actors in realizing proper actions. We distin-
guished three types of stakeholders: 

inhabitants, local authorities and expert groups. 

We estimated the level of theirs importance in particu-
lar actions in the scale from 1 (least) to 5 (the biggest). 
There are also informations about difficulty (*** - the 
highest level) and costs ($$$ - the most expensive).

WPROWADZENIE I METODOLOGIA
Nasz podręcznik jest adresowany do każdego, komu jakość 
otaczającej przestrzeni publicznej nie jest obojętna. Nie 
ma znaczenia czy jesteś urzędnikiem, członkiem NGO 
czy aktywnym mieszkańcem, jeśli chcesz poprawić stan 
swojego otoczenia, ten podręcznik jest właśnie dla Ciebie!  
 
Przygotowaliśmy 67 wskazówek odnośnie tego jak mądrze 
zatroszczyć się o swoją przestrzeń publiczną. Rekomendacje są 
podzielone na 12 działów, zatem szukanie konkretnych informacji jest 
bardzo proste. Przygodę z podręcznikiem warto zacząć od str. 11, gdzie  
znajduje się pewnego rodzaju mapa myślowa. Do wielu rekomen-
dacji dołączyliśmy również studia przypadków z całego świata, 
przedstawiające udane i funkcjonujące przestrzenie publiczne - 
jest to zatem podręcznik dobrych praktyk. Oprócz rekomendacji, 
wprowadziliśmy też dodatkowe informacje - traktowane jako 
uzupełnienie  działu - w formie wyjaśnienia lub cytatu. Dołączone grafi-
ki w postaci zdjęć oraz diagramów odnoszą się do tekstu rekomen-
dacji np. (1.1)  lub uzupełnienia np. (1.1.S). W niektórych przypadkach 
rekomendacje odnoszą sie w swojej treści do pozostałych np. (ref.1).

Pojęcia zapisane kursywą, z gwiazdką umieszczoną za ostatnią literą są 
zdefiniowane w słowniczku znajdującym się na końcu podręcznika. 

Każda rekomendacja zawiera przydatne informacje na temat 
poziomu zaangażowania poszczególnych aktorów w realizowa-
niu odpowiednich działań. Wyróżniliśmy  trzy typy interesariuszy:

mieszkańców,  władze lokalne oraz grupy eksperckie.

Oszacowano poziom ich znaczenia w 
tych działaniach korzystając ze skali od 1  
(najmniejsze) do 5 (największe). Umieszczono również 
informacje na temat trudności realizacji działania  
(*** - najtrudniejsze) oraz szacowanych kosztów  
($$$- najdroższe).

przestrzeń publiczna*public space*

INTRODUCTION
WSTĘP
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“ It is a relatively simple task to think of success-
ful place, to go there and know that this is a good 
place. We all have our favorites. But it is much more 
difficult to know why a place is successful, and 
importantly, whether and how this success can be 
generated by setting the right conditions.”¹                               

J. Montgomery (1998)

“Relatywnie łatwo jest wyobrazić sobie udaną 
przestrzeń, przebywając w niej i zauważając, że po 
prostu jest dobra. Każdy z nas ma jakieś swoje ulu-
bione miejsca. Jednak o wiele trudniej jest ocenić, 
skąd wynika ich sukces i, co ważniejsze, jak 
dobrać odpowiednie kryteria żeby go osiągnąć.” ¹

J. Montgomery (1998)
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Get started with the Manual, 
answering questions from the next page. 

Rozpocznij przygodę z podręcznikiem, 
odpowiadając na pytania znajdujące się 

w schemacie na stronie obok.

flo
wc
ha
rt
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Public spaces play an important role in the ur-
ban structure of each city. They contribute to 
strengthening social contacts and provide the 
opportunity of spending free time in entertain-
ment or education. They are characterized by 
special values which are exposed on devas-
tation, negligence or oblivion. Therefore it is 
vital to use the law in the aim to protecting, 
maintaining and improving attractiveness of 
public spaces.

Most of all, it is worth remembering that it is 
possible to use both acts of local law or acts 
of universally binding law. Acts of local law can 
regulate following matters: 
a) preventing vandalism or metal theft in parks 
through establishing open hours;
b) establishing basic standards of behaviour in 
public spaces;
c) authorization to operate only food service and 
entertainment on the ground floors.

There are also unique public spaces with the 
special heritage designation - not only for local 
residents but also for arrivals. They are strongly 
rooted in local contexts and frequently they are 
the most recognizable part of cities. Maintaining 
them not only for contemporary generations, 
but especially for next generations should be 
overriding task. In that aim, acts of universally 
binding law should be used. For instance, acts 
related to protecting and caring of monuments 
should be used as appropriate for each country. 
In case of public spaces extremely important for 
world cultural heritage, and when they meet a 
number of criteria, it is possible to protect them 
through introducing to UNESCO World Heritage 
List.

Przestrzenie publiczne odgrywają istotną 
rolę w kształtowaniu struktury przestrzennej 
każdego miasta. Przyczyniają się do wzmacnia-
nia kontaktów międzyludzkich oraz zapewniają 
możliwość spędzania wolnego czasu, np. po-
przez rozrywkę lub edukację. Charakteryzują 
się specyficznymi wartościami, które mogą 
być narażone na zniszczenie, zaniedbanie lub 
zapomnienie. Dlatego niezwykle istotne jest, 
by zastosować wszelkie możliwe instrumenty 
prawne w celu ochrony, zachowania oraz po-
prawy atrakcyjności przestrzeni publicznych.

Pomimo istnienia wielu podobieństw pomiędzy 
systemami prawnymi w różnych krajach, 
konkretne instrumenty prawne odnoszące się 
do kwestii przestrzeni publicznych są nieco inne. 
Przede wszystkim warto pamiętać, że możliwe 
jest w tym celu zastosowanie zarówno aktów 
prawa miejscowego jak również aktów prawa 
powszechnie obowiązującego. 

Te pierwsze mogą regulować m.in. następujące 
kwestie:
a) zapobieganie aktom wandalizmu lub kradzieży 
metalu w parkach poprzez ustanowienie godzin 
otwarcia oraz zamknięcia;
b) poprawę estetyki przestrzeni poprzez uregu-
lowanie powierzchni, kształtów oraz liczby 
reklam zewnętrznych;
c) zezwolenie na prowadzenie działalności tylko 
dla usług z branży gastronomicznej oraz rozry-
wkowej w parterach budynków.

Niektóre przestrzenie publiczne są do tego 
stopnia unikalne, że związane z nimi dziedzic-
two odgrywa specjalne znaczenie nie tylko dla 
lokalnych społeczności, ale również dla przy-
byszów z różnych stron świata. Przestrzenie te 
są silnie zakorzenione w lokalnych kontekstach 
i często są wizytówkami poszczególnych miast. 
Utrzymanie ich w odpowiednim stanie, z myślą 
nie tylko o współczesnym pokoleniu, ale przede 
wszystkim o następnych pokoleniach powi-
nno być nadrzędnym zadaniem podejmowanej 
ochrony prawnej. W tym celu mogą być użyte 
akty prawa powszechnie obowiązującego, 
na przykład właściwy dla każdego kraju akt 
prawny regulujący kwestie ochrony i opieki 
nad zabytkami. W przypadku przestrzeni 
publicznych szczególnie istotnych z punktu  
widzenia światowego dziedzictwa kulturowego, 
spełniających jednocześnie szereg określonych 
kryteriów, możliwe jest chronienie ich wartości 
poprzez wprowadzenie na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO.

USE THE LAW                     
WYKORZYSTAJ PRAWO

AUTHOR/AUTOR:   PATRYK CZAJKALAW
PRAWO1

PARK KULTUROWY, KRAKÓW

Park kulturowy to jedna z czterech form 
ochrony zabytków wg polskiego prawa.1 
Polega ona na ochronie określonego 
obszaru krajobrazu kulturowego oraz 
wyróżniających się krajobrazowo terenów 
z zabytkami nieruchomymi. Stare Miasto 
w Krakowie objęto tego typu ochroną, 
dzięki temu uregulowano np. kwestie 
związane z estetyką – ustalono kształt 
znaków reklamowych niezwiązanych 
z działalnością parku.

CULTURAL PARK, CRACOW

Cultural Park is one of the four forms of 
protection of monuments according to 
Polish law.1 The purpose of its establish-
ment is protection of a specific area of 
the cultural landscape and distinctive 
landscape areas with immovable monu-
ments. Old Town in Cracow was included 
in this type of protection. Thanks to that, 
it is protected: for instance in relation to 
aesthetics - it prescribes the shape of ad-
vertising signs not related to the operation 
of the park.

1.1
Main Market as a part of Cultural Park Old Town,
Cracow, Poland
Rynek Główny będący częścią Parku Kulturowego 
Stare Miasto, Kraków, Polska

$       
*        

The creation or transformation of successful 
public space is largely dependent of efficient 
financing. A well-structured financial plan can 
guarantee the realization of the desired out-
comes. The funds allocated for particular in-
vestments can come from many sources, and—
regardless of the country—they could be both 
public and private funds. 

Municipalities are frequently the direct inves-
tor in the creation of public spaces. They are 
obligated to operate based on reasonable fi-
nancing.  Therefore from their point of view, 
it is vital to minimize costs as low as possible 
while striving to maximize the benefits associ-
ated with realizing the investment. Accordingly, 
with the objective of choosing efficient ways of  
financing, municipalities should focus on the 
amount of possible funding and whether it will 
be necessary to return received funds in the fu-
ture. Taking into account these factors, it must 
be noted that direct investors should consider 
the use of grants due to their non-repayable 
character. In every country there are distinct 
possibilities to use grants to support invest-
ments towards public spaces although there are 
many similarities between mentioned opportu-
nities in EU countries. This is because they can 
be subsidized from the EU Structural Funds and 
Cohesion Funds, Norway Grants or European 
Economic Area Financial Mechanism. At this 
point it should also be mentioned that provid-
ing city competitiveness is vital from the point 
of view of the EU structural policy. Therefore it 
dedicates with each subsequent programming 
period more amounts of funds for revitalizing of 
city and renewals of its public spaces.2 Outside 
of international grants, you can consider use of 
national grants, e.g. disbursed by government 
departments.

There are many possibilities for using the grants 
in the aim of creating public spaces, but it is im-
portant to remember that particular investments 
could also be co-funded from other sources. 
For instance, they could be repayable financial 
instruments or equity instruments (e.g. public-
private partnership). An interesting way to raise 
additional funds also includes prize money for 
winning contests which are directly or indirectly 
related to public spaces. An example is the 
Mayors Challenge, organized by the Bloomberg 
Philanthropies. This contest is dedicated to gen-
erating innovative ideas to solve the problems 
of cities with more than 100 000 inhabitants in 
order to improve the quality of life in the city.

Sukces niemal każdego działania podejmowane-
go w celu tworzenia oraz przekształcania 
przestrzeni publicznej jest w dużej mierze 
uzależniony od sprawnego sposobu finanso-
wania. Odpowiednio skonstruowany budżet 
może być gwarancją realizacji celów poszcze-
gólnych działań. Środki przeznaczone na fi-
nansowanie poszczególnych inwestycji mogą 
pochodzić z wielu źródeł i niezależnie od kraju 
mogą to być zarówno środki publiczne jak i pry-
watne.

Gminy bardzo często są bezpośrednim inwe-
storem wszelkich działań podejmowanych 
w ramach kształtowania przestrzeni publi-
cznych. Jako instytucje samorządowe, zobo-
wiązane  są do tego, aby podejmować wszelkie 
działania w oparciu o racjonalne finansowanie. 
Dlatego z ich punktu widzenia niezwykle 
ważne jest, by ponosić jak najmniejsze ko-
szty własne przy jednoczesnej maksymalizacji 
korzyści związanych z realizacją inwestycji. 
W związku z tym, wybierając najkorzystniejszy 
sposób finansowania, gminy głównie powinny 
się skupić na wysokości możliwego dofinan-
sowania jak również na tym, czy konieczne 
będzie w przyszłości zwrócenie uzyskanych 
środków. Biorąc pod uwagę wskazane czyn-
niki, należy zauważyć, że większość spośród 
bezpośrednich inwestorów powinno rozważyć 
możliwość skorzystania z dotacji, ze względu 
na ich bezzwrotny charakter. W zasadzie 
w każdym państwie istnieją różne możliwości 
korzystania z dotacji wspierających inwestycje 
ukierunkowane na przestrzenie publiczne, niem-
niej jednak pewne podobieństwa w tej kwestii 
zachodzą pomiędzy krajami należącymi do UE. 
Wynika to z faktu, że mogą one pobierać dot-
acje z unijnych funduszy strukturalnych oraz 
funduszy spójności, Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego 
EOG. W tym miejscu należy również zauważyć, 
że zapewnienie konkurencyjności miasta jest 
bardzo istotne z punktu widzenia polityki struk-
turalnej Unii Europejskiej. Dlatego przeznacza 
ona z każdym okresem programowania coraz 
większą pulę środków unijnych na rewitalizację 
miasta i odnowę jego przestrzeni publicznych.2 
Ponadto oprócz dotacji międzynarodowych, 
można również rozważyć wykorzystanie dotacji 
krajowych. W Polsce, w przypadku przestrzeni 
publicznych o specjalnym znaczeniu history-
cznym oraz kulturowym, mogą to być dotacje 
pochodzące, np. od Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków lub od Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

CONSIDER USE OF GRANTS                                                     
ROZWAŻ POZYSKANIE DOTACJI

AUTHOR/AUTOR:    PATRYK CZAJKA FINANCE
FINANSE 2

Możliwości korzystania z dotacji na potrzeby 
kształtowania przestrzeni publicznych są 
naprawdę bardzo szerokie, ale warto również 
pamiętać o tym, że poszczególne inwestycje 
mogą być również współfinansowane z innych 
źródeł. Na przykład mogą to być zwrotne instru-
menty finansowe albo instrumenty kapitałowe 
(np. partnerstwo publiczno-prywatne). Intere-
sującym sposobem na pozyskanie dodatkow-
ych funduszy są również dotacje przyznawane 
w ramach nagrody za zwycięstwo w konkur-
sach bezpośrednio lub pośrednio dotyczących 
przestrzeni publicznych, takich jak np. May-
ors Challange, który organizuje Bloomberg 
Philanthropies. Konkurs ten dedykowany 
jest generowaniu innowacyjnych pomysłów 
rozwiązujących problemy miast liczących 
powyżej 100 000 mieszkańców, mających na 
celu podniesienie jakości życia w mieście.

2.1
New waterfront of Granary Island co-financed from UE Funds
Gdańsk, Poland
Nowe nabrzeże Wyspy Spichrzów współfinansowane ze 
środków UE, 
Gdańsk, Polska
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PARTICIPATION
PARTYCYPACJA

Generally speaking the issue of participation is understood as a more 
or less direct citizen involvement in society life (public or political).1 It 
is the possibility of “having their say,” taking part in decisions and 
implementation actions. The term public participation occurs with the 
following basic meanings: individual participation, horizontal participa-
tion and public participation.2 Individual participation refers to everyday 
decisions and actions taken by each person, and expresses expectations 
about the society which is desirable to live in. Horizontal participation 
means the involvement of individuals in group actions taken in soci-
ety (or societies) to which they belong or in which they live every day. 
Whereas public participation is understood as engagement of individu-
als in the functioning of a democratic state’s institutions: government 
and other organisations of the public sector. Most of the actions taken in 
planning and designing public spaces are initiated and overseen by mu-
nicipalities. However, no of the decisions 
should be taken without the involvement 
of citizens in that process. This approach 
relates to the above-mentioned public 
participation. Public participation can 
take different forms which take into ac-
count distinct levels of engagement 
in decision-making. These levels are 
described as a “ladder of citizen par-
ticipation” proposed by Sherry Arnstein 
(1969). Frequently, public participation 
takes the form of one of the following lev-
els: informing, consulting or partnership.
 
The basic and simplest form of public 
participation is informing. Informing en-
gages inhabitants in the lowest possible 
level. In this case, actions of the authori-
ties only inform inhabitants about deci-
sions which affect them. Another rung 
of the ladder of citizen participation is 
consulting. It requires more engage-
ment from the part of citizens. Here the 
authorities allow the residents the oppor-
tunity to comment on planned actions. 
However the authorities are not obli-
gated to take into account the opinion of 
the citizens. In the upper levels of citizen 
power, the most frequent level taken is 
partnership. It means a full partnership 
between the government and citizens 
and refers to giving part of competen-
cies and responsibility to citizens. In 
this instance, the community has a real 
impact on planned actions concerning 
to them. Obviously, the eight levels of 
the “ladder of citizen participation” is a 
simplification, but they help to illustrate 
the point that so many have missed: 
there are significant gradations of public 
participation.3

Pojęcie partycypacji rozumiane jest jako mniej lub bardziej bezpośre-
dnie uczestnictwo obywateli w życiu społecznym (publicznym, polityc-
znym).1 Partycypacja to możliwość zabierania głosu, brania udziału 
w rozmaitych działaniach oraz w podejmowaniu decyzji. Termin 
ten występuje w następujących podstawowych znaczeniach: par-
tycypacji indywidualnej, partycypacji horyzontalnej oraz partycypacji 
publicznej.2 Partycypacja indywidualna odnosi się do codziennych 
decyzji i działań podejmowanych przez poszczególną osobę i wyraża 
jej oczekiwania wobec społeczeństwa, w którym chce żyć. Partycy-
pacja horyzontalna oznacza zaangażowanie jednostek w działaniach 
zbiorowych podejmowanych w społeczności (społecznościach), do 
której one przynależą.  Natomiast partycypacja publiczna rozumiana 
jest jako zaangażowanie jednostek w działania struktur i instytucji, 
a zatem instytucji władzy publicznej oraz innych organizacji sektora 

publicznego. Większość działań podej-
mowanych w przestrzeniach publicznych 
jest inicjowanych i nadzorowanych przez 
gminy. Jednak żadna z podejmowanych 
decyzji nie powinna być podejmowana 
bez udziału i wiedzy mieszkańców. 
Odnosi się do wspomnianej partycy-
pacji publicznej. Partycypacja public-
zna może przybierać rozmaite formy, 
które uwzględniają różne poziomy 
zaangażowania. Taki podział jest ro-
zumiany jako “drabina partycypacji”, 
którą zaproponował Sherry Arnstein 
(1969). Najczęściej partycypacja pub-
liczna przybiera jedną z następujących 
form: informowania, konsultowania oraz 
współdecydowania.

Podstawową formą jest informowanie. 
- angażuje mieszkańców w możliwie 
najmniejszym stopniu. Działania 
władz odnoszą się do informowania 
mieszkańców w zakresie tylko tych 
decyzji, które ich dotyczą. Kolejnym 
szczeblem jest konsultowanie, gdzie 
wymagane jest większe zaangażowanie 
ze strony mieszkańców. Władze z kolei 
stwarzają mieszkańcom możliwość 
wypowiedzenia się na temat planowanych 
działań. Jednak nie są one zobowiązane 
do uwzględnienia opinii mieszkańców. 
W przypadku władzy obywateli  
najczęściej podejmowane są działania 
w ramach współdecydowania, czyli 
pełnego partnerstwa między władzą i oby-
watelami, co odnosi się do przeniesienia 
części kompetencji i odpowiedzialności 
na stronę mieszańców. W związku z tym 
społeczeństwo może realnie wpływać 
na kształt planowanych działań, które 
bezpośrednio ich dotyczą. Oczywiście, 
drabina partycypacji jest uproszczeniem, 
ale pomaga zilustrować fakt, że istnieją 
wyraźne różnice pomiędzy poszczególny-
mi sposobami włączania mieszkańców 
w ramach partycypacji publicznej.3

3.1.S 
Ladder of participation, own developed based on Arnstein 
(1969).
Drabina partycypacji, opracowanie własne na podstawie 
Arstein (1969).

AUTHOR/AUTOR:    PATRYK CZAJKALADDER OF PARTICIPATION                     
DRABINA PARTYCYPACJI
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"Cities have the capability of provid-
ing something for everybody, only be-
cause, and only when, they are created 
by everybody.”4

― Jacobs J. (1961)

"Miasta mają do zaoferowania coś dla 
każdego, tylko dlatego i tylko wtedy, 
gdy będą tworzone przez każdego.”4

― Jacobs J. (1961)
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3.1.S

Nie obawiaj się konsultacji społecznych. 
Władze i projektanci prowadząc zgodny dialog  
z mieszkańcami zyskują możliwość dostrze-
żenia rzeczy istotnych w danej przestrzeni 
publicznej. Stąd powinny one przeradzać się 
w coś zaawansowanego. Czy są one niezbędne? 
Tak! Uwzględnione propozycje społeczności 
lokalnej angażują i zachęcają do wspólnego 
działania. Pamiętaj, nie traktuj propozycji 
wybiórczo! Rzetelne zapoznanie się z nimi za-
pobiega powstawaniu nieporozumień i konflik-
tów. Zgodna przestrzeń oznacza autentyczność, 
a cecha ta bezsprzecznie prowadzi do rozwoju 
danego miejsca. 

CONSULT PROJECTS                    
KONSULTUJ

AUTHOR/AUTOR:    ALINA GRĘDZICKA PARTICIPATION
PARTYCYPACJA 3

FOREST AREA NEAR THE SETTLEMENTS 
RUBINKOWO AND 
ON THE SCARP
TORUŃ, POLAND

In the years 2010-2011 was carried out 
public consultation in order to create 
the concept of zoning undeveloped for-
est area near the settlements Rubinkowo 
and On the Scarp. Common (residents, of-
ficials and experts) preparation of guide-
lines resulted in great success. Identified 
needs, isolated features, indications plan-
ning and exemplary solutions to the exist-
ing park, which is located close to inhab-
ited areas.

OBSZAR LEŚNY W POBLIŻU OSIEDLI 
RUBINKOWO I NA SKARPIE
TORUŃ, POLSKA

Lata 2010-2011 to okres, w którym  
prowadzono konsultacje społeczne, 
w celu stworzenia koncepcji zago-
spodarowania przestrzennego nieza-
gospodarowanego obszaru leśnego  
w pobliżu osiedli Rubinkowo i Na Skar-
pie. Wspólne (mieszkańcy, urzędnicy  
i eksperci) przygotowywanie wytycznych 
zakończyło się dużym sukcesem. Zidenty-
fikowano potrzeby, wyodrębniono funkcje, 
wskazania planistyczne i przykładowe 
rozwiązania dla już istniejącego  parku, 
który mieści się w pobliżu zamieszkałych 
obszarów.

3.3
Social development concept of the forest area near 
the settlements Rubinkowo and On the Scarp 
Toruń, Poland
Społeczna koncepcja zagospodarowania obszaru 
leśnego w pobliżu osiedli Rubinkowo i Na Skarpie 
Toruń, Polska

3.1
The public consultation is concerning forest area which is located near the settlement Rubinkowo and On the Scarp
Konsultacje społeczne dotyczące obszaru leśnego położonego w pobliżu osiedlu Rubinkowo i Na Skarpie

3.2
Picture promotion of public consultation on the forest area which is located near the settlement Rubinkowo and On the Scarp
Zdjęcie promocji konsultacji społecznych dotyczących obszaru leśnego położonego w pobliżu osiedla Rubinkowo  
i Na Skarpie

$-$$       
**        

Don’t be afraid of public consultation. Authori-
ties and designers should lead a continuing dia-
logue with residents. It will give you an oppor-
tunity to perceive important issues in the public 
space, which can lead to more serious actions. 
Is it necessary? Yes! Get to know the public 
well and respond to their problems. Harmonious 
space—it’s one of the features of authenticity, 
which leads to the development of the site. 

Give voice to the public!
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Society consultation is essential while designing 
a place. The designer get to know the  commu-
nity that is designing for. It’s valuable especially 
in a process of revitalization - designers need to 
take people into consideration. 
It need to work both sides, so how about de-
signing it altogether? “While urban designers 
might create potential environments, people cre-
ate effective environments.” 5 The way to do it, is 
to find a balance between control and freedom 
an expert needs a community and communities 
need an expert. See who you can get help from! 
(ref. 6-9)

It’s important to be aware of your public space! 
What is your input in social participation? 
Acting socially is not everyone‘s thing, but being 
open and positive is the first step to success.
How many times have you said “hello” on the 
street to your neighbor, not knowing what their 
name is, not mentioning their expectation about 
your living environment? Could a street that you 
just met on become your mutual public space?
Gathering people together so that they can 
confront their opinions and find together 
the right solutions for the whole community 
is better than them getting an alien finished 
product. The needs of individuals varies a lot 
due to different standards, age, interests, past 
experiences, etc. Through the community meet-
ings, people can get to know each other and get 
to know what they expect from the neighbor-
hood. 

After being involved in a process of placemak-
ing, you feel more connected with the space, 
which means you will respect it more, feel re-
sponsible for it, cause you have given your time 
and power to it. 
“Placemaking* is an act of doing something. It’s 
not (only) planning; it’s doing. That’s what is so 
powerful about it.“ 6

Not only the actual place will be the final effect 
of people‘s engagement, but also huge satisfac-
tion, that will inspire more people to actually use 
the space that they have put up together. Most 
importantly is the sense of “belonging”, that‘s 
why you should try to involve not only the “suc-
cessful” neighbors, but also the “indesirable” 
ones.  That’s why the process of placemaking 
has undoubtedly a huge social meaning, cause 
everyone has a right to say something about 
their public space! 

Konsultacje społeczne są niezbędne przy pro-
jektowaniu przestrzeni publicznej. Szczególnie 
w procesie rewitalizacji projektanci powinni 
choćby w najmniejszym stopniu poznać oczeki-
wania społeczności, dla której tworzą.
Wspólny proces projektowy jest istotny zarówno 
dla projektantów jak i mieszkańców, dlaczego 
więc nie zacząć tworzyć razem?
“Kiedy urbaniści mogą kreować potencjalne 
środowisko, społeczność stwarza środowisko 
efektowne.” 5 Faktem jest, że eksperci potrzebują 
mieszkańców, a mieszkańcy ekspertów. Istnieje 
wiele opcji doboru specjalistów - Zobacz do 
kogo można się zwrócić o pomoc ! (ref.6-9)

Ważne jest, aby być świadomym własnej 
przestrzeni wykazać zainteresowanie nią. Jaki 
jest twój udział społeczny ?
Bycie aktywnym społecznie to nie rzecz dla 
każdego, ale już samo otwarcie się na innych  
i pozytywne myślenie jest pierwszym krokiem 
do sukcesu. Ile razy zdarzyło Ci się przejść 
i mruknąć sztywne “dzień dobry” nie znając 
imienia twojego sąsiada, a co dopiero mówiąc 
o poznaniu jego poglądów na temat własnego 
otoczenia. Czy ulica, na której “przypadkowo” się 
spotykacie mogłaby stać się waszą pozytywną 
przestrzenią publiczną?
Każdy z nas się różni. Mamy różne zaintereso-
wania, oczekiwania, jesteśmy w różnym wieku, 
różnią nas doświadczenia. Warto dowiedzieć się 
czegoś o sobie nawzajem. Wspólna dyskusja na 
temat otoczenia i tego co z nim zrobić, będzie 
bardziej owocna i efektowna, niż otrzymanie 
“gotowej” przestrzeni, w której proces projek-
towanie nikt się nie włączył. 

Gdy zaangażujemy się w proces tworzenia, po-
czujemy się związani i odpowiedzialni za proje-
ktowane miejsce, ponieważ poświęciliśmy temu 
czas i nasze zaangażowanie.
“Placemaking” jest działaniem, a nie jest (tylko) 
planowaniem. W tym właśnie tkwi jego siła.” 6

Dzięki takiemu podejściu do aranżowania 
przestrzeni – nie tylko miejsce, będzie efektem 
finalnym. Dodatkowo otrzymamy satysfakcję 
społeczeństwa i poczucie odpowiedzialności za 
nie – co sprawi, że jeszcze bardziej będą chcieli 
tam przebywać. Poczucie przynależności 
do miejsca jest bardzo ważne, dlatego warto 
włączać w proces tworzenia nie tylko tych 
“najlepszych” mieszkańców, a również tych, 
których często pomijamy. Dlatego “placema-
king” charakteryzuje się niezwykłym wymia-
rem społecznym, gdzie każdy ma prawo dodać 
swoje pomysły do wspólnej przestrzeni!

DESIGN TOGETHER           
PROJEKTUJ RAZEM

AUTHOR/AUTOR:   JESSIKA KREPSPARTICIPATION
PARTYCYPACJA4
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4.1 
“Copenhagen Beerdrinkers” involved in process of designing 
their public space
Enghave Mini Park, Vesterbro, Dennmark
“Kopenhascy fani piwa” zaangażowani w proces tworzenia 
swojej przestrzeni publicznej
Enghave Mini Park, Vesterbro, Dania

4.2 (above/ powyżej) 4.3 (below/ poniżej) 
Involved neighborhood community in a process of growing 
their public space
Prinzessinnengarten, Berlin, Germany
Zaagnażowani sąsiedzi, praca nad społecznym ogrodem
Prinzessinnengarten, Berlin, Niemcy

Public space should not be left all on its own. 
Remember about the inhabitants! It is they 
who are the best guardians and creators of the 
place, who in a unique way can celebrate with 
your space. They know exactly what changes to 
make in order to develop quality of space. Just 
to encourage and invite them to take action.

This city authorities, planners and NGOs to en-
sure that the active participation of residents in 
the activities of the public space was real!

ACTIVATE LOCALS   
    WŁĄCZ MIESZKAŃCÓW

AUTHOR/AUTOR:    ALINA GRĘDZICKA PARTICIPATION
PARTYCYPACJA 5
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Przestrzeni publicznej nie powinieneś zostawić 
samej sobie. Pamiętaj o mieszkańcach! To 
właśnie oni są najlepszymi opiekunami i kre-
atorami miejsca, którzy w wyjątkowy sposób 
potrafią obchodzić się ze swoją przestrzenią. 
Dokładnie wiedzą jakie zmiany wprowadzić, aby 
lepiej rozwijało się dane miejsce. Wystarczy ich 
zachęcić i zaprosić do działania.
 
To władze miasta, projektanci oraz organizacje 
pozarządowe czuwają nad tym, aby czynny 
udział mieszkańców w działalności przestrzeni 
publicznej był realny!

5.1 (left/ po lewej), 5.2 (right/ po prawej)
Neighbourhood festival
Gdańsk-Żabianka, Poland
Sąsiedzki festyn, 
Gdańsk-Żabianka, Polska

5.3
Neighbourhood playing and singing
Gdańsk, Poland
Sąsiedzkie granie i śpiewanie
Gdańsk, Polska

GDAŃSK DAYS OF NEIGHBOURHOOD
POLAND

Annual Gdansk Days of Neighbourhood 
confirm the importance of this recom-
mendation in the creation of public space. 
The idea of “Day of Neighbourhood” 
which was born in France, engages the 
local community almost from the whole 
of Europe! This kind of celebration allow 
the public space buzz in a natural way. All 
this can become a reality after setting up 
of all formal issues by managers. (they 
also offer printing of invitations, posters, 
buying garlands and balloons), and resi-
dents will engage 100%.

GDAŃSKIE DNI SĄSIADÓW
POLSKA

Coroczne Gdańskie Dni Sąsiadów 
potwierdzają wagę tej rekomendacji  
w kreowaniu przestrzeni publicznej. 
Pomysł organizowania dni sąsiedzkich 
narodził się we Francji. Angażuje on 
społeczność lokalną niemal już w całej 
Europie! Dni Sąsiadów pozwalają, aby 
przestrzeń publiczna w sposób naturalny 
tętniła życiem. Wszystko to może stać 
się faktem, po tym jak zarządcy unormują 
kwestie formalne (ponadto miasto 
oferuje wydruk zaproszeń, plakatów, za-
kupienie girland i balonów), a mieszkańcy 
zaangażują się w 100%.

5.4
Children involved in art classes in the open air
Gdańsk, Poland
Dzieci zaangażowane w zajęcia plastyczne na świeżym 
powietrzu
Gdańsk, Polska

5.5
Park(ing) Day
Szczecin, Poland
Tydzień bez samochodu
Szczecin, Polska
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In most big cities there are universities providing 
education for future architects, urban designers 
and planners—why not use their knowledge 
and involve them in the public space planning 
process?

There are several ways to start this collabora-
tion:
- invite academic teachers and their students to 
work on the project during academic courses,
- ask science clubs for help in organising work-
shops, holding contests or just asking them to 
design the area,
- suggest the subject to workshop organisers.

Urban Revolution Laboratory (LEM-ur) is the sci-
entific club of Gdańsk University of Technology, 
Poland. They were involved in the school back-
yard design of the 58th Public Primary School in 
Gdańsk. University students started with work-
shops for children (6.1), and thanks to this ac-
tivity, they got to know what the schoolchildren 
wanted there. Next they prepared three con-
ceptual projects basing on the schoolchildren’s 
dreams.

W większości dużych miast znajdują się uczelnie 
kształcące przyszłych architektów, urbanistów 
czy specjalistów w zakresie gospodarki przestrze-
nnej - dlaczego nie wykorzystać ich wiedzy 
i nie zachęcić do wspólnego projektowania 
przestrzeni publicznej?

Istnieje kilka sposobów na podjęcie współpracy:
- zaproszenie nauczyciela akademickiego i stu-
dentów do pracy w ramach zajęć,
- zgłoszenie się do koła naukowego po pomoc 
w organizacji warsztatów studenckich, konkursu 
lub po prostu poporszenie o zaprojektowanie 
danej przestrzeni,
- zaproponowanie tematu organizatorom war-
sztatów.

Laboratorium Ewolucji Miejskich to Studenckie 
Koło Naukowe Politechniki Gdańskiej, które 
zaangażowało się w projekt zagospodarowania 
podwórka Szkoły Podstawowej nr 58 w Gdańsku. 
Studenci najpierw przeprowadzili warsztaty 
z dziećmi (6.1), dzięki którym dowiedzieli się jak 
one wyobrażają sobie ten teren, a następnie, 
bazując na marzeniach uczniów, przygotowali 
trzy różne koncepcje.

INVOLVE STUDENTS    
ZAANGAŻUJ STUDENTÓW

AUTHORS/AUTORZY:   MARTA RUSIN
NICOLE GHISELLI

PARTICIPATION
PARTYCYPACJA6
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6.1

CHARETTE*
MT ANGEL, OREGON, USA

During a Summer Course titled Green Ci-
ties through the Planning, Public Policy 
and Management department at the Uni-
versity of Oregon, students had the oppor-
tunity to participate in a design charrette 
with local officials, citizens, Oregon De-
partment of Land Development and Con-
servation Representatives and Gdańsk 
University of Technology students to 
brainstorm ideas for downtown Mt.Angel, 
a rural city in Oregon. The purpose of the 
charrette was to identify planning and ur-
ban design issues and solutions related to 
downtown revitalization, public space, Ba-
varian theming, and tourism development. 
The University of Oregon students for the 
course choose a topic at the beginning of 
the term that interested them related to 
green cities and became experts in this 
topic. During the design charrette they 
were able to contribute their knowledge 
to educate other charrette attendees. The 
outcome of the charrette was an official 
city planning document with recommen-
dations crafted by the attendees (6.2, 6.3).

CHARETTE*
MT ANGEL, OREGON, USA 

Podczas letniego kursu zatytułowanego 
Zielone miasta organizowanego przez 
Wydział Planowania, Polityki Publicznej 
i Zarządzania Uniwersytetu w Oregonie, 
studenci mieli możliwość uczestnictwa 
w warsztatach projektowych typu charette 
wraz z włodarzami, mieszkańcami, przed-
stawicielami władz stanu i studentami 
Politechniki Gdańskiej, w trakcie których 
zbierali pomysły na rewitalizację centrum 
Mt. Angel, małej miejscowości w stanie 
Oregon. Celem warsztatów było zidenty-
fikowanie problemów projektowych. Stu-
denci - po wcześniejszym przebadaniu po-
szczególnych tematów związanych z ideą 
zielonego miasta - stali się ekspertami 
w swoich dziedzinach i mogli przekazywać 
wiedzę uczestnikom warsztatów. Wyni-
kiem spotkania był oficjalny dokument 
planistyczny z rekomendacjami zapro-
ponowanymi przez uczestników (6.2, 6.3).

6.2

6.3
Mt Angel Community after workshop
Społeczność Mt Angel po warsztatach

Do you know what an NGO is? An NGO (non-
governmental organisation) is any non-profit, 
voluntary citizens’ group which is organised 
on a local, national or international level. They 
handle a variety of issues: human rights, envi-
ronment, health etc. You may not even realise 
how many of them are in your area waiting to 
help you.

Project for Public Spaces is a non-profit plan-
ning, design and educational organisation. 
Since 1975 they have helped people from 3000 
communities in 43 countries create and sustain 
public spaces that build stronger communities. 
Check it out on www.pps.org.

NGO can help you arrange meetings for inhabit-
ants and the municipality, look for grants or or-
ganise workshops.

Czy wiesz czym jest NGO*? NGO (tłum. 
organizacja pozarządowa) jest każdą 
niezorientowaną na zysk, organizacją zrze-
szającą ludzi na różnych poziomach: lokal-
nym, krajowym czy międzynarodowym. Zajmują 
się one różnorodnymi problemami: prawami 
człowieka, środowiskiem, zdrowiem itd. W Pol-
sce określa się je mianem trzeciego sektora. 
Nawet nie zdajesz sobie sprawy jak wiele z nich 
jest w twoim otoczeniu i czeka, by przyjść Tobie 
z pomocą.

Project for Public Space jest organizacją 
pozarządową zajmującą się planowaniem, pro-
jektowaniem i edukowaniem. Od 1975 roku 
pomogła ona 3000 społeczności w 43 krajach 
tworząc i utrzymując przestrzenie publiczne, 
które pomagają budować silne społeczności. 
Sprawdź to na www.pps.org.

Organizacje NGO pomogą ci zaaranżować spot-
kanie dla mieszkańców i władz miasta, szukać 
grantów czy zorganizować warsztaty.

ASK NGO’S FOR HELP
POPROŚ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE O POMOC   
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7.1
Presentation after placemaking
Mississauga, Ontario, Canada
Prezentacja po procesie tworzenia miejsca
Mississauga, Ontario, Kanada

7.2
Site plan of neighborhood, 
Bronx River Arts Center, NY, USA
Plan założenia sąsiedztwa 
Bronx River Arts Center, USA

7.3
West Farms Square
Bronx River Arts Center, NY, USA
Plac West Farms
Bronx River Arts Center, USA
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PLACEMAKING IN MISSISSAUGA
ONTARIO, CANADA (2005-2006)

The City of Mississauga hired PPS to de-
velop a lively downtown and create at-
tractive public spaces. They started with 
workshops and presentations for over 
200 City staff; developed a programme 
during workshops with the community; 
and created a vision. After 7 months, PPS 
presented preliminary concepts in front of 
150 people and based on this, prepared 
the final project.

TWORZENIE MIEJSCA W MISSISSAUGA
ONTARIO, KANADA (2005-2006)

Miasto Mississauga zatrudniło PPS, 
by ożywić centrum miasta i stworzyć 
atrakcyjną przestrzeń publiczną. 
Rozpoczęli pracę od warsztatów i pre-
zentacji skierowanych dla ponad 200 
urzędników, następnie podczas warsz-
tatów z mieszkańcami opracowali pro-
gram. Po 7 miesiącach od rozpoczęcia 
prac stworzyli wizję, którą przedstawili 
przed 150 osobami, a następnie, bazując 
na niej, przygotowali ostateczny projekt.

BRONX RIVER ARTS CENTER
BRONX, NY, USA (2008-2009)

Another project prepared by PPS is a plan 
which tie together Bronx River Arts Center 
with its surrounding (7.2). It was possible 
thanks to a grant from Deutsche Bank 
(ref. 2).
Together with users of this area PPS de-
signed West Farms Square: a cultural, rec-
reational, sustainable and neighbourhood 
centre (7.3).

BRONX RIVER CENTRUM SZTUKI
BRONX, USA (2008-2009)

Innym projektem przygotowanym przez 
PPS jest plan, który łączy Bronx River 
Arts Center z otoczeniem (7.2). Było to 
możliwe dzięki grantowi od Deutsche 
Banku (ref. 2). 
Wspólnie z użytkownikami tej przestrzeni 
PPS zaprojektowało Plac West Farms: 
kulturalne, rekreacyjne i zrównoważone 
centrum sąsiedztwa (7.3).
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ENCOURAGE ART INSTITUTIONS 
ZAANGAŻUJ INSTYTUCJE SZTUKI

Currently museums often take a different policy 
than in the past: to expand access to culture 
and their activities beyond their walls. In order 
to develop involvement with the local commu-
nity, they can hire community activists (commu-
nity organizers) and therapists who use art and 
artistic activities as a tool for therapy (art thera-
pists). Working among the people living around 
the museum to know their life, habits, problems, 
can help mobilize communities to action. After 
this stage the museum can create a program al-
ready adapted to the abilities and needs of these 
communities.

The best projects are long-term, because they 
can really affect the life of the area. With the 
perspective of a long time to know the com-
munity better and form a dense social network, 
they can solve many local problems. Examples 
include participatory and interactive projects, 
workshops for different ethnic groups and cul-
tural and therapy through art7.

Another type of collaboration with museums 
may apply to the design of public spaces and 
identity of the place. Historical museums may 
remind you of the importance of a place, com-
munity, or events, by placing the exhibition and/
or commemorative plaques in the public space.

Obecnie muzea często przyjmują inną politykę 
niż dawniej – by poszerzyć dostęp do kultury  
i ich działalności  wychodzą poza swoje mury. 
Aby działała współpraca ze społecznością 
lokalną mogą one zatrudnić animatorów społe-
czności (communty organizers) oraz terapeu-
tów używających sztuki i działań artystycznych 
jako narzędzia terapii (art therapists). Pracując 
wśród ludzi mieszkających w okolicy muzeum 
poznają ich życie, zwyczaje, problemy, co może 
pomóc zmobilizować społeczności do działania. 
Po tym etapie muzeum tworzy program dosto-
sowany już do ich możliwości i potrzeb.

Najlepsze projekty są długoterminowe, bo 
mogą realnie wpływać na życie okolicy. W per-
spektywie dłuższego czasu poznaje się coraz 
lepiej społeczności i tworzą się gęste sieci 
społeczne, a to właśnie one rozwiązują wiele lo-
kalnych problemów. Przykładowo obejmują pro-
jekty partycypacyjne i interaktywne, warsztaty 
dla różnych grup etnicznych czy kulturowych 
oraz terapie przez sztukę7.

Inny rodzaj współpracy z muzeami może dotyczyć 
projektowania przestrzeni publicznych i toż-
samości miejsca. Muzea historyczne mogą 
przypominać o pewnych ważnych dla miejsca 
osobach, wydarzeniach, poprzez umeszczanie 
w przestrzeni publicznej wystaw o tym czy tablic 
upamiętniających. 

8.1 (left/ po lewej), 8.2 (right/ po prawej) 
The Case of action the Queens Museum of Art and Corona Plaza - SOC(i)AL: Art + People
Przykład działania Queens Muzeum Sztuki i Corona Plaza - SOC(i)AL: Sztuka + Ludzie

8.5
Urban gardening experiments with the local community - art-
ist/activist Holly Gardener is explaining soil remediation in 
Corona, Queens
Miejski eksperyment ogrodniczy z lokalną społecznością -
artysta/działacz Holly Gardner wyjaśnia zagadnienie rekulty-
wacji gleby w Corona, Queens

8.3
Corona Plaza of action. Community festival - celebrate the 
opening of the newly pedestrianised Corona Plaza
Festiwal lokalny - świętowanie otwarcia nowego deptaka 
Corona Plaza

8.4
Queens Museum art worker. Community festival - celebrate 
the opening of the newly pedestrianized Corona Plaza
Pracownik Queens Museum. Festiwal lokalny - świętowanie 
otwarcia nowego deptaka Corona Plaza
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Do you know lives and works on the ground 
floor around your public space? Maybe the resi-
dents and employees should go outside?

Ground-floor property owners can provide seve-
ral attractions for public space:
- cafes serve coffee,
- restaurants put tables outside and let people 
eat in the fresh air (9.1),
- shops spreading out (9.4),
- Kindergartens add many smiling faces.
If you invite these citizens, they will feel respon-
sible for this space.

In case only apartments are located on the 
ground floor, space inside them is semi-private, 
and they can develop a common place there. It 
might be:
- a common garden (ref. 41),
- playground (ref. 60),
- vegetable patches,
- flowerbeds.

It is very important to find people resposible for 
public space. Choosing ground-floors residents 
seems natural.  

Czy wiesz kto korzysta z lokali znajdujących 
się na parterach wokół twojej przestrzeni? Może 
ich lokatorzy powinni wyjść na zewnątrz?

Użytkownicy parterów mogą zapewniać różne 
atrakcje dla przestrzeni publicznej:
- kawiarnie podające kawę,
- restauracje wystawiające stoliki i pozwalające 
ludziom jeść na świeżym powietrzu (9.1),
- sklepy wychodzące na zewnątrz (9.4),
- przedszkola dodające uśmiechniętych twarzy.
Jeśli zaprosisz lokatorów, oni poczują się odpow-
iedzialni za tę przestrzeń.

W przypadku, gdy pewien teren otaczają jedynie 
mieszkania mamy do czynienia z przestrzenią 
pół-prywatną - wtedy mieszkańcy mogą 
zaaranżować tam miejsce dla siebie, takie jak:
- wspólny ogród (ref. 41),
- plac zabaw (ref. 60),
- warzywne grządki,
- rabatki z kwiatami.

Znalezienie osób odpowiedzialnych za 
przestrzeń publiczną jest bardzo ważne. 
A wybranie mieszkańców parterów wydaje się 
być naturalne.

INVITE GROUND FLOOR RESIDENTS
    ZAPROŚ LOKATORÓW Z PARTERU

AUTHOR/AUTOR:    MARTA RUSIN PARTICIPATION
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9.1
Restaurant
Copenhagen, Denmark
Restauracja
Kopenhaga, Dania

9.4
Florist’s
Stockholm, Sweden
Kwiaciarnia
Sztokholm, Szwecja

9.2
Garden in front of a house
Nantes, France
Ogródek przed domem
Nantes, Francja

9.3
School’s playground
Stockholm, Sweden
Szkolne boisko
Sztokholm, Szwecja

$       
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HUMANIZE SCALE 
    DOPASUJ SKALĘ

AUTHOR/AUTOR:    ALINA GRĘDZICKA
  MARTA RUSIN
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Matching human scale to the surrounding ele-
ments in the public space is one of the signifi-
cant elements in the planning process. Buildings 
and landscape architecture should not over-
whelm or create the phenomenon of claustro-
phobia. Their task is to create a place where the 
participant will have the feeling that he or she is 
part of the whole!

Remember that the human scale is not based 
solely on the constant absolute terms but also 
in the patterns embedded in the culture. Ac-
cording to H. Licklider others will be a prefer-
ence for the size of the building in a large city, 
and the other in a small town. Besides, the scale 
is dependent human but also a function of the 
selected materials of construction!

For example: a person perceives a brick pillar, 
which in his opinion is thicker than performing 
the same function of the concrete column, and 
this in turn on the same steel column.

Dopasowanie skali człowieka do otaczających 
go elementów w przestrzeni publicznej jest 
jednym z istotnych aspektów w procesie pla-
nowania. Budynki oraz obiekty małej architektu-
ry nie powinny przytłaczać ani kreować wrażenia 
klaustrofobii. Ich zadaniem jest tworzenie 
miejsca, w którym dany uczestnik będzie mieć 
przeświadczenie, że jest częścią całości!

Pamiętaj o tym, że ludzka skala nie opiera się 
wyłącznie na stałym wymiarze bezwzględnym 
ale i na wzorcach osadzonych w kulturze. 
Zdaniem H. Licklider’a inne będą preferencje co 
do wielkości budynku w dużym mieście, a inne 
w małym miasteczku. Oprócz tego, skala ludzka 
zależna jest od funkcji ale również od wybranych 
materiałów budowlanych!

Przykład: człowiek inaczej postrzega słup 
ceglany, który jego zdaniem jest grubszy od 
pełniącego tę samą funkcję słupa betonowego, 
a ten z kolei od analogicznego słupa stalowego.

“Only architecture that considers human scale 
and interaction is successful architecture.”  
     
   -Jan Gehl

“Human scale – people seem to enjoy a sense of 
enclosure without feeling claustrophobic. Huge 
structures (whether they be walls or buildings) 
and vast open spaces may be awe-inspiring, but 
they are unlikely to facilitate a feeling of convivi-
ality.” 
     
          -Henry Saftoe

“Udana architektura to taka, która bierze pod 
uwagę ludzką skalę i zachodzące w niej interak-
cje.”     
                   -Jan Gehl

„Ludzka skala – społeczeństwo, które nie jest 
narażone na poczucie klaustrofobii. Ogromne 
budowle (ściany, budynki) oraz rozległe, otwarte 
przestrzenie mogą być porywające, ale tylko 
pozornie, nie są one pomocne przy tworzeniu 
swobodnej atmosfery, odpowiedniej dla gier 
i zabaw.”          
                                 - Henry Shaftoe

$$       
**      

When it comes to scale we have to talk 
about two completely different kinds of 
place. One of them is Manhattan - the 
smallest but the most densely populated 
borough of New York City. Total population 
amounts more than 1,5 million. However, 
during the day it might be even more, be-
cause of the people who live somewhere 
else but work there. That’s the reason why 
as big green area as Central Park, is suit-
able to this place (10.2)
But from the other hand think about Ham-
marby Sjöstad - an eco-friendly housing 
estate in Stockholm (Sweden). Thanks 
too much lower density than Manhattan’s, 
all the inhabitants need there is small 
squares, and pavements along canals 
(10.3). More important than a big scale is 
to create a net of public spaces.

Kiedy rozmawiamy o skali, musimy 
omówić dwa kompletnie różne rodzaje 
miejsca. Jednym z nich jest Manhattan 
- najmniejsza, lecz najbardziej zaludnio-
na dzielnica Nowego Jorku. Całkowita 
liczba mieszkańców wynosi ponad 1,5 
miliona. Jednakże, w ciągu dnia ta liczba 
może być nawet większa, ze względu na 
osoby mieszkające poza Manhattanem, 
a pracujące tam. To wszystko jest po-
wodem, dla którego tak duża zielona 
przestrzeń jak Central Park jest odpowie-
dnia dla tej dzielnicy (10.2).
Z drugiej strony pomyślmy o Hammarby 
Sjöstad - przyjaznym naturze osiedlu 
w Sztokholmie (Szwecja). Dzięki o wiele 
niższej gęstości zaludnienia niż na Man-
hattanie, wszystko czego potrzebują 
mieszkańcy to małe placyki, ścieżki 
wzdłuż kanałów (10.3). O wiele ważniejsze 
niż duża skala jest stworzenie sieci 
przestrzeni publicznych. 

10.3
10.2
Central Park, New York, USA
Central Park, Nowy Jork, USA

10.1
Play with scale, Berlin, Germany
Zabawa ze skalą, Berlin, Niemcy
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CHOOSE MATERIALS WISELY
WYBIERZ ODPOWIEDNIE MATERIAŁY
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It is very important of which materials is de-
signed public space! Materials used in the con-
struction site should be durable, functional, 
timeless, and most importantly - not difficult 
to maintain. It is necessary to assume that ev-
erything even the smallest element in the public 
space has not to be disposable. Try to use lo-
cal materials such as wood, stone and recycled 
materials!

Material selection factors: 
- initial price, 
- price maintenance, 
- durability, 
- fit into the environment.

The cheapest material can be much more ex-
pensive in maintaining than more costly mate-
rial!

Types of materials: 
- on the sidewalks: wood (decks, paths), stone 
(path, space representation), concrete (side-
walks urban), with recycling: glass bottles. 
- furniture: stone (cold but permanent), wood 
(less permanent but more friendly), furniture 
plants, recycled materials (ref. 57).

To, z czego jest wykonana dana przestrzeń 
publiczna, jest bardzo ważne! Materiały, które 
wykorzystasz do budowy miejsca powinny być 
trwałe, funkcjonalne, ponadczasowe, i co 
najważniejsze – łatwe w utrzymaniu. Konieczne 
jest założenie, aby każdy, nawet najdrobniejszy 
element w przestrzeni publicznej, nie okazał się 
jednorazowy. Postaraj się wykorzystać lokalne 
materiały takie jak drewno, kamienie, a także  
surowce pochodzące z recyklingu!

Czynniki wyboru materiału: 
- cena początkowa, 
- cena utrzymania, 
- trwałość, 
- dopasowanie do otoczenia.

Często najtańszy materiał na dłuższa metę 
może okazać się dużo droższy!

Rodzaje materiałów: 
- na chodniki: drewno (pomosty, ścieżki), kamień 
(ścieżki, miejsca reprezentacyjne), beton (chod-
niki miejskie), materiały pochodzące z recyklin-
gu np. szklane butelki.
- na meble: kamień (zimny, ale trwały), drewno 
(mniej trwałe, a bardziej przyjazne), meble  
z roślin czy recyklingu (ref. 57)

HIDDEN HOLE IN SIDEWALKS
POLAND

An artist working under the pen name Ne-
Spoon, decorates public space. She beau-
tifies damaged areas, holes, and uninter-
esting elements of urban infrastructure by 
decorating them with lace motifs. These 
works are carried out within the project 
Art Kitchen Foundation in Franiciacorta 
(Italy).

UKRYTE DZIURY CHODNIKOWE
POLSKA

Artystka znana jako NeSpoon przyoz-
dabia w sposób niekonwencjona-
lny, miejsca w przestrzeni publicznej. 
Upiększa zniszczone, dziurawe oraz 
nieciekawe fragmenty miejskiej infra-
struktury, umieszczając w nich motywy 
koronkowe. Prace te wykonywane są  
w ramach projektu Art Kitchen Fundation 
in Franiciacorta (Włochy).

PLAYGROUND WITH TIRE
GDAŃSK, POLAND

Recycling in the public space should 
not be a stranger! An example of this is 
playground made from tires. It shows that 
almost every material in a public space 
can get a second life. You should be only 
a little creative. Think at least twice before 
you throw something away. Maybe you 
can use it in interesting way.

PLAC ZABAW Z OPON
GDAŃSK, POLSKA

Recykling w przestrzeni publicznej nie 
powinien być obcy! Potwierdzeniem tego 
jest przykład placu zabaw, który został 
zrobiony z opon. Pokazuje on, że niemal 
każdy materiał w przestrzeni publicznej 
może otrzymać drugie życie. Wystarczy 
odrobina kreatywności i chęci, by coś co 
było do wyrzucenia stało się funkcjonalne.

11.2
Hidden hole in sidewalks/ Ukryte dziury chodnikowe

11.3
Playground built from recycled materials
Plac zabaw powstały z recyklingu
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11.1
Garden of experience 
Placed there a variety of floor platforms where you can 
understand the laws of physics.
Cracow, Poland 
Ogród doświadczeń
Umieszczono tam różnorodne posadzki platform dzięki 
którym można zrozumieć prawa fizyki.
Kraków, Polska

Friendly public space is primarily a well-main-
tained streets, sidewalks and lawns. In this town 
lives better and more comfortably. Maintaining 
space is one of the most important tasks of the 
authority but also the residents. Remember, 
raise up among the public desire to take care 
of public space! Because space is not left to it-
self, not overgrown.

Don’t forget about our animals. Create the right 
conditions for them in order to maintain the pu-
rity (ref. 46).

Przyjazna przestrzeń publiczna to przede 
wszystkim zadbane ulice, chodniki  
i zieleńce. W takim mieście żyje się lepiej 
i bardziej komfortowo. Utrzymanie przestrzeni 
jest jednym z najważniejszych zadań reali-
zowanych przez władze, ale i mieszkańców. 
Wzbudź wśród społeczeństwa chęć dbania o 
przestrzeń publiczną! Bowiem przestrzeń nie 
pozostawiona sama sobie, nie zarasta.

Nie zapomnij o ukochanych czworonogach  
i stworzeniu dla nich odpowiednich warunków 
zachowania czystości (ref. 46).

CLEAN AND MAINTAIN IT  
  WPROWADŹ PORZĄDEK
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CZYSZCZENIE PARĄ WODNĄ
CMENTARZ POWĄZKOWSKI 
W WARSZAWIE, POLSKA

Dzięki parze wodnej możemy zarówno 
czyścić, odmrażać oraz dezynfekować 
liczne konstrukcje i powierzchnie uży-
teczności publicznej takie jak barierki, 
pomniki, znaki drogowe itp. Dzięki niej 
bez najmniejszego trudu, błyskawicznie 
poprawisz wygląd przestrzeni miejskich! 

Istnieje wiele korzyści z czyszczenia za 
pomocą pary - najważniejsze z nich to 
dogłębne oczyszczenie i oddtłuszczenie 
powierzchni, brak ścieków oraz znaczne 
zmniejszenie zużycia wody i detergentów. 
Sposób ten jest średnio drogi!

STEAM CLEANING
POWAZKI CEMETERY IN WARSAW
POLAND

Pressurized steam cleans, disinfects and 
defrosts many structures and public areas 
such as railings, monuments, street signs, 
etc. It quickly and easily improves the ap-
pearance of urban spaces! 

There are many benefits to using steam 
cleaning—in-depth surface cleansing, less 
maintenance and a significant reduction 
in the consumption of water and deter-
gent. This method is inexpensive!

12.1
Steam cleaning, Poland
Czyszczenie parą wodną, Polska

12.3
Street cleaning
Toruń, Poland
Sprzątanie ulicy
Toruń, Polska

12.4
Toilet for dogs, Poland
Toaleta dla psów, Polska

$$       
**      

12.2
Social class action recovering debris from the river Tuga
Nowy Dwór Gdański, Poland
Społeczna ekologiczna akcja wyławiania śmieci z rzeki Tuga
Nowy Dwór Gdański, Polska

12.5
Cleaning leaves, Łowicz, Poland
Sprzątanie liści, Łowicz, Polska
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PLACE IDENTITY 
TOŻSAMOŚĆ 

MIEJSCA

W powszechnym użyciu wykorzystywane jest zdanie, że 
“znaczenie przestrzeni nakłada się często na znaczenie 
miejsca” i w związku z tym elementy te uważane są zasad-
niczymi składnikami naszych miast. 

Powszechnie znaczenie przestrzeni utożsamiane jest z po-
czuciem wolności, zaś z drugiej strony znaczenie miejsca jest 
identyfikowane jako poczucie przynależności. Przestrzeń  jest 

bardziej abstrakcyjna  
i przetwarzyć ją można 
w miejsce w rezul-
tacie rozpoznawania  
i nadawania przez ludzi 
określonych wartości 
dla charakterysty-
cznych elementów 
przestrzeni.1

Uzyskanie, utrzymanie, 
odzyskanie określonej 
tożsamości miejsca jest 
jednym z najbardziej is-
totnych zadań stojących 
przed wszystkimi 
zaangażowanymi w pro-
ces jego planowania  
i projektowania.

Rekomendacje za-
prezentowane w 

tym rozdziale zawierają najważniejsze zasady oraz etapy 
podejmowane w tej kwestii, począwszy od rozpoznania 
tożsamości miejsca. Na stronie 43 umieszczono uproszc-
zony diagram kreowania tożsamości miejsca z niezdefin-
iowanej przestrzeni publicznej.

                                                                                                                                                                 
“We might say that a place is a geographical space 
that is defined by meanings, sentiments and stories 

rather than by a set of coordinates.” 2

“Można powiedzieć, że miejsce jest przestrzenią 
geograficzną, która jest bardziej definiowana za 

sprawą nadawanych znaczeń, sentymentów oraz 
osobistych przeżyć niż za sprawą współrzędnych 

geograficznych.” 2

RELATIONSHIPS BETWEEN SPACE AND PLACE                      
RELACJE POMIĘDZY PRZESTRZENIĄ I MIEJSCEM

The common statement sounds that “the meaning of the 
space is frequently applied to the meaning of the place,” and 
according to this, these spaces and places are the basic ele-
ments of our cities. 

 
Commonly, the meaning of space is compared to 
sense of freedom and - from the other side - the mean-
ing of place is compared to sense of belonging.  
Space is more abstract 
and it is transform-
ing to place through 
the effect of cognition 
and values given by 
humans to the char-
acteristic elements of 
space.1

Maintain, recover or de-
rive the specific place 
identity are the most 
important tasks for all 
involved in the process 
of its planning and de-
signing. 

 

Recommendations pre-
sented in this chapter 
include most the important rules and stages of that issue 
starting from recognizing the place identity. The simplified 
diagram of developing place identity from public space is 
on page 43. 

AUTHOR/AUTOR:    PATRYK CZAJKA

13.1.S
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RECOGNIZE THE IDENTITY OF PLACE
ZNAJDŹ TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA

AUTHOR/AUTOR:   PATRYK CZAJKAPLACE IDENTITY
TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA13

$       
 ** - ***        

The concept of place identity has several definitions. For the purposes 
of this manual it should be understood as whole relationships be-
tween both culture and tradition of place and its architectural struc-
ture (in other words – the principle of place*).4 These factors are most 
frequently stacked historically and linked with heritage of local com-
munity. Place identity also 
includes people, especially 
the individuals living in close 
proximity. 

The process of converting 
space into place requires rec-
ognition of all elements con-
sisting within place identity. 
The understanding of place 
is a complex theoretical and 
empirical task requiring a 
range of a novel techniques 
and methods of investiga-
tions.5 For this purpose it 
is necessary to analyse all 
available archival sources. 
It is also vital to engage in 
that process with as many 
participants as possible - 
not only experts - because 
every person individually 
perceive these places and 
its sense of place is crucial 
for the further study on cre-
ating public spaces.

We can identify five ele-
ments that brings out func-
tional and visual quality in 
cities: paths, edges, districts, 
nodes and landmarks. In 
case these elements are 
strong, the image and mem-
orability of the city is strong, 
but when these elements are 
not detectable, the city be-
comes dull and forgettable. 
It is all about imageability 
- a quality that can also be 
found in a public space and 
can make that space an im-
portant part of the city.6

Pojęcie tożsamości miejsca posiada kilka znaczeń. Na potrze-
by niniejszego podręcznika termin ten będzie rozumiany 
poprzez ogół relacji zachodzących pomiędzy zarówno kulturą  
i tradycją miejsca oraz jego strukturą architektoniczną (zwaną 
również kanonem miejsca*).4 Czynniki te bardzo często są nawarst-

wione historycznie i powią-
zane z dziedzictwem lokalnej 
społeczności. Tożsamość 
miejsca również obejmuje 
ludzi, szczególnie tych żyją-
cych w najbliższym otocze-
niu.

Proces przetwarzania prze-
strzeni w miejsce wymaga 
rozpoznania wszystkich ele-
mentów składających się 
na tożsamość miejsca. Zro-
zumienie miejsca jest teo-
retycznym oraz praktycznym 
działaniem kompleksowym 
wymagającym zastoso-
wania szerokiego zestawu 
różnych metod oraz tech-
nik.5 
W tym celu konieczna  
jest analiza wszystkich 
dostępnych źródeł archiwal-
nych oraz zaangażowanie 

w ten proces tak wielu  
uczestników jak to ty-
lko możliwe - nie tylko 
ekspertów - ponieważ 
przede wszystkim to  
zwykli mieszkańcy percypują 
miejsca i dlatego ich po-
czucie tego miejsca jest 
bardzo ważne w kontekście 
prac nad kształtowaniem 
przestrzeni publicznych.

Można zdefiniować pięć  
elementów, które uwydatnia-
ją funkcjonalną oraz wizu-
alną jakość w miastach: 
ścieżki, krawędzie, kwartały, 
węzły, punkty w krajobra-
zie. W przypadku, gdy te 
elementy są silnie wido-
czne, wizerunek miasta 

jest wyraźny. Jednak gdy te pięć elementów pozostaje niezauważone, 
wówczas miasto zaczyna ulegać zapomnieniu. Wszystko to związane 
jest z angielskim pojęciem imageability (zdolność do tworzenia wiz-
reunku) - jest to rozumiane poprzez jakość, która również może być 
dostrzeżona w przestrzeniach publicznych.6

13.1 
Main elements consisting on place identity
Główne elementy składające się na tożsamość miejsca

“That which is the space in the beginning is becoming the place  
that recognises and provides values.” 3

““To, co na początku jest przestrzenią staje się miejscem  
w miarę poznawania i nadawania wartości.” 3

13.2
Elements of city image: application to urban public space
Elementy obrazu miasta: zastosowanie w miejskich przestrzeniach publicznych

UNLEASH THE HIDDEN POTENTIAL  
    UWOLNIJ UKRYTY POTENCJAŁ

AUTHOR/AUTOR:    PATRYK CZAJKA PLACE IDENTITY
TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA 14

In the previous step the vision and proposal were derived for the fu-
ture shape of public space coming from all involved in the process of  
recognizing the place identity. The output of the described cognition 
could be treated as the optimum shape of public space. The difference 
between its current state and the optimal possible future shape 
could be understood as hidden potential. 

How to unleash that potential? 

Directly through using the recommendations in this chapter, this then 
can be realized through other recommendations. This is justified by 
the fact that hidden potential is a direct derivative of the place identity. 
At this stage it is important to establish an action plan and estimate 
the scale and the budget for the planned transformation. Everyone in-
volved in this process should be commensurate to play an important 
role. 

All modifications taken to unleash the potential should account for so-
cial, economic and environmental conditions so they can be treated as 
frameworks for the sustainable development* of place.

W rezultacie uprzednio dokonanego rozpoznania tożsamości 
miejsca uzyskana powinna zostać odpowiednia wizja, która w dal-
szej kolejności powinna przekładać się na propozycję optymalnego 
przyszłego kształtu przestrzeni publicznej. Różnica pomiędzy jej ak-
tualnym stanem oraz możliwym optymalnym zagospodarowaniem 
może być zdefiniowana właśnie jako ukryty potencjał. 

Jak uwolnić ten potencjał?

Bezpośrednio poprzez wykorzystanie rekomendacji z tego rozdziału, 
które następnie można urzeczywistniać za sprawą pozostałych 
rekomendacji. Jest to uzasadnione faktem, że ukryty potencjał jest 
bezpośrednią pochodną tożsamości miejsca. Na tym etapie istotne 
jest ustalenie planu działania oraz oszacowanie skali oraz budżetu dla 
planowanych przekształceń. Wszyscy zaangażowani w ten proces po-
winni odegrać współmiernie istotną rolę.

Wszystkie działania mające na celu przekształcenie przestrzeni pub-
licznej poprzez uwolnienie ukrytego potencjału powinny uwzględniać 
zarówno uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, 
a zatem mogą być traktowane jako ramy trwałego (zrównoważonego) 
rozwoju* miejsca.

$ - $$       
** - ***      

14.1
Simplify procces scheme of unleashing the hidden potential
Uproszczony schemat procesu uwalniania ukrytego potencjału
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There is no place identity without culture and 
tradition because together with the principle of 
place, they are the basic connection between 
inhabitants and place identity. The importance 
and the difficulty level as well of that action in-
creases proportionally to the degradation scale 
of public space. How do we provide continuity 
in these circumstances? Revitalization* is un-
doubtedly the right solution, but obviously not 
only one. It depends on specific conditions of 
the public space. Providing the continuity of cul-
ture is sometimes related to public spaces from 
ancient times. It refers mainly to both protect 
theirs unique values and allow tourists to visit 
them (e.g. Forum Romanum).

The municipality should first ask experts for ad-
vice and further propose potential directions of 
modifications. Traditionally residents, with sub-
stantial help of experts, should play a key role. In 
this case, they should make a binding decision 
as to how to ensure the continuation of culture 
and tradition.

Expenses are also dependent on the scale. 
Sometimes installation of small improvements 
would be enough to provide the continuity of 
culture and tradition. While in the case of ac-
tions related to revitalization, costs are usually 
much larger due to the comprehensive approach 
to public space development.

Nie jest możliwe uzyskanie tożsamości miejs-
ca bez udziału kultury oraz tradycji, ponieważ 
wraz z kanonem miejsca, stanowią one podsta-
wowe łączniki pomiędzy mieszkańcami oraz 
tożsamością miejsca. Znaczenie, jak również 
poziom trudności tego działania, wzra-sta pro-
porcjonalnie do skali zdegradowania przestrzeni 
publicznej. Jak zatem zapewnić odpowiednią 
kontynuację wobec tych okoliczności? Re-
witalizacja* jest niewątpliwie właściwym 
rozwiązaniem. Zapewnienie kontynuacji kultury 
jest czasem związane z przestrzeniami public-
zymi z czasów starożytności. Należy przez to 
rozumieć zarówno ochronę unikalnych wartości 
takich przestrzeni, jak również umożliwienie 
zwiedzania ich przez turystów (np. Forum Ro-
manum).

Władze gminy powinny najpierw poradzić 
się grupy ekspertów, by następnie określić 
propozycję kierunków zmian. Tradycyjnie 
mieszkańcy, przy wydatnej pomocy ekspertów, 
powinni odgrywać kluczową rolę – w tym przy-
padku powinni podjąć wiążącą decyzję odnośnie 
tego jak zapewnić kontynuację kultury i tradycji.

Wydatki również są uzależnione od skali. Czasa-
mi instalacja jednego małego elementu może 
być wystarczająca do zapewnienia kontynuacji 
kultury i tradycji.

PROVIDE CONTINUITY OF CULTURE
ZAPEWNIJ KONTYNUACJĘ KULTURY

AUTHOR/AUTOR:   PATRYK CZAJKAPLACE IDENTITY
TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA15

$$ - $$$     
** - ***       

15.1
Former public space, Forum Romanum, Rome, Italy
Dawna przestrzeń publiczna, Forum Romanum, Rzym, Włochy

15.2
St. Dominic’s Fair, Gdansk, Poland
Jarmark św. Dominika, Gdańsk, Polska

15.3
Oktoberfest, Bavaria, Germany
Oktoberfest, Bawaria, Niemcy

RESPECT THE PRINCIPLE OF PLACE
    USZANUJ KANON MIEJSCA

AUTHOR/AUTOR:    PATRYK CZAJKA PLACE IDENTITY
TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA 16

Every public space has its own architectural 
structure which is perceived by the citizens 
(the principle of place).7 Modifications taken in 
the aim to unleash its hidden potential should 
respect the previously mentioned morphol-
ogy (e.g. historic routes, block patterns, building 
forms, features, vernacular*). The principle of 
place shall be respected as more of its meaning 
is visible.

This action is also associated with regenera-
tive design. It is realized mainly in two circum-
stances. The first approach is taken in case of 
almost devastated or even completely devas-
tated public space. At the time it is vital to re-
turn the appropriate character of public space 
through rebuilding the area according to the 
pre-devastated style. The second approach is re-
lated to adapting areas that have lost their pre-
vious utility (e.g. post-industrial areas), showing 
at the same time the potential for re-use for new 
features. In adaptive reuse, the architectural 
structure is maintained and reused for another 
function. The second approach is often realized 
as a part of revitalisation. 

The estimated expenses are relatively greater 
than in the case of previous recommendations, 
but it obviously depends on the scale of modifi-
cation. The same relation concerns the level of 
difficulty. The involvement of actors should be 
the same as in the case of the previous recom-
mendation.

Każda przestrzeń publiczna ma swoją własną 
strukturę architektoniczną, która jest per-
cepowana przez ludzi (kanon miejsca).7 
Przekształcenia podejmowane w celu uwolnie-
nia ukrytego potencjału powinny uwzględniać 
właściwości obszaru pod względem jego mor-
fologii (np. przebieg historycznych dróg, układ 
budnków, kształty budynków, charakterystyczne 
obiekty oraz wernakularizm*). Nacisk położony 
na poszanowanie kanonu miejsca powinien być 
tym większy, im bardziej zauważalne jest jego 
znaczenie.

Działanie to jest również związane z rewitalizacją. 
Realizowane jest głównie w dwóch przypad-
kach. Pierwsze podejście jest podejmowane 
w przypadku prawie całkowitego lub całkowitego 
zniszczenia przestrzeni publicznej. Wówczas 
konieczne jest przywrócenie odpowiednich 
właściwości miejsca poprzez odbudowę obsza-
ru szanującą stan przed zdewastowaniem. 
Drugie podejście odnosi się do adaptowania 
obszarów, które zatraciły swoją dotychczasową 
użyteczność (np. tereny poprzemysłowe), 
wykazujące się jednocześnie potencjałem do 
ponownego wykorzystania na potrzeby nowych 
funkcji. W tym przypadku architektoniczna 
struktura jest utrzymana lub poddana regener-
acji, a następnie przystosowywana do ponow-
nego użytkowania. Drugie podejście jest bardzo 
często podejmowane w ramach rewitalizacji.  

Szacowane koszty są relatywnie wysokie, 
ale oczywiście jest to uzależnione od skali 
przekształceń. Ta sama zależność dotyczy 
poziomu trudności. Zaangażowanie wszystkich 
uczestników powinno być możliwie równe oraz 
współmierne do wyznaczonych kompetencji.

GRANVILLE ISLAND, VANCOUVER

Od przemysłu do artyzmu – taka transfor-
macja została podjęta w przypadku Gran-
ville Island w Vancouver.8 Od wczesnych 
lat XX w. był to teren przemysłowy, zajęty 
przez podobne do siebie blaszane fabryki, 
w których produkowano wszelkie drobne 
części dla maszyn. W okresie powojen-
nym zmalało zapotrzebowanie na produk-
ty przemysłu ciężkiego. Tartaki oraz 
fabryki zaczęły być powoli opuszczane 
i ulegały coraz częstszym podpaleniom. 
Pod koniec lat 70. XX w., po długich dy-
wagacjach, władze miasta obrały ostate-
czny kierunek na przyszłość: przemiana 
obszaru w przyjazne dla ludzi miejsce o 
różnych funkcjach użytkowych, od parków 
po przestrzenie publiczne o wystawowym 
charakterze. Przekształcenie Granville 
Island stało się jednym z bardziej udanych 
przedsięwzięć tego typu w Ameryce 
Północnej.9

GRANVILLE ISLAND, VANCOUVER

From industry to artistry—such a trans-
formation was taken in Granville Island in 
Vancouver.8 From the early years of 20th 
Century it was an industrial area occupied 
by similar corrugated-tin factories mak-
ing parts for all manner of industrial ma-
chinery. In the post-war period, demand 
for heavy industrial output declined. The 
sawmills and factories were becoming 
oily, dirty fire- traps. In the late 1970s after 
lengthy discussions, city officials finally 
set the course for the future: transform 
the site into a people-friendly place with 
various uses, from parkland to housing 
to public exhibition space. It became one 
of the most successful urban redevelop-
ments in North America.9

$$ - $$$       
** - ***      

16.1 (left/ po lewej), 16.2 (right/ po prawej) 
Aerial photography of island and food market inside Granville Island, Vancouver, Canada
Zdjęcia wyspy z lotu ptaka oraz rynek z jedzeniem wewnątrz Granville Island, Vancouver, Kanada
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In the aim of emphasising the sense of place 
it is also important to establish the elements 
of local distinctiveness. This action should in-
clude both the form of place and the way it is 
used. It is a crucial aspect because of its influ-
ence on the final character and attractiveness of 
public space. 

How do we emphasize distinctiveness? First 
you should try to answer the following ques-
tion: are there particular local materials, 
building forms or natural features in the area 
that can be used as a source of inspiration?10

Emphasising distinctiveness is particularly im-
portant today in times of globalisation when 
there are more similar “anywhere places”.11This 
action is an essential supplement to all relations 
between inhabitants, material and non-material 
elements of sense of place. 

The estimated expense definitely depends on 
the scale of transformation, but often they are 
less expensive than respecting the principle of 
place. This action is also as difficult as the proj-
ect is more absorbing, but generally it is similar 
to the difficulty of providing continuity. As previ-
ously stated, the municipality and its inhabitants 
should be the main actors for this action.

W celu podkreślenia tożsamości miejsca 
bardzo istotne jest, by ustanowić elementy 
wyróżniające lokalną odrębność. Działanie 
to powinno uwzględniać kwestie związane 
zarówno z ukształtowaniem miejsca oraz spo-
sobem jego użytkowania. Jest to ważny aspekt, 
ponieważ wpływa na ostateczny charakter oraz 
atrakcyjność przestrzeni publicznej.  

Jak podkreślić tę odrębność? W pierwszej 
kolejności należy znaleźć odpowiedź na 
następujące pytanie: czy obszar wyróżnia 
się wykorzystaniem lokalnych materiałów, 
układem i kształtem budynków oraz czy 
znajdują się pewne obiekty pochodzenia natu-
ralnego, które mogą posłużyć jako źródło in-
spiracji?10

Wyróżnianie odrębności jest szczególnie isto-
tne dzisiaj, w czasach postępującej global-
izacji, kiedy to mamy do czynienia z coraz 
większą liczbą podobnych do siebie „niezidenty-
fikowanych miejsc”.11 Wskazana rekomendacja 
jest działaniem uzupełniającym szereg relacji 
pomiędzy mieszkańcami, elementami material-
nymi oraz niematerialnymi tożsamości miejsca.

Szacowane wydatki bez wątpienia zależą od 
skali przekształceń, ale z reguły koszty tego 
działania nie są ani relatywnie wysokie, ani 
relatywnie niskie. Działanie to jest również tym 
trudniejsze im projekt jest bardziej absorbujący. 
Władze gminy oraz mieszkańcy powinni być 
głównymi uczestnikami tego działania, ale nieo-
ceniona może okazać się również pomoc ze 
strony ekspertów.

CREATE UNIQUE SENSE OF PLACE
UTWÓRZ UNIKALNE MIEJSCE

AUTHOR/AUTOR:   PATRYK CZAJKAPLACE IDENTITY
TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA17

DOMPLEN, UTRECHT

W samym środku Utrechtu znajduje się 
Domplein. To właśnie tutaj rozpoczęła 
się historia tego miasta, niemal 2000 lat 
temu, za sprawą romańskiego grodu, 
którego pozostałości znajdują się obecnie 
4 metry p.p.t. 
Granice tego grodu wyznaczone są dziś za 
sprawą kortenowych płytek położonych 
na poziomie ulicy, dokładnie ponad 
dawnymi murami. Zielone światło oraz 
kosmyki mgły wydobywają się niemal 
spod ziemi, zaznaczając dawne granice  
Imperium Rzymskiego. 

Projekt został przyjęty bardzo entuzjas-
tycznie. Wielu przechodniów zatrzymuje 
się, by dokładnie obejrzeć widoczne 
światło, a w turystycznych przewodni-
kach miejskich Domplein niemal od razu 
zagościło w rubryce „atrakcje”. Za sprawą 
tego przedsięwzięcia na pewno zmienił 
się sposób postrzegania Domplein, jak  
i całego Utrechtu.

DOMPLEIN, UTRECHT

In the middle of the city of Utrecht lies 
the Domplein. This is where Utrecht be-
gan 2000 years ago with a Roman fort 
that now lies four metres underground. 
This boundary is marked today with Cor-
ten steel elements at street level, directly 
above the original castellum wall. Green 
light and wisps of mist emanate from the 
markers and the borders of the Roman 
Empire are engraved in the steel. 

The exhibit has been received very enthu-
siastically. Masses of visitors stop to look 
at it, and city guides have already incorpo-
rated it in their guided tours. The Utrecht 
residents’ perception of the Domplein is 
already beginning to change.

17.1 (left/ po lewej) 17.2 (right/ po prawej)
Green light and wisps of mist in Domplein, Utrecht, Netherlands
Zielone światło oraz kosmyki mgły wydobywające się w Domplein, Utrecht, Holandia

$$$     
***        TELL THE STORY

    PRZEDSTAW HISTORIĘ MIEJSCA

AUTHOR/AUTOR:    PATRYK CZAJKA PLACE IDENTITY
TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA 18

Each public space has its own unique history, 
so it is important to establish a dialogue between 
the place and the people there. How do we pro-
vide that? 

First of all you should consider introducing the 
elements which encourage people to stay. For in-
stance it could be temporary installations provid-
ing information about the meaning of place and 
explaining the sense of arrival. Another interest-
ing approach is the involvement of local guides, 
who—through regular tours—could tell about the 
secrets hidden in different areas of the city. These 
factors are also connected with educational di-
mension of public space. It is important to take 
care of the way the story is told. The display of 
information provided in an interesting style can 
make the public space more memorable and in-
crease its identity. However the establishment of 
dialogue must not always take place in a direct 
way—sometimes it can be expressed through a 
broad sense of art. 

Telling the story is relatively inexpensive, but ob-
viously it depends on the way of establishing the 
dialogue. More sophisticated or digitalized infor-
mation carriers can extremely increase the costs 
of action. The main percentage of involvement 
is on the side of municipal authorities, but also 
other actors should be enabled to decide the final 
way of telling story.

Każda przestrzeń publiczna dysponuje własną, 
unikalną historią,  dlatego ważne, by ustanowić 
dialog pomiędzy nią, a przebywającymi w niej 
ludźmi. Jak tego dokonać?

Przede wszystkim należy zastanowić się nad 
wprowadzeniem elementów, które mogłyby 
przekonać ludzi do zatrzymania się. Mogą to 
być np. przenośne elementy dostarczające infor-
macji na temat znaczenia miejsca i wyjaśniające 
sens przybycia. Innym ciekawym podejściem 
jest zaangażowanie tzw. lokalnych przewod-
ników, którzy w ramach cyklicznych wycieczek 
mogliby opowiedzieć o sekretach ukrytych 
w poszczególnych obszarach miasta. Czynniki te 
często powiązane są z wymiarem edukacyjnym. 
Niezwykle ważne jest, by zadbać o odpowiedni 
sposób przedstawiania historii miejsca. Infor-
macje przekazane w interesujący sposób mogą 
przyczynić się do uczynienia bardziej niezapom-
nianej przestrzeni publicznej, co sprzyja bu- 
dowaniu tożsamości. Nie zawsze jednak nawią-
zywanie dialogu musi odbywać się w sposób 
bezpośredni – czasem może być wyrażany za 
pomocą np. szeroko pojętej sztuki.

Przedstawianie historii jest relatywnie tanie, ale 
oczywiście zależy to od sposobu nawiązania 
dialogu. Cyfrowe nośniki informacji, które są 
bardziej zaawansowane pod względem wyko-
nania technicznego mogą znacząco podnieść 
koszty.

PLAC SOLIDARNOŚCI, GDAŃSK

Tymczasowe instalacje wzorowane na 
słupach reklamowych znajdujące się na 
Placu Solidarności w Gdańsku są dobrym 
przykładem tego jak względnie małym 
nakładem kosztów opowiedzieć o his-
torii, która wydarzyła się w tym miejscu. 
To właśnie w pobliskiej Stoczni Gdańskiej 
narodziła się „Solidarność”, ruch społe-
czno-polityczny, który przyczynił się 
do obalenia tzw. żelaznej kurtyny. 
Słupy dostarczają informacji odnośnie 
długoletniej walki Polski oraz innych kra-
jów postsocjalistycznych w drodze ku 
przemianom ustrojowym. Zachęcają one 
ludzi do zatrzymania się oraz dostarczają 
wymiaru edukacyjnego, co niewątpliwie 
wzmacnia tożsamość przestrzeni pub-
licznej. Historia Stoczni Gdańskiej jest 
również opowiadana podczas wyciec-
zek w ramach “Subiektywnych Linii Au-
tobusowych”. Byli pracownicy zakładu 
opowiadają wówczas o mniej znanych 
faktach związanych z dawnym życiem 
stoczni.

SOLIDARITY SQUARE, GDANSK

The temporary advertising pole-styled in-
stallations in Solidarity Square in Gdańsk 
are a good example of how relatively in-
expensively the story of an historically im-
portant place can be told. The “Solidarity” 
socio-political movement that contributed 
to the collapse of the Iron Curtain origi-
nated in the Gdansk Shipyards. Pillars 
provide the information about the long 
struggle of Poland and other post-social-
ist countries for political transformation. 
The pillars encourage people to stay and 
provide the educational dimension of 
public space that reinforces its identity. 
The history of Gdansk Shipyard is also 
narrated during in the ‘Subjective Bus  
Lines “. Former employees of the shipyard 
tell then about the lesser-known facts of 
the past life of a shipyard.

18.1
The pillar in Solidarity Square telling the story of place, 
Gdańsk, Poland
Słup na Placu Solidarności przedstawiający historię miejsca, 
Gdańsk, Polska 

18.2
The trip with local guides
Gdańsk, Poland
Wycieczka z lokalnymi przewodnikami
Gdańsk, Polska

$ - $$       
* - **       
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18.2.S 
Hiking wall, Duisburg, Germany
Ściana wspinaczkowa, Duisburg, Niemcy

AUTHOR/AUTOR:    PATRYK CZAJKALANDSCHAFTPARK DUISBURG NORD                    
PARK KRAJOBRAZOWY DUISBURG NORD

18.3.S 
Former railway line, Duisburg, Germany
Dawma linia kolejowa, Duisburg, Niemcy

18.4.S 
Former ironworks, Duisburg, Germany
Dawna huta stali, Duisburg, Niemcy

A fabulous example of public space where telling the story and re-
specting of its principle has been adjusted is located in Duisburg. In 
this city which is undergoing  the postindustrial transformation for 
nearly 30 years it was presented how to unleash the hidden potential 
from the place. Ladies and Gentlemen, before you it is Landschaft-
park Duisburg Nord - a flagship of the Ruhr District’s transformation. 

Before being abandoned in 1985, it was a production plant 
for coal and steel and was generating significant pollution. 
Six years later it was decided to use the dormant potential of 
this post-industrial area through adapting all facilities to new 
uses and complete regeneration of the degraded environment. 

The park is divided into different areas where there are distinct pos-
sibilities for their use. Among them, special attention is deserved 
for:  disused ironworks whose old industrial facilities today have 
been equipped to cater for cultural functions and an old gasometer 
where Europe’s biggest man-made diving centre has been created.

The site was designed with the idea that a grandfather, who 
might have worked at the plant, could walk with his grandchildren,  
explaining what he used to do and what the machinery had been used for. 

Wide possibilities of spending free time, caring about industrial 
heritage, staying close to nature and all other details combine to  
create Landschaftpark Duisburg Nord unlike any other in the world. 

 

Wspaniały przykład przestrzeni publicznej, w której umiejętnie 
przedstawiono historię miejsca, przy jednoczesnym poszanowa-
niu jego kanonu znajduje się w Duisburgu. W mieście, które 
od   ponad 30 lat przechodzi transformację poprzemysłową po-
kazano jak wydobyć z miejsca jego ukryty potencjał. Panie i  
Panowie, przed Państwem Park Krajobrazowy Duisburg Nord, który 
jest wizytówką transformacji dokonywanych w Zagłębiu Ruhry.  

Przed zamknięciem w 1985 roku znajdował się tutaj zakład wykorzystujący 
węgiel i produkujący stal,  generujący znaczne zanieczyszczenia. Sześć 
lat później zdecydowano się wykorzystać ukryty potencjał tego obsza-
ru postindustrialnego poprzez dostosowanie opuszczonych obiektów 
do nowych funkcji i pełnej rekultywacji środowiska zdegradowanego.  
 
Park podzielony jest na różne obszary, gdzie panują odmienne możliwiości 
ich wykorzystania. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują: niec-
zynne huty, goszczące dzisiaj szereg imprez kulturalnych oraz stara  
gazownia, gdzie uruchumiono największe w Europie centrum nurkowania. 

Miejsce to zostało zaprojektowane z myślą, że dziadek, 
który być może pracował w dawnym zakładzie, może  
podczas spacerów z wnukami tłumaczyć, czym się zajmował 
oraz do czego służyły maszyny, które dziś są tylko eksponatem. 
  
Szerokie możliwości spędzania wolnego czasu, troska o 
przemysłowe dziedzictwo, bliskie relacje z przyrodą oraz inne 
wyjątkowe szczegóły sprawiają, że Park Krajobrazowy Duisburg 
Nord wyróżnia się na tle innych przestrzeni publicznych na świecie.
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The issue of maintaining authenticity* refers 
mainly to heritage which is critical to place iden-
tity. This issue is particularly important in the 
case of public spaces located within historical 
city areas. 

It is vital to define what forms public space 
authenticity. Most frequently there are historic 
routes, vernacular architecture*, natural features 
or other elements strongly rooted in material 
and non-material dimensions of public space. 
Maintenance of them in the  state compatible 
with their heritage is the action of maintain-
ing authenticity. In practice that action is often 
implemented through adjusting emerging public 
spaces to vernacular architecture. 

The estimated expenses vary depending on the 
scale of the actions, but most frequently the 
costs are not too high. The level of difficulty de-
pends on how much work should be taken to link 
with the heritage. 

Kwestia utrzymania autentyczności* odnosi się 
głównie do dziedzictwa, które jest gwarancją 
tożsamości miejsca. Jest to szczególnie 
ważne w przypadku przestrzeni publicznych 
położonych na obszarach miejskich o history-
cznym znaczeniu.

Ważne jest, aby określić, co kształtuje auten-
tyzm przestrzeni publicznej. Najczęściej są to 
historyczne trasy, przykłady architektury wer-
nakularnej*, naturalne elementy środowiska lub 
inne elementy silnie zakorzenione w material-
nych i niematerialnych wymiarach przestrzeni 
publicznej. Utrzymywanie ich w stanie zgodnym 
z dziedzictwem jest właśnie działaniem dążącym 
do zachowania autentyczności. W praktyce 
działania te są często realizowane poprzez 
dostosowanie powstających przestrzeni publi-
cznych do architektury wernakularnej.

Szacowane koszty uzależnione są od skali 
działania, jednak najczęściej nie są zbyt wyso- 
kie. Poziom trudności zależy od nakładu pracy 
przedsięwziętego w celu nawiązania do dziedzic-
twa.

MAINTAIN AUTHENTICITY
UTRZYMAJ AUTENTYCZNOŚĆ

AUTHOR/AUTOR:   PATRYK CZAJKAPLACE IDENTITY
TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA19

BÄCHLE, FREIBURG

Ze względu na położenie na naturalnym 
zboczu, na początku XIII w. we Freiburgu 
zbudowano Bächle, sztuczne drogi wodne 
służące do nawadniania gruntów ornych.12 

Przez wieki Freiburg zmieniał swoje obli- 
cze, jednak Bächle pozostały niezmie-
nione aż do II wojny światowej, kiedy 
to były do tego stopnia zniszczone, że 
władze miasta poważnie traktowały 
możliwość zapomnienia o nich w pro-
cesie odbudowy miasta. Wtedy jednak 
mieszkańcy, dla których Bächle to było 
coś więcej niż tylko ciek wodny zjednoc-
zyli swoje siły w celu ich odrestaurowania. 
Obecnie są one bardzo często odwied-
zane przez mieszkańców miasta jak 
również turystów. Dla wielu mieszkańców 
Bächle to symbol miasta, wzmacniający 
ich poczucie dumy i przywiązania, bo jak 
twierdzą, trudno byłoby sobie wyobrazić 
tę część miasta bez wąskich korytek 
wypełnionych wodą - miasto starciłoby 
na autentyźmie. Bächle we Freiburgu są 
doskonałym przykładem półnaturalnych 
elementów środowiska, silnie zakorze-
nionym w lokalnym dziedzictwie, które 
zostały odresturowane, utrzymując przy 
tym autentyczność miejsca.

BÄCHLE, FREIBURG

Because the city of Freiburg is located 
on a natural slope, they built Bächle, ar-
tificial waterways to help irrigate agricul-
tural lands in the early 13th Century.12 For 
centuries Freiburg evolved, but the Bächle 
remained unchanged until World War II 
when the Bächle were severely damaged 
and city authorities seemed to lose focus 
of their historical significance. The citi-
zens united to fight for restoration of the 
Bächle, and they have been preserved in 
this state since then. Currently, various so-
cial activities take place in and around the 
Bächle. For many citizens it is a symbol 
reinforcing their sense of pride because 
they could not imagine that part of city 
without Bächle. Obviously it would be not 
authentic. Bächle in Freiburg is a great 
example of semi-natural features strongly 
rooted in local heritage which were re-
stored to maintain authenticity.

$$ - $$$     
** - ***       

19.1 (left/ po lewej), 19.2 (right/ po prawej)
People using Bächle for recreational purposes
Freiburg, Germany
Ludzie wypoczywający nad Bächle
Freiburg, Niemcy

EMPHASIZE THE SENSE OF LOCALITY
WYEKSPONUJ POCZUCIE LOKALNOŚCI

AUTHOR/AUTOR:    PATRYK CZAJKA PLACE IDENTITY
TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA 20

In the process of planning and designing pub-
lic spaces it is important to act according to a 
long term plan. Obviously the desired character 
of public space should be sustained for many 
years or even for future generations. That action 
should support the sense of familiarity among 
residents which is a guarantee for long term suc-
cess. How do we achieve that?

It is all about emphasizing the sense of locality*. 
For instance, providing local shops and services 
in public space is a good idea. It should also be 
considered to make it adaptable for local peri-
odic events reinforcing identity. Something help-
ful could be also providing some empty spaces 
which could be arranged by individuals (the mu-
nicipality could provide some movable urban fur-
niture). There could also be other actions which 
can stimulate the statement: “This is my place”.

The role of the city officials is to lay the ground-
work for long term success of public space. 
However inhabitants should play a crucial 
role—their level of commitment in using plazas, 
squares etc. is extremely important.

W procesie planowania i projektowania prze-
strzeni publicznych ważne jest, aby postępować 
według założeń długofalowego planu. Wynika 
to z faktu, że pożądany charakter przestrzeni 
publicznej powinien być utrzymany przez 
wiele lat, a czasem nawet dla następnych 
pokoleń. Działanie to powinno wspierać po-
czucie swojskości wśród mieszkańców, które 
jest gwarancją długofalowego sukcesu. Jak to 
osiągnąć? 

Chodzi o wyeksponowanie poczucia lokalności*. 
Dobrym pomysłem jest wprowadzenie lokal-
nych sklepów oraz usług w przestrzeni pub-
licznej. Należy również rozważyć stworzenie 
takiej przestrzeni publicznej, którą będzie 
można zaadaptować na różnego rodzaju lo-
kalne wyda-rzenia wzmacniające tożsamość. 
Interesującym rozwiązaniem jest zapewnienie 
pustych przestrzeni, które mogą być użytkowane 
przez osoby prywatne (gmina może zapewnić 
pewne przenośne meble miejskie). Mogą to 
być również inne działania, oddziaływujące na  
przeświadczenie: “To jest moje miejsce”. 

Rolą władz miasta jest stworzenie podstaw dla 
długofalowego sukcesu przestrzeni publicznej. 
Jednak to właśnie mieszkańcy powinni odgrywać 
kluczową rolę - ich poziom zaangażowania 
w użytkowaniu placów, kwartałów itd. jest nie-
zwykle ważny.

$ - $$       
* - **       

“DNI MORZA”, SZCZECIN

Szczecin jest silnie związany z morzem, 
pomimo tego, że nie znajduje się nad nim 
przez wiele lat port morski był głównym 
bodźcem rozwojowym dla miasta. Obec-
nie inne czynniki wpływają na wyznac-
zanie kierunków rozwoju Szczecina. 
Bez wątpienia dziedzictwo miasta jest 
związane z morzem i portem. To wyróżnia 
to miasto od innych. Coroczne wydarzenie 
noszące nazwę “Dni Morza” jest dobrym 
przykładem tego, jak można podkreślić 
poczucie lokalności wśród mieszkańców. 
W programie zawsze znajdują się te-
matyczne atrakcje związane m.in. 
z okrętownictwem oraz zapewniające 
możliwość degustacji lokalnych przys-
maków.

“DAYS OF SEA”, SZCZECIN

Szczecin is strongly related with the sea 
despite it is not located at the seaside. For 
many years the sea harbour was the main 
impuls of city development. Today the re-
ality is different and other conditions de-
termines the directions of development. 
Undoubtedly the heritage of Szczecin is 
related to sea and harbour. This is some-
thing that distinguishes this city from oth-
ers. Annual event called “Days of Sea” is 
the good example how to emphasize the 
sense of locality for inhabitants. In the 
programme there are a lot of thematic 
atractions relating to shipbuilding and 
providing the possibility of tasting some 
local food.

20.1 (left/ po lewej), 20.2 (right/ po prawej)
Annual local event “Days of Sea”, Szczecin, Poland
Coroczne lokalne święto “Dni Morza”, Szczecin, Polska
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The final stage of transformation towards creat-
ing place identity might be branding. 

Many local authorities use marketing tools in 
promoting the town or city as a place to visit, live 
and work. The aim is to attract tourists, invest-
ment and a more skilled labour pool. Branding 
can also promote community cohesion and civic 
pride.13

Branding needs to fit with spatial and eco-
nomic planning. Master plans, the management 
of the public realm, and the types of businesses 
and institutions connected to a place, all have a 
significant impact on how a place is perceived 
Ibid.. The contribution of inhabitants is relatively 
lesser but still important. They should take part 
in branding strategy projects and support the 
promotion of the city.14

The estimated costs of a branding campaign 
usually increase proportionally to the size of city. 
However it should not be expected to be inex-
pensive. Paradoxically it is not an easy action to 
take—there have been many failed promotions 
in the past.

Outside of the mentioned planned marketing 
strategy, branding can also occur spontaneously 
as a side effect and benefit of successful public 
space.

Ostatnim etapem związanym z uzyskaniem 
tożsamości miejsca może być kampania mar-
ketingowa mająca na celu wykreowanie markia 
(ang. branding). 

Wiele miast korzysta z narzędzi marketingo-
wych  promujących je jako miejsca, które warto 
zwiedzić, w których warto żyć oraz pracować. 
Branding miasta może również być skierowany 
na podkreślenie panującej harmonii społecznej 
oraz obywatelskiej dumy.13

Treść takich kampanii powinna być zgodna 
z odpowiednimi strategiami miasta. Pla-
ny miejscowe, sposób zarządzannia sferą 
publiczną, jak również rodzaje firm oraz insty-
tucji związanych z miejcem mają istotny wpływ 
na to jak miejsce jest postrzegane. Udział 
mieszkańców w tworzeniu marki jest relatywnie 
mniejszy, ale wciąż istotny. Powinni brać udział 
w projektowaniu kampanii marketingowej.14

Szacunkowe koszty kampanii brandigowej zaz-
wyczaj rosną proporocjonalnie do wielkości mia-
sta. Jednak nie należy oczekiwać, że będzie to 
mały wydatek. Paradoksalnie nie jest to łatwe 
zadanie - w przeszłości było wiele chybionych 
kampanii mających promować miasta. 

Poza wspomnianym brandingiem, marka miej-
sca może się wytworzyć samoistnie jako efekt 
dobrze funkcjonującej przestrzeni publicznej.

BRAND IT
STWÓRZ MARKĘ

AUTHOR/AUTOR:   PATRYK CZAJKAPLACE IDENTITY
TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA21
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LITERY “I amsterdam”, AMSTERDAM

Skuteczna kampania marketingowa może 
korzystać z chwytliwej frazy lub hasła. 
Niewątpliwie “I amsterdam” spełnia tę 
kwestię. Jest to przenośny napis zlo-
kalizowany na zapleczu Rijksmuseum 
na Museumplein. Szybko stał się ikoną 
miasta, przy której chętnie fotografują 
się turyści. Główną ideą tego napisu było 
podkreślenie, że Amsterdam jest miastem, 
w któym od wieków wita się przybyszów 
i żaden z mieszkańców nie ma problemów 
z tym, by podzielić się sentyentem do tego 
miasta: ten Amsterdam jest dla każdego.

“I amsterdam” LETTERS, AMSTERDAM

A great branding campaign can take ad-
vantage of catchy phrase, slogan or state-
ment. Undoubtedly “I amsterdam” meets 
this requirement. Located at the back of 
the Rijksmuseum on Museumplein, the 
large “I amsterdam” slogan quickly be-
came a city icon and a much sought af-
ter photo opportunity. The main concept 
of these letters was to underline that 
Amsterdam is a city whose locals have 
been greeting travellers for centuries, and 
they don’t mind sharing a sentiment they 
themselves hold so dear: that Amsterdam 
is for everyone.

21.1 (left/ po lewej), 21.2 (right/ po prawej)
“I amsterdam” letters in Amsterdam, Netherlands
Litery “I amsterdam” w Amsterdamie, Holandia 

Developing the place 
identity is a multi-faceted  
process.  It requires  to 
take  into account  di-
rectly three main actions: 
Involving all actors, 
recognizeing the iden-
tity of place and unleash-
ing the hidden potential.

The explication of each 
action is placed in the 
diagram (21.1.S).  It is re-
ally important to  remem-
ber about  each section 
presented in the diagram. 
Avoiding some action can 
failure all  aspirations to 
gain desired place identity.
 

Recommendations from 
other sections (law & fi-
nance, mobility & safety, 
attractiveness)  are also 
important  in this is-
sue. They have indirect 
influence on develop-
ing the place identity.

This diagram is simplification, but it ilustrates basic relation-
ships between actions aiming to achieve the place identity. 

Kształtowanie tożsamości 
miejsca jest procesem wie-
loaspektowym. Wymaga 
bezpośredniego uwzglę-
dnienia trzech głównych 
działań: zaangażowania 
wszyskich aktorów, roz-
poznania tożsamości 
miejsca oraz uwolnie-
nia ukrytego potencjału.

Rozwinięcie poszczegól-
nych działań zostało umi-
eszczone na diagramie 
(21.1.S). Ważne jest, by 
pamiętać o każdym ele-
mencie przedstawionym 
na diagramie. Pominięcie 
któregoś elementu może 
poskutkować zaprze-
paszczeniem wszel-
kich dążeń związanych 
z uzyskaniem pożądanej 
tożsamości miejsca.

Rekomendacje zamiesz-
czone w pozostałych 
działach (prawo i fi-
nanse, mobilność 
i bezpieczeństwo, 

atrakcyjność) są również istotne w tej kwestii. Mają one 
pośredni wpływ na kształtowanie tożsamości miejsca.

Diagram ten jest jedynie pewnego rodzaju uproszcze-
niem, ale obrazuje podstawowe zależności pomiędzy 
działaniami mającymi na celu uzyskanie tożsamości miejsca. 

21.1.S
Diagram of developing the place identity
Diagram kształtowania tożsamości miejsca

DIAGRAM OF DEVELOPING THE PLACE IDENTITY             
DIAGRAM KSZTAŁTOWANIA TOŻSAMOŚCI MIEJSCA

AUTHOR/AUTOR:    PATRYK CZAJKA
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MOBILITY & SAFETY 
MOBILNOŚĆ

I BEZPIECZEŃSTWO

THINK ABOUT WALKABILITY
    POSTAW NA PIESZYCH

AUTHOR/AUTOR:    MARTA POTULSKA MOBILITY & SAFETY
MOBILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 22

To create lively and healthy public space, it is 
recommended to encourage more pedestrians 
and cyclists than cars. In fact, cars should be re-
duced to minimum. Pedestrians will breathe life 
into your public space, while the only thing that 
is brought by cars is pollution. 
Don’t be afraid to place your public space in the 
hands of pedestrians! It will soon be profitable.

 
Well-functioning pedestrianized spaces are bet-
ter perceived by investors, tourists and locals 
than those dominated by traffic.

There are many ways to change traffic-pedestri-
an proportions. It is not always about complete 
removal of cars.

Here are few options to consider:

Full - time pedestrian streets:

This is a street where traffic is totally prohibited 
and services are usually at the back. On these 
streets, cars are only allowed in case of emer-
gency.

Part - time pedestrian streets:

At part-time pedestrian streets, cars are permit-
ted, but only in strictly specified periods of time. 
While loading bays are available, parking lots do 
not occur in this kind of street.

Traffic calming streets: 

The aim of a traffic calming street is to reduce 
road vehicle dominance and speed.
While footpaths are widened, parking lots are 
reduced.

From the many possible measures used to slow 
down the speed of vehicles we can mention:
speed tables, narrower traffic lanes, use of differ-
ent colours and textures to remind drivers that 
they are in a traffic calming zone.

Regardless of which method you choose, reduc-
tion of traffic will always have good environmen-
tal, economic and social impacts on your public 
space.

Aby stworzyć ożywioną i zdrową przestrzeń 
publiczną, dobrze jest postawić na pieszych 
i rowerzystów. W gruncie rzeczy, ruch samo-
chodowy powinien być zredukowany do mini-
mum. Podczas gdy piesi sprawiają, że przestrzeń 
jest żywa i atrakcyjna, jedynym wkładem ruchu 
samochodowego są spaliny. Nie bój się oddać 
Twojej przestrzeni publicznej w ręce pieszych! 
Bardzo szybko poprawi to jej jakość. 

Dobrze funkcjonujące przestrzenie piesze są 
lepiej postrzegane niż te zdominowane przez 
ruch kołowy, zarówno przez potencjalnych in-
westorów, turystów jak i lokalnych mieszkańców.

Jest wiele sposobów na wyrównanie propor-
cji między ilością samochodów, a pieszych 
użytkowników przestrzeni. Nie zawsze trzeba 
w całości rezygnować z ruchu samochodów. 

Oto kilka możliwości do rozważenia:

Pełnowymiarowy deptak:

Ulica, na której ruch samochodów jest całkowicie  
zakazany, a jej obsługa odbywa się na tyłach 
usług. Ruch jest dopuszczony tylko w przypadku 
służb ratowniczych.

Deptak tymczasowy:

W przypadku tego rozwiązania ruch samo-
chodów jest dopuszczony wyłącznie w ściśle 
określonych porach. Zatoki rozładunkowe 
występują, natomiast miejsc parkingowych 
zupełnie brak.

Ulice o ruchu uspokojonym:

Celem ulicy uspokojonej jest zredukowanie 
znaczenia samochodów i ich prędkości. Chod-
niki są poszerzone, natomiast liczba miejsc 
parkingowych jest zmniejszona. 
Z wielu środków spowolnienia ruchu możemy 
wspomnieć o takich jak: 
znaki ograniczające dopuszczalną prędkość,  
węższe pasy ruchu, użycie innych kolorów i tek-
stur w celu przypomnienia kierowcy, że znajduje 
się w strefie uspokojonego ruchu. 

Bez znaczenia, którą drogę wybierzemy. Nawet  
minimalne ograniczenie ruchu samochodowe-
go ma pozytywny wpływ na każdą przestrzeń 
publiczną.

22.1
Part-time pedestrianisation of Times Square in New York
Tymczasowy deptak na Times Square w Nowym Jorku

22.2
Stroget street in Copenhagen - birthplace of pedestrianisa-
tion
Deptak Stroget w Kopenhadze - to tu narodził się koncept 
pedestrianizacji ulic

22.3
Długa street in Gdańsk, Poland
Ulica Długa w Gdańsku, Polska

$       
**   
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EXHIBITION ROAD, LONDON, UK

The longest Shared Space in Great Britain 
is located in London. The design of its 
transformation was focused on removing 
all “street clutter”, such as curbs, traffic 
signs and safety barriers. 
Instead of those, speed limit was reduced 
and specially designed car stations, cycle 
racks, trees and bench sits helped in-
crease safety and separate pedestrians 
from vehicles without creating perma-
ment barriers. 

Shared space is an approach in urban design 
which seeks to reduce barriers between traffic 
and pedestrians. The aim is achieved by elimi-
nating regulations and such features as road 
signs, curbs and surface marking. 

The desire is to make drivers more aware of 
other users of space. If you remove signs and 
restrictions, there’s no longer fixed things you 
can relay on. You have to start to looking around 
and  read situation.

“If you’re faced with a traffic signal, you don’t 
have to think anymore.” 1

              Ben Hamilton-Baillie

Since the concept of Shared Space is to mix ve-
hicles and pedestrians and place the sidewalk at 
the same grade as the street, there have to be 
other ways to prevent pedestrians entering on 
the street, even if car speeds are reduced to a 
minimum—especially for disabled people. 

The most popular way to do that is to use dif-
ferently textured paving materials or stamped 
concrete. This also enables a blind person to be 
aware of entering a driveway.

„Shared space” to podejście w projektowaniu 
urbanistycznym, które dąży do redukcji barier 
pomiędzy ruchem samochodowym, a pieszy-
mi. Cel ten jest osiągnięty poprzez usunięcie 
takich elementów jak znaki drogowe, krawężniki 
oraz znaczenie powierzchni.

Pragnieniem jest, aby kierowcy byli bardziej 
wyczuleni na innych użytkowników przestrze-
ni. Jeżeli usuniesz znaki drogowe i ogranicze-
nia, znikną bodźce, na których można polegać. 
Kierowca będzie musiał zacząć uważniej 
obserwować sytuację wokół siebie.
               

„Kiedy spotykasz się z sygnalizacją świetlną, 
nie jesteś już zobligowany do myślenia.” 1

                  Ben Hamilton-Baillie

Ze względu na to, że koncepcja „Shared Space” 
polega na wymieszaniu pojazdów i pieszych 
oraz ustawieniu chodnika na tym samym 
poziomie co ulica, muszą zaistnieć inne środki 
zapobiegające wkraczaniu pieszego na ulicę, 
pomimo, że prędkość samochodów zredukowa-
na jest do minimum. Szczególnie jeżeli mowa 
o osbach niepełnosprawnych. 

Najpopularniejszym sposobem aby to osiągnąć 
jest użycie posadzek o zróżnicowanych teks-
turach lub karbowanego asfaltu, dzięki czemu 
nawet osoba niewidoma będzie ostrzeżona 
przed wejściem na pas ruchu samochodowego.

CONSIDER SHARED SPACE
REDUKUJ BARIERY

AUTHOR/AUTOR:   MARTA POTULSKAMOBILITY & SAFETY
MOBILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO23

23.4
The De Kaden area - Shared Space in Drachten, Holland
Obszar De Kaden - przestrzeń bez barier
w Drachten, w Holandia

23.3
Curb-free public space
Przestrzeń publiczna
wolna od krawężników

23.1
Exhibition Road before transformation, January 
2010
Exhibition Road przed transformacją, styczeń 2010

23.2
Exhibition Road after transformation, 
November 2011
Exhibition Road po transformacji, listopad 2011

$$$     
**        

EXHIBITION ROAD W LONDYNIE

Najdłuższa brytyjska ulica bez barier 
mieści się w Londynie. Projekt jej trans-
formacji miał na celu pozbycie się całego 
“ulicznego bałaganu”, na który składały się 
takie czynniki jak niepotrzebne krawężniki, 
znaki uliczne i barierki bezpieczeństwa.
Zamiast nich, ograniczono maksymalną 
prędkość, a specjalnie rozmieszczone 
miejsca postojowe, stojaki rowerowe, 
drzewa i ławki pomogły w uzyskaniu 
bezpieczeństwa i oddzieliły pieszych od 
ruchu kołowego bez tworzenia stałych 
barier.

PROMOTE ALTERNATIVE TRANSPORTATION
 PROMUJ ALTERNATYWNE ŚRODKI TRANSPORTU

AUTHOR/AUTOR:    MARTA POTULSKA MOBILITY & SAFETY
MOBILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 24

Alternatywne środki transportu, to wszyst-
kie sposoby przemieszczana się, poza 
jednoosobową jazdą samochodem. Tendencja, 
żeby rezygnować z codziennego, bezrefleksyj-
nego użytkowania samochodów wzrasta i jest 
ku temu wiele powodów.

Najważniejszym z nich to ograniczenie 
zanieczyszczeń powietrza. Nieważne, czy 
skorzystasz z transportu publicznego czy prze-
spacerujesz się do pracy albo szkoły. Każdy 
środek transportu inny niż podróżowanie samot-
nie samochodem jest automatycznie bardziej 
ekologicznym wyborem.

Chodzenie, mimo że jest najbardziej naturalnym 
sposób przemieszczania się jest niedoceniane. 
Przyzwyczajeni do wygodnego korzystania 
z naszych samochodów, często zapominamy 
o możliwości chodzenia, nawet jeżeli miejsce, 
do którego zmierzamy, jest w zasięgu spaceru. 
Aktywność fizyczna, taka jak spacerowanie czy 
jazda na rowerze pozytywnie wpłynie na Twój 
stan zdrowia i samopoczucie.

Wspólne przejazdy samochodami, czyli tzw. 
‘carpooling’ albo ‘ridesharing’, zmniejszają ko-
szty paliwa i mogą mieć pozytywny wpływ na 
rozwój relacji międzyludzkich. 

Jest wiele rodzajów alternarywnych środków 
transportu i ich liczba rośnie. Poza ich wymier-
nymi korzyściami, chodzi w nich również o to, 
aby dobrze się bawić. Obecność takich wynala-
zków jak segway’e czy hulajnogi sprawi, że 
Twoja przestrzeń publiczna stanie się pełniejsza 
życia i radości.

Alternative means of transport are, in fact, all 
means of transport other than driving. 

The tendency towards getting rid of cars as ev-
eryday transportation is growing, and there are 
multiple reasons for that.

What’s the most important, it reduces pollu-
tion. Whether you take public transport or walk 
from home to your office or school, any means 
of transport other than driving your car alone are 
automatically more ecological choices.

Walking as the most natural way of transpor-
tation suffers from lack of awareness. Used to 
comfort of our own cars, we often forget about 
the possibility of walking even if we are going 
to a place which is accessible on foot. Physical 
activities such as walking or riding a bike will af-
fect your health positively and will simply make 
you feel better.

Carpooling and ridesharing reduce fuel costs 
and can have positive effects in developing in-
terpersonal relationships.

There are many kinds of alternative transporta-
tion and its number is growing. Besides their 
measurable advantages, they are also about 
having fun. The presence of such inventions 
as segways or scooters can make your public 
space more liveable and joyful.

24.1
Bicycle is a perfect mean of transport
not only during summertime
Jazda na rowerze to rewelacyjny środek transportu,
nie tylko latem

24.2
Segways are getting more and more popular as a mode of 
transport, mainly between tourists
Segway’e stają się coraz bardziej popularne, głównie wśród 
turystów

24.5
Public transport
is the core of alternative transportation
Transport publiczny
to rdzeń alternatywnego transportu

24.4
Scooters are one of the most common alternative means 
of transport in Paris
Hulajnoga to bardzo często wybierany alternatywny środek 
transportu w Paryżu

24.3
Shared electric cars are called differently in every city, but 
they have the same aim - to save money, reduce pollution 
and be mobile
Elektryczne samochody, jako kolektywny środek transportu, 
choć w róznych miastach nazywane są w różny sposób, 
mają wspólny cel - oszczędność pieniędzy, redukcję zanie-
czyszczenia środowiska i maksymalną mobilność

$       
*   
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Copenhagen is worldwidely known for its ap-
proach with the purpose to encouraging cycling.
Copenhagenization is a term used to describe 
an urban design strategy which is focused on 
needs of cyclists and pedestrians, especially on 
how to make them less dependent on cars and 
how to encourage people to use bikes as an ev-
eryday mean of transport.

“40 years ago Copenhagen was just as car-clogged as 
anywhere else but now 36% of the population arriving 
at work or education do so on bicycles, from all over 
the Metro area. 50% of Copenhageners themselves use 
bicycles each day. They all use over 1000 km of bicycle 

lanes in Greater Copenhagen for their journeys.
Copenhagenizing is possible anywhere.” 2

           COPENHAGENIZE.COM

Here are “Ten design elements in bicycle-
friendly Copenhagen” taken from copenhage-
nize.com:
01- The Big Picture: The most important thing 
in whole process of copenhagenization is to pri-
oritize bicycles as a mean of transport.
02- The Green Wave: Coordinated traffic lights, 
specially for cycling users- providing communi-
cation with no stops when riding 20 km/h.
03 - Intermodality: providing possibility of hav-
ing your bicycle with you while using different 
means of transport. (ref.32)
04 - Safety Details: Inexpensive details that en-
hance the security.
05 - Nørrebrogade: Main cyclist road in Copen-
hagen, designed with special consideration of 
comfort of cyclists.
06 - Macro Design: Design of a network of cycle 
paths in such a way, that it is possible to travel 
by bicycle around Copenhagen continuously.
07 - Micro Design: Providing small elements 
of urban design, that facilitates everyday life of 
cyclist.
08 - Cargo Bikes: “more than 2 wheels”. 
Cargo bikes provide transporting more than just 
one person. They can be easily used as an alter-
native for car.
09 - Desire Lines: Paths which are naturally 
chosen by people. (ref. 31)
10 - Political Will: Base of all changes is to un-
derstand the importance of supporting needs 
of cyclists and wider, positive consequences of 
those decisions.

Kopenhaga, to miasto powszechnie znane 
z podejścia przyjaznego rowerzystom.
Kopenhagenizacja jest terminem używanym 
do opisania strategii miejskiego planowania, 
która skupia się na potrzebach rowerzystów 
i pieszych. Szczególnie na tym jak sprawić, aby 
byli oni mniej zależni od samochodów oraz jak 
zachęcić ludzi do korzystania z rowerów jako 
codziennego środka transportu.

“40 lat temu Kopenhaga była tak samo zakorkowana jak 
każde inne miasto, ale teraz 36% populacji dojeżdża do 

pracy albo szkoły na rowerze z całego obszaru metra. 50% 
mieszkańców Kopenhagi jeździ na rowerze codziennie. 
Korzystają oni z ponad 1000 km ścieżek rowerówych  w 

Kopenhadze.
 Kopenhaganizacja jest możliwa wszędzie.” 2

  COPENHAGENIZE.COM

Oto “10 elementów projektowych które 
sprawiły, że Kopenhaga jest przyjazna rower-
zystom” ze strony copenhagenize.com:
01 - Ogólny Obraz: Najważniejszą rzeczą w pro-
cesie kopenhagenizacji jest priorytetowe potrak-
towanie rowerów jako środka transportu.
02 - Zielona Fala: Skoorydnowana sygna-
lizacja świetlna, szczególnie dla rowerzystów 
- zapewniająca płynne poruszanie się bez zatrzy-
mywania przy prędkości jazdy 20km/h.
03 - Intermodalność: Zapewnienie możliwości 
przemieszczania się różnymi środkami transpor-
tu, zabierając ze sobą swój rower. (ref.32)                      
04 - Detale bezpieczeństwa: Niedrogie szcze-
góły zwiększające bezpieczeństwo.
05 - Nørrebrogade:  Główna droga rowerowa 
w Kopenhadze, zaprojektowana ze szczególnym 
uwzględnieniem komfortu rowerzystów.
06 - Projektowanie w skali makro: Projekt sieci 
ścieżek rowerowych zaprojektowanej w taki 
sposób, aby było możliwe podróżowanie row-
erem po całej Kopenhadze.
07 - Projektowanie w skali mikro: Zapewnie-
nie drobnych elementów w miejskiej przestrzeni 
ułatwiających codzienne życie rowerzysty.
08 - Rowery Cargo: “więcej niż dwa kółka”.
Rowery cargo umożliwiają transport więcej niż 
tylko jednej osoby. Mogą być użyte jako alter-
natywa dla samochodów. 
09 - Desire lines: Są to ścieżki naturalnie wybie-
rane przez ludzi.
10 - Wola polityczna: U źródła wszelkich zmian 
leży zrozumienie wagi wspierania potrzeb rowe-
rzystów i szersze, pozytywne konsekwencje tych 
decyzji.

“COPENHAGENIZE IT”
UCZ SIĘ OD KOPENHAGI

AUTHOR/AUTOR:   MARTA POTULSKAMOBILITY & SAFETY
MOBILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO25

25.2 
Cargo bikes can successfully replace cars, that’s why they 
are so popular in cities like Copenhagen or Amsterdam
Rowery cargo mogą z powodzeniem zastąpić samochody, 
dlatego są tak bardzo popularne w takich miastach jak Ko-
penhaga czy Amsterdam

25.1 
Painted lanes is on of four types of bicycle infrastructure in 
Copenhagen
Malowane pasy to jeden z czterech typów infrastruktury ro-
werowej w Kopenhadze

25.3 
Intermodal transportation is a very important aspect of mod-
ern urban planning (ref. 32)
Intermodalność środków transportu to bardzo ważny aspekt 
współczesnego planowania miast (ref.32)

$$     
**        LIMIT THE IMPACT OF THE CARS

OGRANICZ ODDZIAŁYWANIE SAMOCHODÓW

AUTHOR/AUTOR:    MARTA POTULSKA MOBILITY & SAFETY
MOBILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 26

Even if the ideal would be to create such system, 
that would allow for a comfortable life in the 
city without having your own car, it seems to be 
impossible to live in car-less society in the near 
future (According to The ACEA Pocket Guide, 
number of cars per every 1000 habitants of 
EU in 2011 equalled 483, and the number is 
increasing). 3 
At present, besides working to make cars less 
and less necessary in everyday life, we have to 
work harder on how to deal with the sad reality, 
which consists of cities totally dominated and 
overcrowded by cars. 

What is very important to take note of, is that 
for most of the time, cars are stationary. The 
way they are parked heavily determines the qual-
ity of public space. 

Badly designed parking or self-proclaimed 
parking spaces in places not intended for 
parking can cause more harm that we could 
imagine. They can create feelings of chaos and 
insecurity, cause inconvenience to pedestrians 
and cyclists, and dominate surrounding space 
and architecture. 

Of course the most efficient way to provide a 
satisfying number of parking spaces with mini-
mal influence to the surroundings is to build 
underground or multi-storeyed parking, whose 
structure blends into the urban fabric. Unfortu-
nately, the costs of such investments are rela-
tively high. Not everyone can afford it.
However, there are some ideas of how to limit 
the impact of the cars on your space without 
the need of such investments.

Recommendations include:
- design parking lots with surrounding land-
scape and greenery;
- avoid creating too large clusters of parked cars 
in one area;
- create “shared parkings”- with different users 
during the day time, for instance by business-
men during working hours, and clients of cafés, 
cinemas, etc. at the end of the day;
- design parking areas where they can be over-
looked by neighboring buildings. It will provide 
sense of security during the night.

Nawet jeśli ideałem byłoby wykształcenie takiego 
systemu, aby do wygodnego życia w mieście nie 
było potrzebne posiadanie swojego prywatnego 
samochodu, w najbliższej przyszłości wizja ta 
wydaje sie być nieosiągalna (Według danych 
ACEA, w 2011 roku liczba samochodów 
przypadającach na 1000 mieszkańców UE 
wynosiła 483 i liczba ta stale rośnie). 3

Na dzień dzisiejszy oprócz pracy nad tym, 
aby samochód był coraz mniej potrzebny 
w codziennym życiu, musimy pracować jeszcze 
ciężej nad tym, aby poradzić sobie z sytuacją 
zastaną - miastami zdominowanymi przez sa-
mochody.
 
Co warto zauważyć, samochody przez 
większość czasu stoją na parkingach. Sposób 
w jaki są zaparkowane w mocny sposób deter-
minuje jakość przestrzeni w jakiej się znajdują.

Parkingi źle zaprojektowane, albo dzikie moga 
spowodować więcej szkody, niż mogłoby się 
wydawać. Mogą sprawić, że przestrzeń będzie 
odbierana jako chaoty-czna, niebezpieczna, 
mogą utrudniać funkcjonowanie pieszych i row-
erzystów, zdominować otaczającą przestrzeń i 
architekturę.

Oczywiście najskuteczniejszym sposobem, 
aby zapewnić satysfakcjonującą ilość miejsc 
parkingowych przy minimalnym wpływie na 
otoczenie, jest zbudowanie parkingu podziem-
nego lub naziemnego, wtopionego w tkankę 
urbanistyczną. Niestety są to rozwiązania relaty-
wnie drogie i nie każdego na nie stać.
Istnieją jednak sposoby, aby ograniczyć 
negatywny wpływ samochodów na przestrzeń 
bez potrzeby tak dużych inwestycji.

Zaleca się:
- wkomponowanie parkingu w projekt zieleni;
- unikanie projektowania zbyt dużych skupisk 
samochodów w jednym miejscu;
- tworzenie “dzielonych parkingów”- wyko-
rzystywanych przez wielu użytkowników 
w ciągu dnia np. przez pracowników pobliskich 
firm w czasie pracy i przez użytkowników usług 
po godzinach pracy;
- zaprojektowanie parkingów w widocznych 
miejscach. Zapewni to poczucie bezpieczeństwa 
nocą.
 

$$       
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26.1 
The 6th August street, Łódź, Poland
Ulica 6 sierpnia w Łodzi, Polska

26.2 
Green-walled garage is a great idea to decrease the impact 
of the cars in cities
Parking ze ścianami obrośniętymi trawą to dobry pomysł, 
aby ograniczyć negatywny wpływ samochodów w mieście

26.3 
This is a good example of well-thought parking, the negative 
impact of the cars is minimized by a suitable amount of the 
greenery
Oto dobry przykład przemyślanego parkingu, negatywny 
wpływ samochodów jest zredukowany dużą ilością zieleni
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CPTED* (Crime Prevention Through Environ-
mental Design) also known as “secure by design” 
approach is a concept which says that we can 
increase a feeling of security among citizens 
through well-designed urban space. The aim 
is to help create feeling of social bounds and 
shared responsibility of common space which 
will automatically lead to increasing a feeling of 
security in public space.

Natural surveillance is about designing ele-
ments of urban furniture and greenery in a way 
which allows maximum visual accessibility. This 
also includes lighting which creates a feeling of 
security after dark.

Natural access control is about designing com-
munications and ways to access a space that 
limit possibilities of entrance by unwanted per-
sons.

Natural territorial reinforcement is about vis-
ible separation of public and private space done 
with fencing, information boards or specially se-
lected vegetation.

Maintenance and Activity Support intend to in-
crease feeling of community by having a place 
to care about with other people, and at the same 
time, to deter intruders who could potentially be-
have violently in that place.  

INTRODUCE CPTED
ZAPROŚ CPTED

AUTHOR/AUTOR:   MARTA POTULSKAMOBILITY & SAFETY
MOBILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO27

27.5
Well designed light provides sence of security after dark
Dobrze zaprojektowane oświetlenie przyczynia się do 
wzrostu poczucia bezpieczeństwa w ciągu nocy

27.4
CPTED is about improving feeling of security with easiest 
and more natural ways
CPTED ma na celu wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa 
przy użyciu najprostszych i najbardziej naturalnych metod

CPTED* (Crime Prevention Through Enviromen-
tal Design czyli zapobieganie przestępczości 
poprzez projektowanie otoczenia) znane również 
jako „ochraniaj przez design” jest koncepcją, 
która zakłada, że możemy zwiększyć poczu-
cie bezpieczeństwa pośród mieszkańców dzięki 
dobrze zaprojektowanej przestrzeni miejskiej. 
Celem jest pomoc wytworzenia poczucia więzi 
społecznych i poczucia odpowiedzialności za 
dobro wspólne, które automatycznie prowadzą 
do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa 
w przestrzeni publicznej.

Naturalny nadzór jest to projektowanie ele-
mentów małej architektury i zieleni w sposób, 
który umożliwia lepszą obserwację otoczenia, 
jak również oświetlenia, które sprzyja poczuciu 
bezpieczeństwa po zmroku.

Naturalna kontrola dostępu polega na pro-
jektowaniu komunikacji i dróg wejścia w taki 
sposób, aby minimalizować możliwość wejścia 
osób niepożądanych.

Naturalne wzmocnienie granic jest to wizualne 
rozdzielenie przestrzeni prywatnej od publicznej, 
które można osiągnąć poprzez grodzenie, ta-
bliczki informacyjne oraz odpowiednio dobraną 
zieleń.

Utrzymanie i wsparcie aktywności ma na 
celu wzmocnienie poczucia wspólnoty poprzez 
wspólne dbanie o miejsce, a jednocześnie 
odstraszenie ewentualnych intruzów, którzy mo-
gliby potencjalnie zachowywać się agresywnie 
w tym miejscu.

27.1
Transparent bus stop supports feeling of security by provid-
ing visibility
Przejrzysty przystanek autobusowy wzmacnia poczucie 
bezpieczeństwa dzięki zapewnieniu widoczności

27.2
Natural green barier separates public and private space
Naturalna, zielona bariera może oddzielić przestrzeń 
prywatną od publicznej

27.3
Natural Surveillance is about visual accessibility
Naturalny nadzór mówi o zachowaniu dostępności 
wizualnej

$     
*        WARN AGAINST DANGER

 OSTRZEGAJ PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM

AUTHOR/AUTOR:    MARTA RUSIN MOBILITY & SAFETY
MOBILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 28
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Light and sound are useful to warn public space 
users about danger. The simplest example that 
solution is a traffic signal, which uses exactly 
light and sound to inform pedestrians. Take ad-
vantage of this to create safety in your public 
space.

You also have to remember that habit is the 
second nature - that’s the reason why there are 
warnings for pedestrians “Look right!” on the 
left-hand traffic streets (28.3).

Moreover disabled people are also part of so-
ciety and we have to think about them during 
design process. Especially we should consider 
the blind because they can’t see dangerous situ-
ations (28.4).

Światło i dźwięk mogą ostrzegać użytko-
wników przestrzeni publicznej przed niebezpie-
czeństwem. Najprostszym przykładem jest syg-
nalizacja świetlna, która wykorzystuje zarówno 
światło jak i dźwięk do informowania pieszych. 
Wykorzystaj to dbając o bezpieczeństwo 
w twojej przestrzeni publicznej.

Musisz również pamiętać, że przezywczajenie 
jest drugą naturą człowieka - właśnie dlatego 
na ulicach z ruchem lewostronnym pojawiają 
się ostrzeżenia dla pieszych “Look right!” - spójrz 
w prawo (28.3).

Ponadto ludzie niepełnosprawni są znaczną 
częścią społeczeństwa i musimy pamiętać 
o nich w trakcie procesu projektowego. Szcze-
gólnie powinniśmy o niewidomych, którzy nie 
zauważą niebezpiecznych sytuacji (28.4).

28.2
London, Great Britian
Londyn, Wielka Brytania

28.1
Katowice, Poland
Katowice, Polska

LIGHTS WARNING
AGAINST TRAMS
KATOWICE, POLAND

The new Track Traffic Safety System was 
implemented in the city centre of Kato-
wice, Poland. Tramwaje Śląskie Co. used 
LED lights and placed them into tracks.
Lamps are green almost all of the time, 
but when the tram arrives then turn red. 
City inhabitants are satisfied with this 
solution - it increases both safety and 
aestethics.

ŚWIATŁA OSTRZEGAJĄCE
PRZED TRAMWAJAMI
KATOWICE, POLSKA

W centrum Katowic został wprowadzo-
ny nowy System Bezpieczeństwa Ruchu 
Torowego. Tramwaje Śląskie s.a. zasto-
sowały lampy LED i umieściły je w torowi-
sku. Lampy świecą na zielono większość 
czasu jednak, gdy nadjeżdża tramwaj 
zmieniają kolor na czerwony. Mieszkańcy 
chwalą to rozwiązanie - podnosi ono 
bezpieczeństwo oraz walory estetyczne.

28.4
Katowice, Poland
Katowice, Polska

28.3
Special pavement surface
‘Guzki’ w posadzce przystanków
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TAME THE LIGHT
UJARZMIJ ŚWIATŁO

AUTHOR/AUTOR:   MARTA RUSINMOBILITY & SAFETY
MOBILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO29

The light gives the Earth life, however too much 
light might be tiring and even dangerous. Peo-
ple need the shaded shelter during the sunny 
day and protection against glare* and light pol-
lution* during the night. Glare might decrease 
ability to recognition the surroundings, whereas 
light pollution might disturb inhabitant’s sleep. 
How do we tame the light in public space? 

Solutions for sunny days:
- umbrellas,
- buntings above streets: pieces of paper on 
strings above the streets (29.2),
- placing benches near the walls or trees to pro-
vide shade (29.4).

Solutions for glare and light pollution protec-
tion:
- use lamps which project light on the pavement, 
not around
- pass legal regulations for acceptable level of 
light (espescially connected with billboards).

Światło umożliwia życie na Ziemi, jednak zbyt 
wiele światła może męczyć lub nawet być 
niebezpieczne. Ludzie potrzebują schronienia 
w cieniu w trakcie słonecznego dnia i zabezpie-
czenia przed olśnieniem* lub zanieczyszczeniem 
światłem* w nocy. Olśnienie może powodować 
obniżenie zdolności rozpoznawania otoczenia. 
Natomiast zanieczyszczenie światłem nocą 
może przeszkadzać mieszkańcom w odpoczy-
nku. Jak ujarzmić światło w przestrzeni publi-
cznej?

Rozwiązania dla światła dziennego:
- parasole,
- chorągiewki nad ulicami (29.2),
- lokowanie ławek przy murach lub drzewach 
dających zacienienie (29.4).

Rozwiązania dla ochrony przed olśnieniem 
i zanieczyszczeniem światłem:
- użycie lamp, które rzucają światło na chodnik,
- ustalenie regulacji prawnych regulujących ak-
ceptowany poziom światła.

29.2
Butings above plaza
Alcudia, Mallorca, Spain
Chorągiewki nad placem
Alcudia, Majorka, Hiszpania

29.3
Metropol Parasol
Sevilla, Spain
Metropol Parasol 
Sewilla, Hiszpania

$$-$$$       
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29.4 29.5 29.6

29.1
Diagram shows outdoor lighting design efficiency. Proper 
outdoor lighting design affects both better visibility of the 
night sky and better quality of rest for people sleeping in the 
neighbourhood.

Diagram pokazuje wydajność oświetlenia zewnętrznego. 
Odpowiedni projekt oświetlenia zewnętrznego skutkuje 
zarówno w lepszej widoczności nieba, jak i wyższej jakości 
odpoczynku okolicznych mieszkańców.

DESIGN FOR ALL
 PROJEKTUJ DLA KAŻDEGO

AUTHOR/AUTOR:    MARTA POTULSKA MOBILITY & SAFETY
MOBILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 30

Since characteristic feature of the society is its 
diversity, the design of public spaces should also 
be diverse and respond to the needs of every-
one. Not only young, strong and healthy people, 
but also those whose mobility has been limited 
permanently, or temporarily. 
‘

On many levels, in field of mobility, needs of 
disabled or elderly people are matching those 
of young and healthy people carrying heavy lug-
gages, parents with stroller, or someone with 
temporary injury, such as broken leg etc.

That’s why we should stop considering reason-
able designing as “designing for disabled”, we 
have to start thinking about “designing for all”.

Here are few examples of facilities which can 
easily improve a quality of public space and 
make it a good place to live for everyone:

-floor emptied of unnecessary unevennes of 
terrain, such as curbs, stairs or defects in the 
pavement,
-resignation of underpasses/overpasses for 
pedestrians on to the pedestrian crossings at 
the same level,
-sufficient number of sitting places, 
-sits adjusted to the needs of elderly people, 
such as  ergonomic shape and supports for the 
back and arms,
-shelters to protect against rain or giving a 
shade in a sunny day,
-traffic lights with timing adjusted to the needs 
of  slowly moving people,
-sufficient numer of public toilets,
-access to the drinking water.

Skoro charakterystyczną cechą społeczeństwa 
jest jego złożoność, każda przestrzeń publiczna 
powinna  odpowiadać na potrzeby różnorodnych 
użytkowników. Nie tylko młodzi, silni i zdrowi 
ludzie będą z niej korzystać, ale również tacy, 
których mobilność została na stałe lub czasowo 
ograniczona.

Na wielu poziomach, gdy mowa o mobilności, 
potrzeby osób niepełnosprawnych i starszych są 
podobne to potrzeb osób, które przemieszczają 
się z bagażami lub wózkiem dziecięcym, albo 
cierpią na czasowe uszkodzenie ciała, jak 
złamanie nogi itp.
Z tego względu, powinniśmy przestać rozważać 
rozważne projektowanie, jako “projektowanie 
dla  niepełnosprawnych”. Powinniśmy zacząć 
traktować to, jako “projektowanie dla każdego”

Oto kilka przykładów, jak można w prosty sposób 
poprawić jakość przestrzeni publicznej i sprawić, 
że dla każdego stanie się ona dobrym miejscem 
do życia:

- posadzka pozbawiona niepotrzebnych nie-
równości, takich jak krawężniki, schody lub 
ubytki w chodniku,
- rezygnacja z przejść podziemnych/wiaduk-
tów dla pieszych na rzecz przejść dla pieszych 
na jednym poziomie,
-odpowiednia ilość miejsc do siedzenia,
- siedzenia dopasowane do potrzeb osób star-
szych, o ergonomicznym kształcie , z oparciem 
i podłokietnikami,
- schronienia przed deszczem i słońcem,
- sygnalizacja świetlna dopasowana do potrzeb 
osób, które wolniej się poruszają,
- odpowiednia ilość publicznych toalet,
- dostęp do wody pitnej.

$$       
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30.1 
City fountain in Belgrade, Serbia
Miejska fontanna w Belgradzie, Serbia

30.2 
If well designed, ramp can bring value to the environment 
Oslo, Norway
Jeśli mądrze zaprojektujemy rampę dla niepełnosprawnych, 
może stać się ona sama w sobie ciekawym elementem
Oslo, Norwegia

30.3 
Designing for all is about equality, Portland
Projektowanie dla każdego ma na celu wyrównanie szans na 
równe funkcjonowanie w danej przestrzeni, Portland, USA

30.4 
Designing for all is about answering needs of diverse users
Projektowanie dla każdego ma na celu spełnienie potrzeb  
różnorodnych użytkowników
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 “When they first built the University 
of California at Irvine they just put 

the buildings in. They did not put any 
sidewalks, they just planted grass. The 
next year, they came back and put the 

sidewalks where the trails were  
in the grass.” 4 

- Larry Wall

 “Na początku, kiedy budowano Uni-
wersytet Kalifornijski w Irvine po  

prostu poustawiono budynki. Nie wyk-
onywano żadnych chodników, tylko  

zasadzono zieleń. W następnym roku 
wybudowano chodniki w miejscach 

gdzie trawa była wydeptana.” 4 

- Larry Wall
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MATCH STREETSCAPES TO “DESIRE LINES”
SZUKAJ WYDEPTANYCH ŚCIEŻEK

AUTHOR/AUTOR:  DANIEL PLATT
MARTA POTULSKA

MOBILITY & SAFETY
MOBILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO31
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“Desire lines” refer to the pathways that walk-
ers and bikers actually use to navigate the 
city. Desire lines often take users outside estab-
lished routes - like sidewalks and bike lanes - and 
across parks and parking lots, or through alley-
ways and intersections. 

These unconventional or unsanctioned path-
ways can reveal patterns of heavy use and il-
luminate the physical or infrastructural barriers 
that bikers and pedestrians face as they work to 
navigate the city.

Understanding the desire lines that connect a 
city requires only sustained observation and 
attention. The city planning consultants at Co-
penhagenize Design Co. use a strategy of urban 
anthropology - observing or recording video of 
bikers and pedestrians at key places during dif-
ferent times of day - to map desire lines. These 
kinds of observations can be supplemented by 
informal interviews or casual conversations that 
would reveal more about why people choose to 
take alternate pathways.

Because many cities are designed to accom-
modate cars, pedestrians and bicyclists have 
had to develop adaptations and shortcuts to 
help them get to their destinations safely and 
efficiently.

 

Understanding how walkers and bikers navi-
gate the streets can help planners make the 
city more welcoming and friendly. In addition, 
as Alissa Walker observes, the most common 
desire lines can also show what parts of the city 
could use a transit upgrade: a new bus service 
line, for example. 

By studying these pathways, city planners can 
build practical knowledge that will help them 
revise streetscapes and transit paths to accom-
modate the unconventional routes that people 
take every day.

Termin “desire lines” nawiązuje do ścieżek, 
którymi piesi i rowerzyści poruszają się po 
mieście. Często prowadzą one poza odgór-
nie wytyczonymi drogami - takimi jak chod-
niki, ścieżki rowerowe - oraz przecinając parki, 
parkingi, ulice i skrzyżowania. 

Te nietypowe i niedozwolone ścieżki często 
noszą ślady wzmożonego użytkowania 
i wskazują na fizyczne lub infrastrukturalne  
bariery, którym muszą stawić czoła rowerzyści 
oraz piesi każdego dnia.

Te wydeptane ścieżki mogą służyć wytyczeniu 
jak najlepszej komunikacji w mieście, jed-
nak wymaga to trwałych obserwacji i pełnej 
uwagi. Urbaniści z Copenhagenize Design 
Co. wykorzystują strategię urbanistycznej an- 
tropologii - obserwowanie i nagrywanie video 
w kluczowych miejscach w mieście w trakcie 
różnych pór dnia - w celu stworzenia mapy 
ścieżek, którymi najczęściej posługują się 
ludzie. Tego rodzaju obserwacje mogą być  
wzbogacone przez nieformalne wywiady lub 
przypadkowe rozmowy, które wyjaśnią, dlac-
zego ludzie wybierają te, a nie inne alternatywne 
ścieżki.

Wiele miast zostało zaprojektowanych tak, 
aby służyć ruchowi samochodowemu, przez 
co piesi i rowerzyści musieli rozwinąć własną 
sieć ułatwień i skrótów, które pomogłyby im 
docierać do celu każdej podróży bezpiecznie 
i szybko. 

Zrozumienie, jak piesi i rowerzyści prze-
mieszczają się po ulicach może pomóc planis-
tom w tworzeniu bardziej gościnnych i przy-
jaznych miast. W dodatku, tak jak zauważa 
Alissa Walker, najbardziej wydeptane ścieżki 
pokazują, które części miasta wymagają  
zaktualizowania transportu, np. nowej linii auto-
busowej.

Dzięki studiowaniu tego tematu, urbaniści mogą 
wyciągnąć praktyczną wiedzę która pozwoli im 
zrewidować siatkę ulic, aby pokrywała się ona ze 
ścieżkami którymi każdego dnia poruszają się 
ludzie.

31.3
The Desire Lines are showing, which paths are popular 
choises by pedestrians
Wydeptane ścieżki wskazują nam, którędy najczęściej 
chodzą piesi

31.1 
Desire Lines are showing us, where new infrastructural in-
vestmenst should be provided
Wydeptane ścieżki wskazują nam miejsca, gdzie powinny 
być przeprowadzone inwestycje infrastrukturalne

31.2
Analysys of Desire Lines of cyclists in Copenhagen
Analizy ścieżek wybieranych przez rowerzystów w Kopen-
hadze

DESIGN WAYFINDING FOR MULTI-MODAL TRANSPORT 
WSPOMAGAJ TRANSPORT MULTIMODALNY

AUTHOR/AUTOR:    DANIEL PLATT 
                                  MARTA POTULSKA

MOBILITY & SAFETY
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Multi-modal transportation is a concept that 
comes from the study of supply-chain logistics 
in the global trade and shipping of commercial 
goods; in that context, it is defined as “a chain 
made up of several transportation modes that 
are more or less coordinated and interact in in-
termodal terminals to ensure door-to-door ser-
vice”. 7

In the past twenty years, however, intermodal 
transportation has become an integral part 
of the discourse on sustainable cities. In this 
context, multimodal transportation refers to 
creating chains for transporting people to their 
destinations across multiple modes of transpor-
tation—i.e., from their bikes to a bus—primarily 
as a means of replacing door-to-door car trips. 

Encouraging multimodal transportation is a cri-
tical goal for “green cities” advocates because it 
can:
1) Help to reduce pollution from car travel; 
2) Discourage sprawling, automobile-oriented 
urban development;
3) Encourage people to spend more time in 
public spaces downtown.

Transport multimodaln
y, to koncept pocho-dzący ze studiów 
nad łańcuchem logistycznym 
w handlu międzynarodowym oraz przewożeniem 
dóbr komercjalnych. W tym kontekście, mówi się 
o “łańcuchu wykonanym z kilku środków trans-
portu, które są bardziej lub mniej powiązane 
i spotykają się w intermodalnych terminalach, 
aby zapewnić bezpośredni przekaz towaru”.7

W ciągu ostatnich 20 lat, transport multi-
modalny stał się stałą częścią w dyskusji 
o miastach o zrównoważonym rozwoju. 
W tym kontekście, transport intermodalny 
odnosi się do tworzenia łańcuchów transportu 
ludzi do ich celów podróży wykorzystując wiele 
środków transportu - np. rower-autobus- głównie 
po to, aby zastąpić podróżowanie “od drzwi do 
drzwi” za pomocą samochodów.

Wspieranie transportu multimodalnego jest 
głównym celem “zielonych miast”, przede 
wszystkim dlatego, że:
1) Pomaga obniżyć poziom zanieczyszczeń z 
poziomu samochodu;
2) Działa przeciwko rozwojowi miast zorien-
towanemu na ruch samochodowy;
3) Zachęca ludzi do spędzania większej ilości 
czasu w przestrzeniach publicznych, w cen-

PLANY TRANSPORTU MULTIMODALNEGO 
W SAN FRANCISCO:
W przeciągu ostatnich lat San Francisco 
adaptowało  kilka programów, które mają 
na celu ułatwienie transportu multimodal-
nego. W szczególności, planiści transportu 
miejskiego wykonali pewne kroki, aby 
połączyć rowerzystów z systemem komu-
nikacji miejskiej, w skrócie BART. Oddział 
urbanistyczny w San Francisco postrzega 
transport multimodalny jako priorytet 
zarówno dla społecznego jak i ekonomicz-
nego dobrobytu miasta.
“Zbalansowany, multimodalny transport, 
włączający komunikację miejską, dzielone 
przejazdy, podróże samochodowe, rowerzys-
tów i pieszych jest potrzebny nie tylko dla 
wysokiej jakości życia, ale również po to, aby 
uzyskać dobrze prosperujące ekonomicznie 
społeczeństwo.” 5

Wysiłki miasta poskutkowały szybkim 
wzrostem liczby multimodalnych podróży 
w mieście; wg studium z 2009 roku, “procent 
podróży łączących w sobie transport pub-
liczny i rowerowy wzrósł ponad trzykrotnie  
od roku 1990”. 6

Miasto przyszłości - miasto o zrównoważo-
nym rozwoju, miasto zielone - nie może 
być zbudowanie na ruchu samochodowym. 
Kultura samochodowa wyznaczała kierunek 
rozwoju urbanistycznego od prawie stu lat 
i przemieszczanie się bez samochodu nie 
jest łatwe.
Poprzez przestudiowanie pionierskich przy-
kładów takich miast jak San Francisco - oraz 
z niewielką dozą kreatywności - możemy 
zbudować takie systemy transportu 
miejskiego, które wprowadzą nasze miasta 
w przyszłość.

SAN FRANCISCO’S MULTI-MODAL TRANSIT 
PLAN: 
 San Francisco has adopted several pro-
grams in recent years to help to facilitate 
multi-modal transportation. In particular, 
the city’s transportation planners and public 
transportation authorities have taken steps 
to connect bike riders to the city’s public 
transportation system, the BART (Bay Area 
Rapid Transit). The San Francisco Planning 
Department’s General Transportation plan 
frames multi-modal transportation as a 
priority for both the city’s social and eco-
nomic well-being: 
“A balanced, multi-modal transportation sys-
tem, including public transit, ridesharing, au-
tomobiles, bicycles and pedestrians, is neces-
sary not only for a high quality of life, but also 
to maintain the economic well-being of the 
community.” 5

The city’s efforts have helped to fuel a rapid 
growth of multi-modal trips across the city; 
according to a study from 2009, “the percent-
age of public transport trips combined with 
cycling has more than tripled since 1990”. 6

The city of the future — the sustainable 
city, the green city — won’t be built around 
the automobile. Car culture has driven pat-
terns of urban development and practices of 
everyday life for nearly a century, and moving 
beyond the car won’t be easy. 

By studying the pioneering example of cities 
like San Francisco — and with a little ingenu-
ity and creative thinking of our own — we can 
build urban transportation systems that 
can bring our cities into the future.  

32.1
Special infrastructure facilities such as bike stations in the 
trains are one of core issues in multi-modal transportation
Specjalne wyposażenie takie jak stoiska rowerowe 
w pociągu, to warunek rozwoju transportu multimodalnego

32.2
Bike sharing systems are supporting multi-modal transpor-
tation
Systemy rowerów miejskich wspierają transport intermo-
dalny
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MAKE IT VISUALLY APPEALING 
    UATRAKCYJNIJ  WIZUALNIE

AUTHOR/AUTOR:    JESSIKA KREPS ATTRACTIVENESS: AESTHETICS
ATRAKCYJNOŚĆ: ESTETYKA 33

The way we perceive things, is the way we feel. 
The way we compose the space will influence 
our visual appreciation. The more visually ap-
pealing the place is, the more people it will at-
tract. 

Public space is for everyone but it is important 
to consider you target demographic.
You should make the decision, considering the 
character of the place and general public opin-
ion: casual or formal? What kind of composi-
tion will fit into your surroundings? 

Imagine sitting in a perfectly clipped garden; 
greenery planted in a strict order, and a sym-
metrical arrangement. Notice the accompany-
ing feeling of distinctiveness and authority. Will 
it be the same feeling in an asymmetric freely 
planned space? It would be very different, not 
better on not worse, it depends what effect do 
you want to achieve!

You can adjust many elements, not only green-
ery but also other components of public space: 
matching heights, shapes, forms and colours. 
Think about the density. Consider open spaces 
(ref. 43), but don’t forget that the earth doesn’t 
always have to be flat ( ref. 44)

All the public spaces need to be maintained, re-
gardless of their size and purpose. 
Find someone to be responsible for it and con-
sider your maintenance budget. Remember: 
space will be successful when it is cared for!

Sposób, w jaki wizualnie postrzegamy przestrzeń 
znacznie wpływa na to, jak się w niej czujemy.

Wygląd przestrzeni i to, jak jest skomponowana 
zadecyduje o tym, czy będzie ona w nas budzić 
pozytywne odczucia oraz czy zachęci nas 
abyśmy spędzali tam swój wolny czas.

Przestrzeń publiczna jest otwarta dla wszyst-
kich, warto jednak czasem wziąć pod uwagę, 
komu konkretnie ma ona służyć. Różne grupy 
społeczne mają swoje potrzeby. Osoby młodsze 
inaczej spędzają swój wolny czas, niż osoby 
starsze. 

Opinie odbiorów mogą stać się jednym z wyzna-
czników podczas projektowania przestrzeni pub-
licznej. Musisz się zastanowić, jaki charakter 
chcesz jej nadać: formalny, a może swobodny? 
Jaka kompozycja będzie pasować do kontek-
stu miejsca?

Wyobraź sobie: pięknie przystrzeżony ogród, 
zieleń zaplanowana według ściśle określonego 
porządku o  dominującej symetrii. Czy wyczu-
wasz powagę i formalnośc miejsca? Odczucie 
podczas wizyty w luźno zaplanowanym, bujnym 
ogrodzie będzie zupełnie inne -  oczywiście ani 
gorsze ani lepsze - wszytko  zależy od tego, jaki 
efekt chcesz osiągnąć!

Dopasuj ze sobą komponenty, nie tylko zieleń 
ale również inne elementy przestrzeni pub-
licznej, dobierając odpowiednią wysokość, 
kształt, formę i kolory. Pomyśl o intensywności 
na terenie. Rozważ owarte przestrzenie (ref.43) 
czy urozmaiconą rzeźbę terenu (ref.44)

Wszytkie przestrzenie publiczne, nie zważając 
na ich wielkość czy charakter, muszą być dobrze
utrzymane. Spraw by społeczność czuła się 
odpowiedzialna za swoje otoczenie i pamiętaj, 
że “odniesie sukces” tylko, jeśli ludzie będą 
o nie dbać!

Apekt wizualny jest bardzo ważnym pojęciem, ale 
pamiętaj:

“Dobrze zaprojektowane przestrzenie publiczne nie tylko 
skupiają się na ogólnym odczuciu wizalanym, ale również na 

ożywnianiu aktywności ekonomicznej i poprawie 
funkcjonowania miasta.”                                                      

 - Un-Habitat (2014)¹*

33.2 (above/powyżej) 33.3 (below/ poniżej)
Colouful gardens, but why not colourful streets? People love 
vibrant places, full of flowers, sitting in a cosy corners and 
even unconsciously enjoy their beautiful surroundings. 
Kolorowe ogrody, a dlaczego nie kolorowe ulice? Ludzie 
uwielbiają miejsca pełne barw, pełne kwiatów, chętnie 
siadają w przytulnych zakątkach, by nawet nieświadomie 
rozkoszować się pięknem otoczenia.

33.1
Particular style of French gardens - well-matched public 
space next to the Palace complex
Versailles , France
Francuskie ogrody idealnie stały się przestrzenią publiczną 
przy założeniu pałacowym
Wersal, Francja

 Visual aspect is an important issue, but remember 
that:

“ Well-designed public space not only contribute 
to improving the overall visual character, but also

invigorates economic activities and enhances
the functionality of the city. “ 

- Un-Habitat (2014) ¹*

$-$$$      
**     
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DIVERSIFY
UROZMAICAJ

AUTHOR/AUTOR:   MARTA RUSINATTRACTIVENESS: AESTHETICS
ATRAKCYJNOŚĆ: ESTETYKA34

There are two types of diversification in public 
space.

First you can diversify places between them-
selves. Create individual character of each of 
them. In that case you don’t need to use all of 
our recommendations in one place, better set 
your mind on one chapter. One place might be 
green area another playground dedicated espe-
cially to kids. Thanks to this solution each place 
in your neighbourhood will be unusual and 
unique.

Second thing is diversification of feelings you 
experience in your place. Rememeber about all 
of senses:

- sight - turn the place into visually apealing one 
(ref. 33)

- hearing - invite music or let listen to sounds of 
nature (ref. 37)

- taste - provide the taste of place, what about 
raspberry bushes around playground ref. 41)

- smell - imagine sitting in and park full of flow-
ers or the smell of fresh-baked bread from near-
by bakery

- touch - use variuos materials (ref.10).

Create your public space mindful of senses. 
Thanks to it each place might be discovered in 
different ways day by day.

Istnieją dwa sposoby różncowania przestrzeni 
publicznej.

Pierwszym z nich jest różnicowanie miejsc 
między sobą. Twórz indywidualny charakter 
każdego z nich. W takim przypadku nie musisz 
wykorzystywać wszystkich rekomendacji w jed-
nym miejscu - lepiej skup się na jednym dziale. 
Jedna przestrzeń może być oazą zieleni, inna - 
placem zabaw stworzonym z myślą o dzieciach. 
Dzięki temu rozwiązaniu każde miejsce w two-
im świecie będzie niezwykłe i unikalne.

Drugim sposobem jest zróżnicowanie uczuć, 
które odczuwasz w danym miejscu. Pamiętaj 
o wszystkich zmysłach:

- wzrok - spraw by miejsce było atrakcyjne wizu-
alnie (ref.33)

- słuch - zaproś muzykę lub pozwól słuchać 
dźwięków natury (ref. 37)

- smak - zapewnij miejscu smak, co powiesz na 
krzaki malin wokół placu zabaw (ref.41)

- węch - wyobraź sobie siedzenie w parku 
pełnym zapachu kwiatów lub świeżego pieczy-
wa z okolicznej piekarni.

- dotyk - używaj różnych materiałów (ref.10).

Twóz swoją przestrzeń publiczną pamiętając 
o zmysłach. Dzięki nim każde miejsce może 
każdego dnia być odkrywane na nowo.

34.4
Remember about the sense of smell
Pamiętaj o węchu

34.2
Make it visually appealing permanently or temporarily
Uatrakcyjnij wizualnie na stałe lub czasowo

34.1
Combining water and greenary, Kosice, Slovakia
Połączenie wody i zieleni, Koszyce, Słowacja

34.3
You don’t have to apply all of recommendations in one place
Nie musisz wykorzystać wszystkich rekomendacji w jednym miejscu

ILLUMINATE IT
 OŚWIETLAJ

AUTHOR/AUTOR:    MARTA RUSIN ATTRACTIVENESS: AESTHETICS
ATRAKCYJNOŚĆ: ESTETYKA 35
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The light is an essential part of public space. 
Above all it builds the feeling of safety and 
thanks to it public space can be useful after the 
sunset. The light can also change the character 
of the building - by using simple lamps (35.2) or 
by using projectors (35.6, 35.7, 35.8). Embrace 
elements which aren’t visible in the daylight.

You can use the light temporarily - just for the 
moment - during events (35.1) or for few weeks 
- during Christmas time (35.5). Streetlamps 
are not the only option, you can place sources 
of light also somewhere else, for example in a 
pavement (35.4).

Światło jest kluczowym składnikiem przestrzeni 
publicznej. Przede wszystkim buduje ono po-
czucie bezpieczeństwa, dzięki czemu przestrzeń 
publiczna może być użytkowana po zmroku. 
Światło może zmieniać charakter budynków 
- przy użyciu zwykłych lamp (35.2) lub projek-
torów (35.6, 35.7, 36.8). Podkreśl elementy, które 
nie są widoczne w świetle słonecznym.

Możesz wykorzystać światło tymczasowo - 
jedynie przez chwilę - np. w trakcie różnych 
wydarzeń (35.1) lub przez kilka tygodni - 
w okresie świątecznym (35.5). Latarnie uliczne 
to nie jedyna opcja, możesz umiejscawiać źródła 
światła gdzie indziej, np. w posadzce chodnika 
(35.4).

35.1

VIVID FESTIVAL
SYDNEY, AUSTRALIA

Once a year Sydney transforms com-
pletely. In the city there ar light sculptures, 
innovative installations and grand-scale 
projections.
Vivid Sydney 2014 during 18 days gath-
ered almost 1,5 million people, fulfill Syd-
ney’s public space with 56 installations 
and 80 vivid music shows - if you curious 
how it looked, look at these awesome pic-
tures.

VIVID FESTIVAL
SYDNEY, FESTIVAL

Raz do roku Sydney zmienia się całkowicie. 
Miasto wypełnia się świetlnymi rzeźbami, 
innowacyjnymi instalacjami i wielkoska-
lowymi projekcjami.
Vivid Sydney 2014 w trakcie 18 dni 
zgromodziło prawie 1,5 miliona ludzi, 
wypełniło przestrzenie publiczne 56 insta-
lacjami i 80 żywymi muzycznymi wydarze-
niami - jeśli jesteś ciekaw jak to wyglądało 
obejrzyj niesamowite zdjęcia.

35.4
Plaza del Torico, Spain
Plac, Torico, Hiszpania

35.3

35.2

35.5
Christmas lights
Światełka bożonarodzeniowe

35.6 35.7

35.8
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MAKE IT COLOURFUL 
POKOLORUJ PRZESTRZEŃ

AUTHOR/AUTOR:   MARTA RUSINATTRACTIVENESS: AESTHETICS
ATRAKCYJNOŚĆ: ESTETYKA36

Nie bój się ożywiania przestrzeni kolorami. One 
potrafią zmienić wizerunek budynków, zieleni, 
chodników i nie tylko. Wykorzystuj naturalne 
kolory kwiatów.
Jeśli obawiasz się trwałych interwencji, 
wykorzystaj światła. Innym świetnym pomysłem 
aplikacji tymczasowej jest malowanie ulic kredą.

Kolory wykorzystuje się w chromoterapii - 
pomagają one w radzeniu sobie z problemami, 
odpoczynku czy ożywianiu. Kolory po prostu 
sprawiają, że ponownie jesteśmy szczęśliwi.

36.2

36.7
Wisteria Flower Tunnel, Japan
Tunel kwiatowy Wisteria, Japonia

36.336.5

36.8
Colour day
Dzień koloru

36.1

36.4

36.6

36.9
Federation Square
Melbourne, Australia

$$       
**        

Don’t be afraid of reviving public space with 
colours. They can change the face of buildings, 
greenery, pavement and more. Take advantage 
of natural colours of flowers.
If permanent interventions scare you, start using 
lights first. Another great example of the tempo-
ral application of colours is painting streets us-
ing chalk.

Colours are used in chromotherapy – they help 
in struggling with problems, relax and invigorate. 
They just make us feel happy again. 

INVITE MUSIC
 ZAPROŚ MUZYKĘ

AUTHOR/AUTOR:    MARTA RUSIN ATTRACTIVENESS: AESTHETICS
ATRAKCYJNOŚĆ: ESTETYKA 37

Czy kiedyś zadałeś sobie pytanie dlaczego 
ludzie nie tańczą lub dlaczego nie śpiewają na 
ulicy?
Zaproś lokalnych muzyków (37.3), zorganizuj 
małe koncerty lub choćby wystaw radio na 
zewnątrz. Możesz również stworzyć instalacje 
muzyczne, takie jak grające schody-pianino, 
muzyczne świecące huśtawki (37.1), cymbałki 
umieszczone w chodniku (37.4) itd. Spraw, 
by ludzie tańczyli i śpiewali, a muzyka wypełniła 
całe miasto! Lecz może czasem bądź cicho, 
by usłyszeć dźwięki natury - najbardziej relaksu-
jący gatunek muzyki.
Chińczycy lubią muzykę na ulicach. Po prostu 
wychodzą i tańczą, grają na instrumentach, 
korzystają z odtwarzaczy lub śpiewają karaoke.

37.1
Musical Light Swings
Muzyczne świetlne huśtawki

37.4
Dance Chimes - xylophone in pavement
Amsterdam, the Netherlands
Dance Chimes - cymbałki w chodniku
Amsterdam, Holandia

37.3
Artists on the steet
Copenhagen, Denmark
Artyści na ulicy
Kopenhaga, Dania

Have you ever asked yourself why people don’t 
dance in the streets or why they don’t sing in 
public?

Invite local musicians (37.3); organize small con-
certs; or even just put a boombox outside. You 
can also create musical installations like piano 
stairs, musical light swings (37.1), xylophone 
in the pavement (37.4) etc. Encourage people 
to sing and dance, fill the city with music! And 
sometimes try to stay silent and hear the sounds 
of nature, the most relaxing genre of music.

The Chinese enjoy music in the streets. They 
just go out and dance, play instruments, use a 
CD player or sing karaoke.

37.2
People ballroom dancing, Rendinghu Park, Beijing
Ludzie trenujący taniec towarzyski. Parku Rendinghu, Pekin

37.5
Local musicians
Piazza Navona, Rome, Italy
Lokalni muzycy
Plac Navona, Rzym, Włochy

$      
*   
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38.1.S

CREATE CHARM
  TWÓRZ UROCZE ZAKĄTKI

AUTHOR/AUTOR:    MARTA RUSIN
  JESSIKA KREPS

ATTRACTIVENESS: AESTHETICS
ATRAKCYJNOŚĆ: ESTETYKA 38

Intymność, spokój, piękno to aspekty, które 
połączone razem potrafią stworzyć urocze 
miejsca - przypominające zewnętrzne duże po-
koje. Przytulne zakątki nawet jeśli małe, mają 
wielkie znaczenie.

Kieszonkowe parki są przykładem miejskiej 
przestrzeni publicznej w małej skali.

Ich niezbędne elementy to:
- niewielki rozmiar,
- gęstozabudowane sąsiedztwo,
- zależność od lokalnej społeczności,
- różnorakie wykorzystanie: od przerw luncho-
wych do gier i spotkań sąsiedzkich,
- elementy: drzewa, meble miejskie, miejsca 
spotkań.

Przykładem parku kieszonkowego jest nowojor-
ski GreenAcre Park (38.1, 38.2, 38.3). Został zre-
alizowany przez Project for Public Space (więcej 
o PPS: ref. 7).

38.4
Cosy streets, Lviv, Ukraine
Kameralne uliczki, Lwów, Ukraina

38.6

38.1

38.7
Paths along canals
Hammarby Sjöstad, Stockholm, Sweden
Ścieżki wzdłuż kanałów
Hammarby Sjöstad, Sztokholm, Szwecja

$      
*   

Intimacy, calmness, and beauty are the states 
which combined together can create charming 
places. Cosy corners, even if they are small, can 
make a difference.

Pocket parks are example of urban open space 
at a very small scale - reminding outdoor living 
room.

Essential elements of them are:
- small size,
- dense neighbourhood,
- relying on local community,
- diversified uses: from lunch breaks to games 
and neighbourhood events,
- elements: trees, street furniture, gathering 
places.

The example of pocket park is The GreenAcre 
Park in New York, USA (38.1, 38.2, 38.3). It was 
realised by Project for Public Space (more about 
PPS: ref.7).

38.2

38.3

38.5
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ATTRACTIVENESS:
GREENSPACE

ATRAKCYJNOŚĆ
-ZIELEŃ

TAKE ADVANTAGE OF WHAT YOU ALREADY HAVE                     
WYKORZYSTAJ TO, CO JUŻ MASZ

AUTHOR/AUTOR:    JESSIKA KREPS ATTRACTIVENESS: GREENSPACE
ATRAKCYJNOŚĆ: ZIELEŃ 39

How can you start to transform your empty 
space into a lively public space? Where to be-
gin?!

Taking advantage of what you have on the spot 
might be one of the solutions to creating your 
public space. Space, where on the first sight, it is 
noting there, can be a big advantage.
Why should you start from scratch, forced to cre-
ate a new image? Imprementing all new ideas, 
sometimes might not be the best sollution - first 
try to uleash the hidden potential ! 

Look at what’s around you, listen to the sounds 
and be inspired by unnoticeable elements.
Observe Mother Nature. Embrace what you al-
ready have there: existing trees, water (ref.47), 
local plants and even weeds can have huge 
value. Check the soil quality – maybe it is pos-
sible to actually grow food (ref.41). How easy it 
is to use the elements of nature to create simple 
furniture. Hang a swing from a tree rather than 
installing new equipment, reuse large stones to 
sit on.

Apart from natural elements - look what are the 
other elements you can use - existing stairs/
walls etc. (ref.59)
You can use the shape of the landscape. (ref.44)

What is beautiful about green space is that it is 
constantly in a state of movement. How differ-
ent will it be between spring and autumn? We 
will see it changing... Observe it!

W jaki sposób przekształcić pusty i na pier-
wszy rzut oka mało atrakcyjny kawałek ziemi, 
w pełną życia przestrzeń publiczną? Od czego 
zacząć ?

Wykorzystywanie tego, co po prostu masz 
i możesz wykorzystać z otoczenia, jest jednym 
z prostszych rozwiązań.
Praca nad miejscem, w którym na pierwszy rzut 
oka nic nie ma, może być zaletą - polem do popisu, 
jednak “przyklejanie” nowej tożsamości miejsca, 
często nie jest najlepszym rozwiązaniem. Dla-
czego więc zaczynać od nowa i tworzyć kom-
plernie nowy image miejsca? Spróbuj najlpierw 
odkryć w nim ukryty potenciał.

Rozejrzyj się wokół, wsłuchaj się w otaczające 
Cię dzwięki i zainspiruj się nieoczywistymi,  
wręcz niezauważalnymi w pierwszej chwili, 
ele-mentami.
Obserwuj to co dała nam Matka Natura. Istnie-
jące drzewa, woda (ref.47), miejscowa rośliność, 
nawet chwasty mogą mieć swoje ukryte znacze-
nie. A może gleba w przestrzeni, którą chcesz 
wykorzystać, nadaje się doskonale do uprawy 
warzyw? (ref. 41) Pomyśl, jak łatwo można 
przekształcić lub wykorzystać naturę, gdzie 
konary drzew czy wielkie głazy stają się ławką, 
a samo drzewo “stelażem” huśtawki.

Jakie jeszcze elementy możesz wykorzytsać? 
Ściany i schody to materiał, z którym bardzo 
dobrze się pracuje (ref.59) Wykorzystując samą 
rzeźbę terenu można uzyskać niesamowite efe-
kty w przestrzeni. ( ref.44)

Co jest piękne w przestrzeniach zielonych, to 
fakt że są one w “ciągłym ruchu”. Wraz przemi-
janiem pór roku zmienia się zielony krajobraz 
a razem z nim nasza przestrzeń, to również 
możesz wykorzystać. Oberwuj to !

OGRÓDEK KOMUNALNY ISW*
GDAŃSK, POLAND

Projekt Elżbiety Jabłońskiej, Nieużytki 
Sztuki ma na celu wynajęcie i wykorzysta-
nie “zmarnowanej” przestrzeni - nieuży-
tków przy obiektach kultury jak np. Insty-
tut Sztuki Wyspa. 
Jednym z punktów projektu był cykl 
spotkań z lokalnym ekspetem - Panią 
“Chwastolożką”, która uczyła i pokazywała 
jak wykorzystać lokalne chwasty. Na 
pozór niemające wartości, a jednak... Szu-
kaj takich ekspetów w swoim otoczeniu!
Jak ważną częścią przestrzeni są ludzie, 
którzy poprzez swoją wiedzę, potrafią 
zmienić spojrzenie innych na po- 
szczególne apekty, jak i odmienić samo 
miejsce.

COMMUNITY GARDEN, ISW*
GDAŃSK, POLAND

One of the projects of the artist, Elżbieta 
Jabłońska  called ART WASTELANDS, was 
to  lease for free unused, unmaintained 
plots, pieces of land near galleries and 
museums to turn them into something 
useful and creative.
One of the project’s ambitions was to 
meet with a local expert, who specified in  
weeds and taught the community how to 
take advantage of wild grown plants. It 
happened to be very surprising and use-
ful. It is not only objects, that you can 
make use of, but people too.  We should 
always consider finding someone, who 
knows how to harness and make use of 
existing resources. 

$       
*      

39.3 

39.1 (above/ powyżej) 
How to use a tree? Ropeswing and slacklining are only few 
ideas
Jak wykorzystać drzewo? Huśtwka zawieszona na drzewnie 
i chodzenie po linie to jedne z wielu pomysłów 39.2 
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“ What we most want is a simple, 
broad, open space of clean green-
sward, with sufficient play of surface 
and sufficient number of trees about it 
to supply a variety of light and shade.” 1

                               F.L Olmsted (1870) 

“Czego potrzebujemy to zwykła 
rozległa, otwarta, zielona przestrzeń, 
z wystarczającą ilością miejsca na 
zabawę, z wystarczającą ilością drzew, 
które dostarczą nam rożnego rodzaju 
światła oraz cienia.” 1

                               
F.L Olmsted (1870)
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One of the attributes of “liked” environments, re-
ferring to the general public by Jack Nasar is nat-
uralness - natural environment or predominance 
of natural over built elements. 2  Why? One of the 
most obvious reasons is because the body and 
mind feel at peace in their original environment.

What are the benefits of such a natural envi-
ronment? Green space would improve both our 
physical health and mental health. 

Let’s look at the type and shape of vegetation 
that can totally change the conditions of our sur-
roundings.
We should estimate how much space we have 
and to what extent.
If are restricted with the space we can also act 
on a smaller scale: cosy corners (ref.38) and 
small community gardens (ref.41)

Look at the existing conditions like wind direc-
tion, sunpath, shape of the landscape and then 
decide about materials (ref.10). Look, how the 
pavements will be laid - rather a laying a hard 
surface, use permeable paving which will lower 
the temperature. 

Not only vegetation affects the surroundings but 
the way it is arranged is also significant. All the 
factors affecting our physiology are attached 
to our mentality. Nature has an influence on our 
senses, our well-being and is a powerful factor in 
reducing stress. Nature invigorate our sense of 
smell. The rustling of leaves, the chirping of birds 
and a light breeze blowing… How relaxed can the 
sounds of nature make us and how good we can 
feel in a healthy and natural environment.

Na podstawie badań Jacka Nasara, “jedną 
z cech przypisywanych “lubianym” przestrzeniom 
jest ich naturalność” 2, na którą składają się: 
naturalne środowisko oraz przewaga zieleni 
nad zabudową. Dlaczego? Oczywistą rzeczą jest 
poczucie komfortu i spokoju wywoływane przez 
nasze naturalne - zielone środowisko.

Jakie benefity możemy czerpać z takiego 
rodzaju przestrzeni? Poprawa zdrowia zarówno 
fizycznego jak i psychicznego jest niewątpliwym 
plusem zielonego otoczenia.

Chcąc stworzyć “zdrową” przestrzeń przypatrz-
my się typowi, kształtowi i wielkości istniejącej 
zieleni oraz odpowiedzmy na pytanie: czy chce-
my ją powiększyć i czy mamy gdzie to zrobić.
Receptą na brak miejsca będą tzw. cosy cor-
ners*, gdzie przy małych interwencjach możemy 
osiągnąć swojego rodzaju mikroklimat (ref.38). 
Małe ogródki komunalne mogą być kolejnym 
z rozwiązań (ref.41).

Zwróć uwagę na warunki panujące na terenie 
projektowym - naświetlenie, najczęstsze kierun-
ki wiatrów oraz rzeźbę terenu. Te elementy są 
ważne przy doborze materiałów (ref.10) Zwróć 
uwagę na ilość powierzchni biologicznie czyn-
nej i rodzaj ścieżek. Od wybetonowanych dróżek 
bardziej przyjazne będą ścieżki z  lżejszego, prze- 
puszczającego wodę materiału, który nie będzie 
kumulował ciepła latem. 

Zieleń nie tylko poprawia aspekty estetyczne 
przestrzeni, ale również ma pozytywny wpływ 
na nasze samopoczucie - redukuje stres 
oraz wycisza. Zapach natury, szeleszczące 
liście, śpiewające ptaki ... Wyobraź to sobie 
i uświadom jak dobrze możemy się czuć 
w zdrowym i naturalnym otoczeniu.

CREATE A HEALTHY URBAN CLIMATE                       
 STWÓRZ UNIKALNY MIKROKLIMAT

AUTHOR/AUTOR:   JESSIKA KREPSATTRACTIVENESS: GREENSPACE
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If you dispose with biger land then without a 
doubt, trees will add a huge amount of value to 
the space. On one hand cooling the air – on the 
other protecting us from the wind and exposure 
to the sun by generating shade (ref. 29) Trees 
reduce noise and the level of CO2 in the air.
Jeśli dysponujesz większą przestrzenią, pomyśl 
o drzewach - są bezcenne ze względu na swoje 
właściwości. Niektóre gatunki wytwarzają 
wokół siebie strefę wolną od bakterii. Chronią 
przed niekorzystnymi warunkami atmosferyc-
znymi, przed wiatrem i deszczem. W gorące dni 
generują cień i schładzają powietrze. Nie tylko 
redukują emisję CO2, ale również hałas. 

40.1(above/ powyżej) 40.2(below/ poniżej) 
40.3 (bottom left/ dolne prawe)
People ejoying features of nature
Treptowerpark, Berlin, Germany
Ludzie rozkoszujący się naturą
Treptowerpark, Berlin, Niemcy

 GROW YOUR PUBLIC SPACE                       
                                                 ”WYHODUJ” SWOJĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ  
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Greenery is a very important element to a pub-
lic space but it can also be its focal point. How 
green do you want the public space to be?

There is a Chinese proverb “The best time to plant 
a tree was 20 years ago, the next best time is to-
day” .3 Working on a large scale can benefit our 
future environment. Dense cities need greens-
pace reserved for recreation and enjoyment, as 
they continue to develop intense infrastructure. 
Albeit expensive, establishing parks is an obvi-
ous way to counteract the overcrowded climate 
of urban mayhem. In this case, however, mem-
bers of the public enjoy the benefits of the final 
product but are not involved in the development 
process.
A small scale solution can be establishing 
community garden* . It is more socially valu-
able to work on greenspace as a community 
when the locals can get involved. It provides an 
opportunity for interaction among people from 
diverse range of ethnicity and ages. 

Develop community vision – growing not only 
for aesthetics but also for consumption. 
“Gardening is the great equalizer, everyone is an 
eater, and nothing bulids community like groving 
food together.” 4- C.Baker 
Set the goal for urban agriculture*, creating 
edible landscape that focuses on food produc-
tion for the public.
But how and where it can happen? If possible, 
take advantage of unused plots to create 
something that will revive the area.  Urban agri-
culture* can take place on rooftops, porches or 
even walls. Production techniques can vary: in 
ground soil or raised beds. A variety of acces-
sible gardens will ensure that people of all ages 
can get involved. If you don’t have much space, 
think about cultivation or vertical farming.
Find experts in your area. Older people might 
also help with their experience.

The revival of the space through growing it, is 
an ongoing task, as the greenery changes with 
the seasons.  Look at seasonal and local plants.
Consider factors such as climate, weather, light 
and natural resources like water and soil.  

Remember that not every spot is ideal for food 
production. Environmental and health risks may 
be present due to automobile traffic, former or 
present industry, and other pollution!

Zieleń jest bardzo ważnym elementem 
w przestrzeni publicznej, ale może też być jej 
motywem przewodnim. Jak bardzo zielona ma 
być twoja przestrzeń?

Stare chińskie powiedzenie mówi: “Najlepszy 
czas aby posadzić drzewo był 20 lat  temu, drugi 
najlepszy czas jest właśnie dziś.” 3 Tego typu 
myślenie - na większą skalę będzie procentować 
w przyszłości. Miasta o intensywnej zabudow-
ie, potrzebują miejsca na rekreację, oddechu, 
przestrzeni wolnej od zabudowań. Miejskie 
parki, choć zajmują dużą powierzchnię, są na to 
odpowiedzią. Jest to jednak rozwiązanie, które 
ludzie dostają w pewnym sensie „gotowe”, nie 
przyczyniają się do powstawania parków, gdy są 
one zakładane z inicjatywy miasta. 
Jak możemy podjąć własną inicjatywę? 
Działania na mniejszą skalę mają również 
znaczenie. Jednym z rozwiązań są ogródki 
społeczne*. Wszyscy mieszkańcy, bez względu 
na wiek, czy kompetencje, mogą zaangażować 
się w proces “hodowania” swojej przestrzeni 
publicznej.

Stwórz razem z innymi wizję - zieleń ma nie 
tylko funkcję estetyzującą. Pomyśl o wspól-
nej produkcji pożywienia. “Ogrodnictwo jest 
świetnym czynnikiem wyrównującym, każdy z 
nas jest konsumentem, nic bardziej nie buduje 
społeczności jak dbanie o coś co wkrótce 
będziemy spożywać.”- C.Baker
Miejskie rolnictwo*, kreowanie “zjadliwych” 
krajobrazów, gdzie taka przestrzeń może mieć 
miejsce? Wykorzystaj nieużytki (ref.39), stwórz 
coś, co ożywi niespożytkowany teren.
Techniki produkcji różnią się: mogą być to 
grządki na ziemi lub na podwyższeniu. W mia-
stach często spotykamy się z plantacjami na 
dachach, a nawet ścianach – tworzone są farmy 
wertykalne, gdy nie ma na to miejsca na pozio-
mie parteru.

Ożywianie przestrzeni przez stosowanie w niej 
upraw jest nieustannym procesem; zieleń roz-
wija się, dojrzewa, trzeba ją zebrać i proces za-
czyna się od nowa. 
Pomyśl o sezonowych warzywach czy owocach, 
takie są najlepsze - najbardziej wydajne na 
lokalnym terenie. Zwróć uwagę na warunki 
kształtujące planowany teren: dostęp do wody, 
oświetlenie, rodzaj gleby, wiatr.
Pamiętaj, że nie każde miejsce nadaje się na 
takiego typu rozwiązania. Zwróć uwagę na za-
nieczyszczenia związane z ruchem drogowym 
czy szkodliwą produkcją przemysłową.

PRINZESSINNENGARTEN, BERLIN

W 2009 roku na Kreuzbergu* w miej-
scu nieużytków został założony ogród 
społeczny. Aktywni sąsiadzi i niekomer-
cyjna ogranizacja “Nomadycznie zieloni” 
uprzątneli składowsko śmieci i od zera 
zaczęli budować swoją przestrzeń. 
Przenośne grządki, miejsca do siedzenia, 
zabawy, wszytko to co razem storzyli, dziel 
się z każdym, kto jest zainteresowany 
nową “zieloną” wizją miasta, ludziom 
którzy chcą pomóc wyhodować własną 
przestrzeń publiczną.  

PRINZESSINNENGARTEN, BERLIN

Kreuzberg* community garden was es-
tablished on a wasteland in 2009 by ac-
tive neighbourhood, and the non-profit 
company „Nomadisch Grün“ They cleared 
away rubbish and created their spot, set-
ting up transportable garden beds, plants 
and places where you can sit and play. 
Is’s a place, where everyone can discover 
alternative “green” visions for the city, 
where everyone can help to grow their 
public space.

$-$$       
**      
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- All forests on the planet provide half of the demand of 
oxygen for all people and animals, producing around 26 
billion  tons per year. Forests absorb 140-250 tons of 
CO2 per one hectare per year. 5 

- A 60 year old pine tree produces in 24 hours as much 
oxygen as the average consumption for 24 hours for 3 
people (1350-1800 litres) 6

- As few as 20 trees can offset the pollution from a car 
driven 60 miles per day. 7

-Greenery lowers the noise level - 150 m of forest lowers 
the noise up to 25 dB. 8

- Vegetation lower wall surface temperatures by 17°C 9

- Broad-leaved forest with 10,000 ha contains and gives 
back 500,000 m3 water to the environment, protects 
from erosion and flood. It’s a natural retaining gatherer 
and filter. 10

- Urban agriculture is 3-5 times more productive per 
acre, as traditional large-scale farming. 11

- Essential oils of trees, especially conifer trees, produce 
around 1,500 chemical substances. These possess 
properties to kill germs, providing anti-bacterial filter-
ing as well as providing anti-inflammatory and quieting 
down measures.  12 

- Łącznie lasy Ziemi zaspokajają połowę zapotrze-
bowania na tlen wszystkich ludzi i zwierząt, produkując 
rocznie ok. 26 mld ton. Jeden hektar lasu wchłania roc-
znie 140-250 ton CO2. 

5

- Jedna 60-letnia sosna produkuje w ciągu doby tyle 
tlenu, ile wynosi średnie dobowe zapotrzebowanie 
trzech osób (1350-1800 litrów). 6

- Nawet 20 drzew moze zmniejszyc ilość zanieczyszczeń, 
które wytworzyłby jeden samochód pokonując 60 mil 
dziennie. 7

- Zieleń obniża poziom hałasu - 150 m lasu obniża hałas 
do poziomu 18-25 dB. 8

- Zieleń potrafi obniżyć temperaturę powierzchni ściany 
nawet o 17 °C  (McPherson, 1994). 9

- Las liściasty o powierzchni 10000 ha zatrzymuje, 
a następnie oddaje do środowiska 500000 m3 wody - 
chroni przed erozją i powodzią. Jest naturalnym zbiorni-
kiem retencyjnym, filtrem i magazynem czystej i zdro-
wej wody. 10

- Miejskie rolnictwo jest 3-5 razy wydajniejsze, niż trady-
cyjna wielkoprzemysłowa uprawa. 11

- Olejki eteryczne drzew, zwłaszcza iglastych produkują 
blisko 1500 substancji chemicznych, działających  
bakteriobójczo,uspokajająco lub przeciwzapalnie. 12

DID YOU KNOW THAT ...                      
CZY WIESZ, ŻE ...

41.1.S (right/ po prawej)
Eco Boulevard, is a self-sufficient structure at sells energy to the power network of the area, it consumes only what it can produce through photo-
voltaic solar energy collection systems. It’s also a meeting point for sustainable public spaces.
Madrid-Vallecas, Spain
Eco Boulevard to samowystarczalna struktura produkująca energię dla sieci otoczenia, pobiera tylko tyle energii, ile wyprodukuję przez fotowoltaic-
zny system solarów umieszczonych na górze struktury. To także miejsce spotkań dotyczących zrównoważonych przestrzeni publicznych.
Madryt-Vallecas, Hiszpania

AUTHOR/AUTOR:    JESSIKA KREPS
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A new way of designing called Biophilic Design is an 
innovative approach, which we should have appreci-
ated much quicker.
“We need nature in a deep and fundamental fashion, but 
we have often designed our cities and suburbs in ways 
that both degrade the environment and alienate us from 
nature.” 13

Quotes bellow will give you a short overview of what 
the strategy is about:

“Biophilic design is based on the theory of ‘biophilia’ 
which contends that human health and well-being has a 
biologically based need to affiliate with nature.” 14

“The basic concepts of biophilia, its expression in the 
built environment, and how biophilic design connects to 
human biology, evolution, and development.” 15  - Popu-
larized by E.O. Wilson

“Biophilic Design is an innovative way of designing the 
places where we live, work, and learn [...]
Biophilic Design points the way toward creating healthy 
and productive habitats for modern humans.” 16

“The biophilic city, therefore, brings landscaping both 
into and onto buildings, walls, roads and concrete wa-
tercourses to bring nature into every element of the built 
environment “ 17

“Studies suggest that green features help draw us 
outside and propel us to live more physically active 
lives. ” 18

Cities like Singapore or Portland have already oriented 
their spaces into the strategy of Biophilic Design. 
How about your biophilic oriented public space? 

Nowa “zielona” strategia - “Bioprojektowanie” to 
sposób projetowania, który tak naprawdę powinien 
być doceniony kilka stuleci temu.

“Potrzebujemy natury, ale zawsze projektowaliśmy 
swoje miasta i ich peryferia w spoób, który niszczył 
naturalne środowisko i oddalał nas od niej” 13

Poniższe cytaty przybliżą Ci czym jest właściwie Bio-
projektowanie - Biophilic Design: 

“Bioprojektowanie jest oparte na teori Biofilii, dotykającej 
aspekty takie jak: ludzkie zdrowie i dobre samopoczucie, 
wynikające z potrzeby podlegania naturze.” 14

„Głownym założeniem Biofilii, której wyrazem jest wy-
miar fizycznego otoczenia, jest to, w jaki sposób “biopro-
jektowanie” zbliża na do biologii człowieka, ewolucji i ro-
zwoju.” 15 - teoria spopularyzowana przez E.O. Wilson’a.

“Bioprojektowanie to innowacyjny sposób projektowania 
miejsc, gdzie żyjemy, pracujemy i uczymy się [...]
Biophilic design wskazuje drogę do tworzenia zdro-
wych i produktywnych środowisk dla współczesnego 
społeczeństwa.” 16

“Biozaprojektowane miasto”, integruje krajobraz, nie ty-
lko w budynku, ale też na nim; w ściany, drogi i betonowe 
ścieżki wodne - we wszytkie elementy fizycznego otoc-
zenia  jest wplatana natura.” 17

“Badania wykazały, że zielone cechy środowiska 
“wyciągają nas” na zewnątrz i napędzają, by żyć 
bardziej aktywnie.18

Miasta jak Sinagapur czy Portland zorientowały już 
swoją strategię na “bioprojektowanie”.
Czy twoja przestrzeń publiczna będzie szukać 
takiego rodzaju rozwiązań ? 

BIOPHILIC DESIGN                      
BIOPHILIC DESIGN - “BIOPROJEKTOWANIE”

                 INTRODUCE BIOPHILIC DESIGN                       
                                                       WPROWADŹ NATURALNE ROZWIĄZANIA 
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How can one create an urban ecosystem? Does 
nature have to be restrained to parks and green 
squares, or should we think about expanding it 
through the city?

In warm climates, where harsh winters don’t af-
fect the greenery, incorporating natural elements 
is much easier.  In Singapore, the municipality 
created a concept of a “garden city” with a sys-
tem of park connectors*, you can move around 
the city through green corridors. These kind of 
open public spaces of high quality, allow inhab-
itants to live in a better, healthier environment. 
Open types of space, which green spaces are, 
have huge social value. People are more active 
outdoor which affects their openness. Apart 
from all the aspects mentioned in ref. 40, even 
ordinary city dwellers can appreciate the visual 
side of biophylic design. Seasonal actions are 
very welcome, even simple ones can change a 
place enormously: pots of flowers, rolls of lawn 
instead of concrete, temporary green walls with 
herbs – why not?!

The sensitivity of a place is really different when 
you introduce biophylic elements. Especially in 
bigger cities like Tokyo where they use the roof-
tops to grow food. In Warsaw, the whole Warsaw 
University Library is combined with nature. How 
great is it that students can borrow a book, go on 
the roof top and read it in a natural environment.
Remember that greenery is type of life – you 
should treat it will care and respect. To achieve 
the expected effect, constant maintenance is 
needed. 

Jak stworzyć ekosystem w mieście? Czy 
musimy ograniczać się jedynie do zieleni 
w parkach i na przydrożnych skwerkach, a może 
powinniśmy szerzej spojrzeć na temat zieleni 
i włączyć ją w różne przestrzenie miasta?

W ciepłym klimacie, gdzie warunki pogodowe 
korzystnie wpływają na zieleń, jest o wiele 
łatwiej ją utrzymać. W Singapurze, władze mia-
sta stworzyły markę metropolii na koncepcie 
“miasta ogrodu”, gdzie poprzez miejski system 
“łączników parkowych”* mieszkańcy poruszają 
się używając jedynie zielonych korytarzy. Taki 
typ otwartej przestrzeni, jaką jest przestrzeń 
zielona, ma pozytywne efekty społeczne. 
Oprócz całej gamy zalet, wspomnianych w rek. 
40 nie zapominajmy o wizualnej stronie “zielo-
nego” projektowania. Tymczasowe działania, 
w sezonie letnim są jak najbardziej wskazane, 
swoją ozdobnością mogą ożywnić niejeden 
zakamarek - donice z kwiatami, rolki trawy 
“zmiękczające” szare betonowe chodniki czy 
zielone ściany z ziołami, dlaczego nie?

Wrażliwość miejsca będzie całkiem inna, gdy 
wprowadzisz naturalne formy. Szczególnie w 
dużych miastach, gdzie brakuje miejsca na po-
ziomie parteru, a można wykorzystać dachy lub 
ostatnie kondygnacje. Tak też stało sie w Tokio, 
gdzie ludzie zaadaptowali kawałek płaskiego da-
chu na ogród warzywny. W Warszawie natomi-
ast, cała Biblioteka Uniwersytecka pokryta jest 
zielenią, od ścian poprzez dach, na którym stu-
denci mogą czytać wypożyczone, poziom niżej, 
książki. Czy nie przyjemniej spędza się czas w 
takiego rodzaju przestrzeni ?
Pamiętaj, że zieleń jest również formą życia, aby 
utrzymać jej blask i oczekiwany przez nas efekt, 
musimy o nią zadbać.

$$-$$$ 
*-***

42.1
Vertical green wall, 24 meters high and about 15,000 plants 
of 250 different species, you can feel presence of a green 
life in the city. 
They “create a very unusual encounter between the rough and 
the natural, ...to incorporate nature so there can be the smell 
of a garden where you would not expect it.” 19- Patrick Blanc, 
designer of green before Caixa Forum.
Madrid, Spain

Zielony ogród wertykalny o wysokości 24m i 15 000 roślin, 
w tym 250 różnych gatunków. Wchodząc do muzeum czuć 
obecność zieleni i wilgoci “żyjącej” ściany.
“Tworzą balans pomiędzy szorstkością, a naturalnością, 
włączając nauturę tak, aby pojawiły się zapachy ogrodu tam, 
gdzie ich się nie spodziewaliśy.” - Patrick Blanc, projektant 
zielonej ściany przy Caixa Forum.

42.4
Park Connector System, the city concept is based on Bio-
phylic design
Singapore, Singapore
System łączników parkowych, koncept miasta oparty jest  
na integracji tkanki miejskiej i naturalnych form.
Singapur, Singapur

42.2
Green roof Hypar Pavilion become a beautiful public space. 
The approch of president of Lincoln Center, -Reynold Levy, 
was: “to bring some green to our campus and soften the monu-
mentality of our buildings.” 20

New York, USA
Przestrzeń publiczna na zielonym dachu, Pawilon Hypar  
Podejście prezydenta Lincoln Center - Raynold’a Levy’ego 
miało w zamyśle “ściągnąć trochę zielonej przestrzeni na kam-
pus i  zmiękczyć monumentalność budynków wokół”.2

Nowy Jork, USA

42.3
Green walls and roofs improve thermal insulation, decrease 
the surrounding ambient temperatures by reducing the heat 
absorption.
This attributes were use in the University of Warsaw Library
Warsaw, Poland
Zielone dachy i ściany wspomagają izolację termiczną, 
obniżają otaczającą temperaturę przez absorbcję ciepła. 
Tego typu rozwiązania zostały wykorzystane w budynku Bib-
lioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawa, Polska



 81 80

You have probably seen the sign “keep off the 
grass”. In a successful public space everything 
needs to be for the people; there is nothing more 
tempting then to sit and have a rest on the fresh 
grass. Interaction with nature, being able to 
touch it, heightens our sensitivity to the natural 
realm.

Lawns are the place for creation, where many 
activities can take place.
Group sport is one of them. Playing football and 
Frisbee is so much more enjoyable on a soft 
natural surface.
Kids and adults love playing on the grass. Flying 
kites or playing lawn bowls in an open space is 
so much fun!

Instead of installing prohibiting signs, consider 
one which is welcoming such as “Please walk on 
the grass”.One very welcoming example: 

“Please walk on the grass. We also welcome 
you to smell the roses, hug the trees, talk to 

the birds and picnic on the lawns.” 21

In order to enjoy “safely” the lawns, remember 
about our four legged friends (ref.46) 
 

Na pewno spotkałeś się kiedyś ze zdaniem 
“nie deptać trawy”. Jeśli trawnik nie jest  
przeznaczony dla nas - mieszkańców, to dla 
kogo? Przestrzeń będzie pełna życia tylko wte-
dy, gdy pozwolimy w pełni z niej korzystać! Nie 
ma nic bardziej przyciągającego użytkowników 
do parku niż zieleń, a w tym trawnik na którym 
możemy usiąść i odpocząć. Gdy dotykamy roślin 
i czuję naturę, zbliżamy się do niej.

Trawniki to miejsce wielu aktywności fizy-
cznych. Piłka nożna, frisbee to jedne z wielu 
dziedzin sportu, gdzie miękka, bezpieczna po- 
wierzchnia, jaką jest trawa, daje idealne wa-
runki do gry. Jak trudno jest czuć się swobodnie 
grając na wybetonowanej powierzchni. Zarówno 
dzieci, jak i dorośli uwielbiają spędzać czas na 
trawie. Granie w bule czy puszczanie latawców 
sprawia wiele radości. 
Zamiast “chronić” swoją przestrzeń przed 
użytkownikami, zachęć ludzi, żeby z niej skorzys-
tali! Pięknym przykładem takiego zachowania 
jest tablica w Parku Botanicznym w Sydney, 
której treść brzmi:

“Tu możesz stąpać po trawie! Zachęcamy do 
wąchania róż, przytulania drzew, rozmów  

z ptakami i robienia pikników na trawie.” 21

By w pełni móc wykorzystywać czyste trawniki 
,musisz pamiętać o czworonogach, które równie 
chętnie z niech korzystają (ref. 46).

LET THERE BE GRASS                      
WYKORZYSTAJ TRAWNIKI

AUTHOR/AUTOR:   JESSIKA KREPSATTRACTIVENESS: GREENSPACE
ATRAKCYJNOŚĆ: ZIELEŃ43

“POLE” NA TEMPELHOF, BERLIN 

Dawne lotnisko, zamknięte w 2008 roku, 
przekształcono na teren rekreacyjne. 
Nie bez powodu nazywane jest “rozległą 
oazą publiczną” - to miejsce spotkań  
towarzyskich i rozwoju kulturalnego (kon-
certy, warsztaty). Ludzie pokochali park, 
takim jaki jest, lecz martwią się obec-
nymi planami miasta, mającymi na celu 
przekształcić go w uporządkowany układ, 
z zabudowaniami na styku parku.
Dawne pasy startowe to raj dla  
rolkarzy, rowerzystów czy biegaczy. 
Każdy znajdzie “kawałek” trawy dla 
siebie - na  piknik, puszczanie latawca 
czy grę w piłkę, nie przeszkadzając sobie  
nawzajem. Jest to wolna zielona prze-
strzeń, gdzie niesamowity horyzont, widok 
nieba, bez zasłaniających go budynków, 
pozwala oderwać się zgiełku miasta. 

TEMPELHOFER FELD, BERLIN

Its a former airport, was closed in 2008 
and transformed into a recreational area 
- hub for relaxation, socialization and cre-
ativity. This huge open space park not 
without reason it is called an “expansive 
public oasis”. People simply love the park, 
as it stands now, although they are wor-
ried that it is undergoing public develop-
ment to become an urban park, which can 
be considered as progress.
Former runways are the perfect spot for 
roller bladers, cyclists and runners, but the 
most important aspect is the lawn!
There is ample flat grass for picnics, ball 
games and creative events. Vast open 
space is an amazing sight. The sky is vis-
ible in its full glory to the distant horizon. 
A sense of freedom abounds, as there is 
no infrastructure which inhibits the space 
at all. 

$-$$       
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43.1 (above/ powyżej) 43.1 (upper right/ u góry po prawej)
Templehoferfeld, where people can enjoy their freedom of 
more then 1,5 km2 of pure wild grass
Berlin Germany
Tempelhoferfeld, tam gdzie ludzie czują się szczęśliwi i wolni 
korzystając z powierzchni trawnika przekraczającej 1,5 km2 

Berlin, Niemcy

43.1
There are better sollution to protect and maitain your space 
then putting signs “Keep off the grass signs” which meet 
with a huge critique nowadays.
Istnieją lepsze rozwiązania, by chronić i pielęgnować swoją 
przestrzeń. Tabliczki zakazujące stąpania po trawie w miejs-
cach publicznych spotykają się obecnie z ogromną krytyką 

                             PLAY WITH THE SITE’S TOPOGRAPHY                       
                                                         EKSPERYMENTUJ Z RZEŹBĄ TERENU

AUTHOR/AUTOR:    JESSIKA KREPS ATTRACTIVENESS: GREENSPACE
ATRAKCYJNOŚĆ: ZIELEŃ 44

Myśląc o urządzanej przestrzeni, zastanów się 
jaka forma terenu tam dominuje? I odpowiedz 
na pytanie czy zawsze musimy projektować 
płaskie powierzchnie, czy może jednak warto 
pokusić się o bardziej zróżnicowaną topografię?

Według teorii Gehl’a, ludzie wybierają logicznie 
najktrószą drogę przejścia (ref. 31). Tworzenie 
jakichkolwiek wzniesień w strefie przejścia to 
utrudnienie, które nie ma jakiegokolwiek sensu, 
chyba że chcemy ich tam zatrzymać. 
Miejsca publiczne są związane z różnymi 
aktywnościami. Do najprostszych zaliczamy: 
chodzenie, siedzenie i stanie. 

Zabawa - jest tym zajęciem, które powinniśmy 
kojarzyć z rzeźbą terenu. Stwórz miejsce, w któ-
rym dzieci mogą się bawić, wspinać, chować, 
skakać pomiędzy wzniesieniami i dołkami. One 
same będą wiedziały najlepiej jak wykorzystać 
zróżnicowaną topograficznie przestrzeń. Dzięki 
takim, dość naturalnym zabiegom, nie musimy 
się już martwić bogatym wyposażeniem placów 
zabaw. Ponadto zróżnicowany teren dostarcza 
zabawy nie tylko latem, ale również zimą - jest 
idealnym miejsce do zjazdów na sankach.

Dobierz odpowiednie pokrycie terenu. Zastanów 
się, czy ma to być utwardzona powierzchnia, 
z której chętnie skorzystają deskorolkarze 
(44.1, 44.2) czy też miękka trawa do leniwego 
wylegiwania się. Projekt “Zielona Inwazja” prze-
prowadzony w mieście Lima, był odpowiedzią 
na płaską betonową ulicę; tworząc zielone góry  
urozmaicono i zaktywizowano przestrzeń, 
zatrzymując przechodniów tak prostym  
zabiegiem (44.3).

Siedząc na wyższym poziomie, również 
więcej możemy zauważyć. Ludzie uwielbiają 
obserwować co się dzieję wokół nich. Dzięki 
różnicy terenu poprawia się komunikacja  
na różnych poziomach, ponieważ nie  
tylko widzimy, ale też słyszymy więcej.

Odpowiedz na pytanie: czy jest potrzeba gry 
z ukształtowaniem terenu, jeśli tak czy masz  
na to miejsce. 

Są dwie opcje:
“rozwijaj przestrzeń w odpowiedzi na 

istniejącą rzeźbę terenu i dynamikę otocze-
nia”22 albo ekspetymentuj z ukształtowaniem 

terenu.

44.1 (above/ powyżej) 44.2 (below/ poniżej)
Architects/ Architekci: Rehwaldt 
Playground, small hills with painted contours 
Berlin, Germany
Plac zabaw, małe wzniesienia z namalowanymi poziomicami
Berlin, Niemcy

44.3
“The Green Invasion” Project
Lima, Peru
Projekt ”Zielona Inwazja”
Lima, Peru

$$       
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Think about the dimensional aspect of your 
site. What is the shape of the terrain? Does it 
always have to be flat? Should we diversify it ?

According to Gehl’s theory, people walk the 
shortest way, which is very logical, if they just 
want to pass. However, making the site’s topog-
raphy more various makes no sense, but maybe 
your aim is to “catch” some people in the space.

Public space involves different activities. The ba-
sic ones are: walking, sitting and standing. What 
other activities can you recall?

Playing: that’s the one we can achieve when it 
comes to the site’s topography. Create opportu-
nities for kids to have fun: climb, hide and jump 
between hills and holes. With such small site in-
terventions, it is possible to plan a funky, hilly 
playground; simple interventions with no need 
to install extra equipment. Places can be playful 
not only in the warmer seasons but also in the 
winter when kids can sleigh from the hills!
 
Think about the surface: harder surfaces will 
be more dedicated to skaters and rollerblad-
ers (44.1, 44.2) but softer surfaces like simple 
grass, is definitely more pleasant to sit/rest on. 
“The Green Invasion” Project in Lima shows us 
the softer approach to the flat concrete street. 
With the small intervention, designers trans-
formed the space in a way, that people just walk-
ing through will stop and be more likely to use 
the space.(44.3)

Seeing actions from above allows people to ob-
serve what’s going on. Yes, people do love ob-
serving each other. Moreover it provides com-
munication on different levels - people can 
hear and see more than on the same level.

Now answer the question: is there a desire or 
need to play with the site’s topography? And do 
you have space for it?

Consider these two options: 
“...evolve in response to the topography and 
dynamics of the surroundings.” 22  or simply 

play with the site’s topography.
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When you think about education, you may asso-
ciate it with children, but green education refers 
to all of us. What can we gain from a green pub-
lic space? “Could a garden become a vehicle for 
education?“ 23 Definitely yes - in Brooklyn, NYC 
there is a school oriented in edible education, 
where kids are learning how to “regard control 
over what we eat and how we grow it”. 24 

If you install something interesting in your 
space, it will encourage people to come, even 
extraordinary and crazy ideas like showing how 
an ant hill works or bees in the middle of the city.

Look broader - thematic parks - botanic gar-
dens or even national parks – these are places 
where people can learn but also interact. Work-
shops connect people; you get to know people 
with similar interests. Learning from each other 
opens people’s minds. With these new ideas and 
interventions, you can make also your public 
space more attractive.

Pierwsze skojarzenie na słowo “edukacja” to 
najczęściej dzieci chodzące do szkoły, jednak 
zielona edukacja to coś, o co musi zadbać 
każdy z nas. Co właściwie można wykorzystać 
w zielonej przestrzeni publicznej? “Czy zwykły 
ogród może stać się narzędziem do edu-
kowania?“ 23Oczywiście! 
Jeden z przykładów to szkoła na Brooklynie, 
która jest nastawiona na edukację żywieniową, 
gdzie dzieci wraz z rodzicami uczą się jak 
“przejmować kontrolę nad tym co jedzą i w jaki 
sposób jedzenie jest produkowane.” 24

Interesująca adaptacja miejsca zaciekawi i za-
chęci ludzi do przyjścia. Wykorzystać można 
nawet najbardziej szalone pomysły, jak pokaza-
nie aktywnego mrowiska za szybą czy hodowla 
pszczół w środku miasta.

Spójrz szerzej - parki tematyczne, ogrody bo-
taniczne, parki dendrologiczne, parki narodowe, 
w takich miejscach nie tylko możemy się czegoś 
dowiedzieć, ale również wchodzić w interakcję 
z innymi osobami o podobnych zaintereso-
waniach. Wspólnie powstaną rozmaite pomysły, 
dzięki którym można uatrakcyjniać przestrzeń 
publiczną. 

PROVIDE GREEN EDUCATION                       
EDUKUJ PROEKOLOGICZNIE

AUTHOR/AUTOR:   JESSIKA KREPSATTRACTIVENESS: GREENSPACE
ATRAKCYJNOŚĆ: ZIELEŃ45
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45.2 (above/ powyżej) 45.3 (bottom right / na dole po prawej)
Peoples from the neighbourhood initiative- food production combined with education in Tempelhoferfeld
Berlin, Germany
Iniciatywa mieszkańców dzielnicy -  Edukacja i uprawa idą w parze  w środku przestrzeni dawnego lotniska Tempelhof
Berlin, Niemcy

Działania na mniejszą skalę są równie ważne. 
‘Edukuj swoje otoczenie’ - na takie hasło 
postawiła społeczność dzielnicy Tempelhof  
w Berlinie. Mieszkańcy nie tylko organizują 
warsztaty i zajęcia, ale również zapraszają  do 
swej zielonej przestrzeni. Można tam, dzięki ta-
bliczkom informacyjnym, dowiedzieć się czegoś 
więcej o roślinach, aby po chwili porównać, jak 
wygląda to na żywo. Tworzenie ścieżek eduka-
cyjnych ma o wiele większą wartość niż nauka 
ze zwykłego podręcznika.

Smaller interventions are also very important, 
like the one at Tempelhof in Berlin.  The local 
community organises workshops and classes, 
but apart from these everyone can come to the 
veggie garden and read about certain types of 
herbs/fruit on an educational notice board. An 
educational direction where you can see it hap-
pening, will be more valuable than just in pic-
tures.

45.1 (above/powyżej) 
Bee farm in the middle of the city 
Prinzessinnengarten, Berlin, Germany
Farma pszczół w środku miasta
Prinzessinnengarten, Berlin, Niemcy

 REMEMBER ABOUT ANIMALS                                                                     
PROJEKTUJ Z MYŚLĄ O ZWIERZĘTACH

AUTHOR/AUTOR:    MARTA POTULSKA ATTRACTIVENESS: GREENSPACE
ATRAKCYJNOŚC: ZIELEŃ 46

Pets in our cities can bring live and joy, but it is 
our respinsibility, to prepare our spaces to wel-
come them. 

If we don’t have the luck to live near natural, 
green areas such as forests and meadows, we 
have to create spacious, specially designed 
places to let the dogs to run freely. It is very 
important to create such places near densely 
populated, highly urbanized areas of the city 
such as residential district consisting of large 
blocks of flats, where people don’t have enough 
places to go out with their dogs.

Pets, next to joy, are also bringing some things, 
that we don’t want to see in our public spaces. It 
is very important to provide proper possibility to 
clean after them. A sufficient number of con-
tainers for dog wastes will be helpfull. 

Obecność zwierząt w mieście może przynieść 
wiele dobrego, ale to na nas leży obowiązek, aby 
przygotować nasze miasta do ich przyjęcia.

Jeśli nie mamy szczęścia i nie żyjemy w mieście, 
gdzie jest dużo naturalnych terenów zielonych, 
takich jak lasy czy łaki, musimy stworzyć 
przestrzenne, specjalnie zaprojektowane 
obszary, aby pozwolić psom mieszkającym 
w mieście zażyć tak potrzebnego im ruchu. 
Bardzo ważne jest, aby tworzyć dużo takich 
przestrzeni, szczególnie w tak gęsto zaludni-
onych i wysoko zurbanizowanych obszarach, jak 
blokowiska.

Jednak, oprócz energii, psy również przynoszą 
rzeczy, których nie chcemy oglądać na naszych 
podwórkach. Dlatego bardzo ważnym jest za-
pewnienie odpowiedniej ilości pojemników na 
odpadki po naszych czworonogach.

$       
*      

46.1 
Pets have the same natural needs as us. We should remem-
ber about providing fresh drinking water for them in our pub-
lic spaces.
Zwierzęta mają takie same naturalne potrzeby jak my. 
Powinniśmy pamiętać o konieczności instalowania dla nich 
specjalnych poidełek w przestrzeniach publicznych.

46.2 
Specially designed places to play with dogs are always wel-
comed in cities.
Place do zabawy z psami są zawsze mile widziane.

46.3 
Besides dogs and cats, we also have to remember about our 
smaller residents. e.g. we can prepare a feeder for birds from 
used bottle .
Oprócz psów i kotów powinniśmy pamiętać też o naszych 
mniejszych mieszkańcach np. możemy przygotować karm-
nik ze zużytej butelki.

46.4 
Proper dust bin for dog wastes should be present on every lawn in the city .
Odpowiedni kosz na psie odpadki powinien się znajdować na każdym trawniku w mieście.
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“Provide an idyllic counterpoint to the 
noise and confusion of the city – 
a place where green pastures and still 
waters could restore the soul.“ 25

                               
F.L. Olmsted (1870)

“Zapewnij sielankowy kontrapunkt 
zatłoczonego i głośnego miasta - 
miejsce gdzie zielone łąki i płaskie wody 
uspokoją twoją duszę.“ 25

                               
F.L. Olmsted (1870) 

47.1.S



 87 86

ATTRACTIVENESS:
WATER

ATRAKCYJNOŚĆ:
WODA

TAKE ADVANTAGE OF EXISTING WATER
WYKORZYSTAJ ZBIORNIKI WODNE

AUTHOR/AUTOR:    MARTA RUSIN ATTRACTIVENESS: WATER
ATRAKCYJNOŚĆ: WODA 47
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Woda zmienia charakter przestrzeni publicznej. 
Ludzie lubią spędzać nad nią czas i wchodzić 
z nią w interakcję. Ale jak zacząć? Wielo-
krotnie nie ma potrzeby budowania nowych 
zbiorników - wykorzystaj to, co już masz. Po-
szukaj rzeczek, kanałów, stawów itp., może jakiś 
zbiornik znajduje się w twojej okolicy i czeka, 
aż się nim zajmiesz.

Jak zaaranżować przestrzeń nad wodą:
- trawniki lub plaże nad istniejącymi rzekami,
- ścieżki dla pieszych, biegaczy i rowerzystów 
wokół zbiorników retencyjnych,
- zewnętrzna siłownia i sauna,
- miejsca na ognisko,
- pomosty.

Nawet mały element zlokalizowany nad wo-
dą może stać się wielkim atraktorem dla 
mieszkańców.

Water changes the character of public space. 
People enjoy spending time at the water’s edge 
and interacting with water. Many times there is 
no need to create a new public space includ-
ing water - You can use what you already have 
on the spot. Look for rivers, canals ponds etc. 
maybe any of them is in your neighbourhood 
waiting to take care of.

How to arrange space near the water:
- lawns or beaches at the existing rivers’ edges,
- paths for pedestrians, joggers and cyclists 
around storage reservoirs,
- outodoor gym and sauna (ref. 64),
- fireplaces,
- jetties.

Even small element at the water’s edge might 
become a great attractor for inhabitants.

47.4

JASIEŃ STORAGE RESERVOIR
GDAŃSK, POLAND

In Gdańsk, a series of storage reservoirs 
is under construction, and some of them 
are already built. One storage reservoir 
was located at the post military train-
ing area, about 10-minute-walk from the 
nearest community. Only pavement and 
grass were designed around the reservoir 
thanks to this, today that space teems 
with life: joggers, cyclists, strollers etc. 
adore this place.

ZBIORNIK RETENCYJNY JASIEŃ
GDAŃSK, POLSKA

W Gdańsku rozbudowywana jest sieć 
zbiorników retencyjnych. Jeden z nich 
został zlokalizowany na terenie dawnego 
poligonu wojskowego, 10 minut drogi od 
najbliższych zabudowań mieszkalnych. 
Dookoła zbiornika zaprojektowano je-
dynie chodnik i pas trawy, dzięki czemu 
dziś ta przestrzeń tętni życiem - biegacze, 
rowerzyści, spacerowicze uwielbiają to 
miejsce.

47.7

47.6

47.1

47.5

47.3

47.2
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PROVIDE REFRESHMENT                  
DODAJ WODY DLA OCHŁODY

AUTHOR/AUTOR:   MARTA RUSINATTRACTIVENESS: WATER
ATRAKCYJNOŚĆ: WODA48

$$$      
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Do everything you can to keep people in your 
public space even when there is a really hot day. 

You can take advantage of:
- drinking fountains for both people and pets 
(48.1, 48.2),
- small waterfalls,
- pop-jets,
- sprinkle heads as water curtains.

Various water installations provide not only for 
refreshment but also for fun. Don’t hestitate - 
just take advantage of them!48.1

Drinking fountain, Gdańsk Poland
Poidełko, Gdańsk, Polska

48.4 48.5

48.2

48.3
Water Tower, Cardiff, Great Britian
Wieża wody, Cardiff, Wielka Brytania

Zrób wszystko, co w twojej mocy, by zatrzymać 
ludzi w przestrzeni publicznej nawet w trakcie 
gorących dni.

Możesz wykorzystać:
- poidełka zarówno dla ludzi i zwierząt (48.1, 
48.2),
- małe wodospady,
- fontanny tryskające z ziemi,
- kurtyny wodne.

Rozmaite instalacje wodne zapewniają nie tylko 
orzeźwienie, ale też świetną zabawę. Nie zasta-
nawiaj się - po prostu wykorzystaj je!

 HAVE FUN WITH ICE AND FOG
ZABAW SIĘ Z LODEM I MGŁĄ

AUTHOR/AUTOR:  MARTA RUSIN ATTRACTIVENESS: WATER
ATRAKCYJNOŚĆ: WODA 49

$$       
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Woda występuje nie tylko w stanie płynnym. 
Musimy pamiętać również o lodzie, śniegu 
i mgle. Możesz użyć każdego z nich.

Lód może zostać użyty do:
- rzeźb,
- lodowisk (Londyn - 49.2, Ottawa - 49.3),
- tymczasowych mebli - również ze śniegu - lu-
dzie mogą wykonywać je samemu (49.6).

Mgła jest mistyczna, niemożliwa do dotknięcia, 
ale interesująca - można ją wykorzystywać przy 
tworzeniu instalacji artystycznych, które będą 
wywoływały rozmaite uczucia (St. Gallen 49.1, 
Warszawa 49.4).

Water is not only a liquid state of matter. We 
have to remember ice, snow or fog. You can use 
them all.

Ice can be used for
- sculptures
- ice rinks (London - 49.2, Ottawa - 49.3)
- temporal street furniture - also from snow — 
people can make them by themselves (49.6).

Fog is mystic, untouchable, and it makes people 
interested — you can take advantage of it by cre-
ating art installations which stimulate various 
feelings (St. Gallen 49.1, Warsaw 49.4).

49.2

49.3

49.1

49.4

49.749.5 49.6
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ATTRACTIVENESS:
ART

ATRAKCYJNOŚĆ:
SZTUKA

STREET ART
Street art is a relatively new art form, and is difficult to unambigu-
ously define. It consists of artistic street activity, its various tech-
niques and forms of exercise, which include graffiti, stickers, mu-
rals, stencils, posters, subvertising, cut-out, reversed graffiti...Street 
art is an art form which allows you to communicate in public space 
(Niżyńska A.)1.  

Street art to dość nowa forma artystyczna, która jest trudna do jed-
noznacznego zdefiniowania. Składa się na działalność artystyczną 
ulicy, jej różnorodne techniki wykonywania i formy, do których 
zaliczamy graffiti, wlepy, murale, szablony, plakaty, subvertis-
ing, cut-out, reversed graffiti... Street art jest formą sztuki często 
zaangażowanej, która umożliwia komunikację w przestrzeni pub-
licznej (Niżyńska A.)1. 

3.

4.

1. 2.

6.

5.

7. 9.8. 10.
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COLLABORATE WITH ARTISTS
WSPÓŁPRACUJ Z ARTYSTAMI 

AUTHOR/AUTOR:    MAŁGORZATA POTOCKAATTRACTIVENESS: ART
ATRAKCYJNOŚĆ: SZTUKA50

 It is very important to give artists an opportunity 
to get to know residents, their needs and expec-
tations instead of just introducing some public 
art* into the public space. In most cases, people 
need an outside impulse to share their ideas 
and begin to act. So artists initiate and stimu-
late community throughout their artistic impact 
on the space. “Through spontaneous, almost in-
stantaneous action in space, places, and events 
bring people together, changing the city and at-
tracting attention (Dymnicka M.)2.”

Jest bardzo ważne, by dać artystom szansę 
na poznanie lokalnej społeczności, ich potrzeb 
i oczekiwań zamiast po prostu wprowadzić 
sztukę publiczną* w przestrzeń. W większości 
przypadków ludzie potrzebują zewnętrznego 
impulsu, aby podzielić się swoimi pomysłami 
i zacząć działać. Artyści więc inicjują i stymulują 
społeczności przez swój artystyczny wpływ 
na przestrzeń. „Poprzez spontaniczne, niemal 
chwilowe działania w przestrzeni, miejsca i zda-
rzenia łączą ludzi, zmieniają miasto i zatrzymują 
uwagę (Dymnicka M.)2.”

50.1 50.2 50.3

50.4 50.5

PROJECT “THE YARD”, PŁOCK, POLAND 

In 2001-2008 Beata Jaszczyk initiated the project “The yard”. Grey yards were revitalized 
through street art by residents and artists like Torun Gallery Rusz, Twożywo and Massmix 
(50.1). The festival takes place every year and provides an opportunity to participate in photo- 
graphy workshops, acting, arts and other activities. 

PROJEKT “PODWÓRKO”, PŁOCK, POLSKA

W latach 2001-2008 Beata Jaszczyk zainicjowała projekt „Podwórko”. Szare podwórka były 
rewitalizowane poprzez street art w wykonaniu mieszkańców i artystów takich jak Toruńska 
Galeria Rusz, Twożywo, Massmix (50.1). Festiwal odbywał się każdego roku i dawał możliwość 
uczestniczenia między innymi w warsztatach fotograficznych, aktorskich i plastycznych.

50.6 (upper/górne)
50.7 ( middle/środkowe)
50.8 (lower/dolne)
Murals, Płock, Poland
Murale, Płock, Polska

$     
*       

AUTHOR/AUTOR:   MAŁGORZATA POTOCKA ATTRACTIVENESS: ART
ATRAKCYJNOŚĆ: SZTUKA 51
PROVIDE PUBLIC ART

WPROWADŹ SZTUKĘ PUBLICZNĄ

Make places more attractive by providing good 
public art. Could you imagine a city without any 
public art like sculptures, monuments, and co-
lourful murals? It would be boring and sad! Art 
also gives the place and the city more than just 
aesthetics. “Art attracts tourists, creates the 
image of the city and also generates economic 
benefits (Landry Ch.)3.”

Stwórz miejsca bardziej atrakcyjne przez 
wprowadzenie do nich dobrej sztuki publicznej.
Czy możesz wyobrazić sobie miasto bez żadych 
przejawów sztuki publicznej, takich jak rzeźby, 
pomniki, kolorowe murale? To byłoby nudne 
i smutne! Sztuka także daje miejscu i miastu 
więcej niż tylko estetykę. „Sztuka przyciąga 
turystów, kreuje wizerunek miasta, a także 
generuje zyski ekonomiczne (Landry Ch.)3.”

51.6 
Two birds, China
Dwa ptaki, Chiny

51.7 
Bear, Berlin, Germany
Miś, Berlin, Niemcy

51.8 
Turtle, Beijing, China
Żółw, Pekin, Chiny

51.1 51.2 51.3

51.4 51.5

 AKER BRYGGE, TJUVHOLMEN, OSLO, NORWAY

These representative districts lie next to the Oslofjord. Tjuvholmen Island was rebuilt from a 
neglected industrial district into a lively creative space of art and culture. The Astrup Fearnley 
museum of modern art was also transferred to this area. The neighbourhoods are full of inter-
esting public art that makes them unique. 

AKER BRYGGE, TJUVHOLMEN, OSLO, NORWEGIA

Te reprezentacyjne dzielnice leżą nad Oslofjord. Wyspa Tjuvholmen została przebudowana 
z zaniedbanej dzielnicy przemysłowej na tętniącą życiem kreatywną przestrzeń sztuki i kultury. 
Muzeum sztuki nowoczesnej Astrup Fearnley było także przeniesione na ten obszar. Dzielnice 
wypełnione są interesującą sztuką publiczną, która czyni je unikalnymi. 

$-$$$       
* ***      
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TEACH PUBLIC ART
UCZ SZTUKI PUBLICZNEJ 

Public art can be a great magnet for people of all 
ages to come together, and can educate them 
too.

Moving art outside the museum walls is prac-
ticed to interest spectators and to encour-
age them to visit the museum. Public art has 
a very positive impact on children: “dealing with 
art - both from the position recipient and creator - 
develops in children expression and artistic skills 
and the ability to act and reach the target (Zien-
kiewicz E.)4.”

Sztuka publiczna może być świetnym magne-
sem do jednoczenia ludzi w każdym wieku, ale 
może także ich edukować.

Przenoszenie sztuki poza ściany muzeów jest 
praktykowane w celu zainteresowania widza 
i zachęcenia go do odwiedzenia muzeum. 
Sztuka publiczna ma bardzo pozytywny wpływ 
na dzieci: „obcowanie ze sztuką - zarówno z 
pozycji odbiorcy jak i twórcy - rozwija u dzieci 
ekspresję i umiejętności arystyczne oraz zdolność 
do działania i osiągania celu (Zienkiewicz E.)4.”

52.1 (left/ po lewej), 52.2 (right/ po prawej)
Kids get arty exploring street art
Dzieci uczą się sztuki poprzez odkrywanie street artu

52.3 (left/ po lewej), 52.4 (right/ po prawej)
Hakone Open Air Museum, Japan, 2009
Otwarte Muzeum Hakone, Japonia, 2009`

52.5

52.6

52.7

$    
* *       
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ATRAKCYJNOŚĆ: SZTUKA 53

INTRODUCE TEMPORARY ART
WPROWADŹ SZTUKĘ TYMCZASOWĄ

Provide art installations, part-year art pavilions, 
street painting, exhibitions…In most cases, it is 
less expensive and doesn’t need as much prepa-
ration as permanent art.I t can also give young 
artists and communities a greater chance to be 
involved in creating public art.

Wprowadź instalacje sztuki, czasowe pawil-
ony sztuki, malarstwo uliczne, wystawy... 
W większości przypadków jest to tańsze i nie po-
trzebuje tyle przygotowania jak trwała sztuka. To 
daje także młodym artystom i społecznościom 
większe szanse na bycie włączonym w tworze-
nie sztuki publicznej.

53.1
Sculptures made by Patrick Dougherty
Rzeźby autorstwa Patrick’a Dougherty’ego

53.2
“The Sequence” in Brussels, made by Arne Quinze
“Sekwencja” w Brukseli, autorstwa Arne Quinze

53.3
“A Rainbow City,” New York
“Tęczowe Miasto”, Nowy Jork

53.4
“To Do List”, New York
“Lista zadań do zrobienia”, Nowy Jork

53.5
Tape Melbourne, United States
Taśma w Melbourne, Stany Zjednoczone

53.6
Street art 3D, China
Street art 3D, Chiny

53.7
Knitted clothes for tree, Gdansk
Dzianinowe ubranie dla drzewa, Gdańsk

$       
* *      
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MAKE PUBLIC ART MULTIFUNCTIONAL 
STWÓRZ SZTUKĘ PUBLICZNĄ MULTIFUNKCJONALNĄ

Make public art a multifunctional public destina-
tion - it is better than making a static sculpture 
garden. Create interactive and inspiring art 
that also challenges what we know/ think/ feel; 
like a structure that combines seating and pub-
lic art (54.3, 54.4), art that tells time (like sundi-
als), provides energy (solar and wind) or make 
sounds (photo 54.5).

Stwórz sztukę publiczną, która jest wielofun-
kcyjnym celem publicznym - to jest lepsze niż 
wytwarzanie statycznych ogrodów rzeźb. Twórz 
sztukę interaktywną i inspirującą, która kwes-
tionuje również to, co wiemy, myślimy czy czu-
jemy; jak struktura, która łączy w jedno siedze-
nie i sztukę publiczną (54.3, 54.4), sztuka, która 
wskazuje czas ( jak zegary słoneczne), dostar-
cza energię (słoneczną i wiatrową) albo tworzy 
dźwięki (54.5).

54.1 54.2

54.3 (upper/górne)
54.4 (middle/środkowe) 
54.5  (lower/dolne)
Gdynia Design Days - Playground, Poland
Gdynia Design Days - Playground, Polska

ARTISTIC PROPOSAL, BAKIO, SPAIN

This artistic proposal to “Access steps to the beach in Bakio” was built in a former quarry. The 
artist, Javier Bengoa, installed overlapping panes of clear granite on a steep cliff, and formed 
the observation deck with railings and benches arranged in a bird’s eye visible inscription: Bakio 
(the name of the town). The total composition is placed at the top of the stairs with the wind 
sculpture moving in the wind.

ZAŁOŻENIE ARTYSTYCZNE, BAKIO, HISZPANIA

To założenie artystyczne “Zejście na plażę w Bakio” zostało zbudowane w dawnym kamieniołomie. 
Artysta Javier Bengoa na urwistym klifie zainstalował zachodzące na siebie tafle jasnego gra-
nitu i stworzył taras widokowy z balustradami i ławami układającymi się w widoczy z lotu ptaka 
napis Bakio - nazwę miasteczka. Całości kompozycji dopełnia umieszczona u szczytu schodów 
rzeźba poruszająca się na wietrze.

$$-$$$     
**       
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Don’t remove them if they have good artistic va-   
lue. Street art and graffiti can bring the place 
new intrigue and artistic value. You can also 
consider having graffiti and street art on identi-
fied walls. An interesting idea is to collaborate 
with street artists to create advertising murals 
like the one made by famous street artists, The 
London Police in Oslo (55.5).

Nie usuwaj ich jeśli mają dobrą wartość 
artystyczną. Street art i graffiti mogą przynieść 
miejscu nowe intrygujące i artystyczne 
wartości. Można również rozważyć tworzenie 
graffiti i street artu na oznaczonych ścianach. 
Ciekawym pomysłem jest współpraca z artystą 
sztuki ulicznej, by stworzyć mural reklamowy, 
jak ten wykonany przez słynnych ulicznych arty-
stów The Londyn Police w Oslo (55.5).

ROSENTHALER STRASSE, MITTE, BERLIN, GERMANY

To find this you have to go through the inconspicuous gate to find yourself in another world. Va-
rious street artists produced art in their different styles: cut-outs, stickers, graffiti and stencils. 
Every available space is covered and you will even find works by the artist Banksy, The London 
Police or El-Bocho (55.2).

ULICA ROSENTHALER, MITTE, BERLIN, NIEMCY

Aby to znaleźć musisz przejść przez niepozorną bramę, by znaleźć się w innym świecie. Różni 
uliczni artyści tworzą sztukę w ich różnorodnych stylach: wycinanki, wlepy, graffiti i szablony. 
Każda dostępna przestrzeń jest pokryta, a możesz nawet odnaleźć prace artysty Banksy’ego, 
The London Police lub El-Bocho (55.2).

55.5
The Londyn Police, Oslo, Norway
The Londyn Police, Oslo, Norwegia

55.6
Göteborg, Sweden
Göteborg, Szwecja

55.7
Bangkok,Thailand
Bangkok, Tajlandia

DON’T BE AFRAID OF GRAFFITI/STREET ART
NIE BÓJ SIĘ GRAFFITI/STREET ARTU 

55.3

55.1 55.2

55.4

$       
**      
$       

**      
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ATTRACTIVENESS:
FURNITURE

ATRAKCYJNOŚĆ:
MEBLE MIEJSKIE

FURNISH IT
UMEBLUJ

AUTHOR/AUTOR:   MARTA RUSIN ATTRACTIVENESS: FURNITURE
ATRAKCYJNOŚĆ: MEBLE MIEJSKIE 56

Meble miejskie są istotnym składnikiem 
przestrzeni publicznej. Możesz wyposażyć 
swoje miejsce w drogie meble lub zrobione 
własnoręcznie, tymczasowe lub trwałe, kolo-
rowe lub monochromatyczne, plastikowe lub 
drewniane - jakiekolwiek zechcesz.

Podstawowe umeblowanie::
- zróżnicowane typy siedzeń (ławki, schody, 
krzesła, leżaki) (56.2),
- śmietniki (w tym kosze do recyklingu),
- stojaki na rowery (56.4),
- lampy uliczne.

Dodatkowe umeblowanie (twój wybór powinien 
zależeć od funkcji jaką chcesz wykreować):
- urządzenia siłowni zewnętrznej,
- place zabaw,
- szachownice,
- toalety,
- poidełka (dla ludzi i zwierząt) (56.1),
- punkty wifi,
- fontanny,
- donice.

Strzeż następujących zasad:
- umieszczaj siedzenia naprzeciw placów zabaw, 
boisk, placów - ludzie lubią obserwować, więc 
spraw, by widzieli centrum wydarzeń,
- stawiaj śmietniki blisko siedzeń,
- aranżuj miejsca do siedzenia na kilka spo-
sobów: dla pojedynczych osób, par i większych 
grup ludzi (56.2, 56.3, 56.5),
- używaj najwygodniejszych stojaków na rowery 
w kształcie A lub odwróconego U (56.4),
- stosuj latarnie, by zwiększyć poczucie bez-
pieczeństwa,
- spraw, by place zabaw były bezpieczne dla 
dzieci - używaj miękkich posadzek,
- włącz poidełka w system hydrantów 
pożarowych (56.1).

Street furniture are important components of 
public space. You can equipped your place with 
expensive objects or made by yourself, with tem-
poral or durable, colourful or monochromatic, 
plastic or wooden - everything You want.

Basic furniture:
- diversified types of seats (benches, stairs, 
chairs, deckchairs) (56.2),
- trash bins (recycling bins),
- bicycle racks (56.4),
- street lamps.

Additional furniture (your choice should depend 
on function You want to create):
- outdoor gym facilities,
- playgrounds,
- chess tables,
- public toilets,
- drinking fountains (for people and pets) (56.1),
- wifi spots,
- fountains,
- flowerpots.

Follow few rules:
- place seats in front of playgrounds, pitches or 
plazas - people like observing, so let them see 
what’s on the spot,
- place trash bins near seats,
- arrange several types of seats - for individuals, 
couples or groups of people (56.2, 56.3, 56.5),
- use inverted “U” or “A” types of bicycles racks - 
the most comfortable (56.4),
- apply light to increase feeling of security,
- make playgrounds safe for children - use soft 
flooring,
- combine drinking fountain with the fire hy-
drants system (56.1).

56.1

56.2

56.556.3 56.4

$-$$$       
**      
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Do you want to be a creator? Do you need street 
furniture also? Combine it and put DIY rule into 
practice.

DIY — do it yourself — is the method of creating 
without the aid of experts. It is useful if you don’t 
have enough financial assets for street furniture; 
if you want to involve the local community, and 
if you wish to create unique features: just do it 
yourself.

Combine recycling with the design and re-use:
- old euro-pallets (57.1)
- tyres (57.6)
- barrels
- ropes
- plastic bags (57.5)
anything you have and just build furniture from 
that.

Czy chciałbyś coś stworzyć? Czy również potrze-
bujesz mebli miejskich? Połącz te dwie potrzeby 
i wciel w życie regułę DIY.

DIY - zrób to sam - to idea, wedle której wykonuje 
się różne rzeczy własnoręcznie, bez pomocy 
ekspertów. Ta metoda może być przydatna, 
jeśli nie masz wystarczających środków na 
meble miejskie, jeśli chcesz zaanagżować lo-
kalnych mieszkańców lub jeśli pragniesz mieć 
wyjątkowe meble.

Połącz recykling z designem i wykorzystaj:
- stare Europalety (57.1)
- opony (57.6)
- beczki
- liny
- plastikowe torby (57.5)
cokolwiek tylko masz i zbuduj z tego meble.

MAKE IT BY YOURSELF 
ZRÓB TO SAM

AUTHOR/AUTOR:    MARTA RUSINATTRACTIVENESS: FURNITURE
ATRAKCYJNOŚĆ: MEBLE MIEJSKIE57

57.1
Breakpoint, Gdańsk University of Technology, Poland
Breakpoint, Politechnika Gdańska, Polska

57.2
Dumpster as halfpipe
Kontener na śmieci jako halfpipe

57.3
Dumpster as swimming pool
Kontener na śmieci jako basen

57.4
Dumpster as flower bed
Kontener na śmieci jako rabatka

57.5
Swing made from plastic bags
Huśtawka wykonana z siatek

57.6
Sandpit inside tyre
Piaskownica w oponie

57.7
Old trousers as flower beds
Stare spodnie jako donice

57.8
Glass path
Szklana ścieżka

57.9
Green wall
Zielona ściana

$       
*        AVOID BIG HOMOGENEOUS FLOOR

UNIKAJ JEDNORODNYCH POSADZEK

AUTHOR/AUTOR:   MARTA RUSIN ATTRACTIVENESS: FURNITURE
ATRAKCYJNOŚĆ: MEBLE MIEJSKIE 58

Duże jednorodne posadzki przestrzeni publi-
cznej mogą być przytłaczające (58.1).
Twórz posadzki w ciekawy sposób, w tym celu 
wykorzystuj:
- różnego rodzaju materiały (ref. 11)
- światła (58.2)
- malowidła (58.3)
- zieleń (58.4).
Pamiętaj o tzw. “szpilkostradach” na bru-
kowanych powerzchniach (58.5).

Big homogeneous floor of public space might be 
overwhelming.
Create floor in the interesting way take advan-
tage of:
- varied materials (ref. 11)
- lights (58.2)
- paintings (58.3)
- vegetation(58.4).
Remember about “high-heel-paths” on big cob-
bled areas (58.5).

58.4
High-heel-path
Szpilkostrada

58.3
Lights in the floor
Światła w posadzce

58.5
Superkilen Park, Copenhagen, Denmark
Park Superkilen, Kopenhaga, Dania

58.2
Vegetation
Roślinność

58.1
Paris, France
Paryż, Francja

$$      
**      
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MAKE OBJECTS USEFUL 
TWÓRZ UŻYTECZNE OBIEKTY

AUTHOR/AUTOR:    MARTA RUSINATTRACTIVENESS: FURNITURE
ATRAKCYJNOŚĆ: MEBLE MIEJSKIE59

Nawet jeśli w twojej przestrzeni nie ma mebli 
miejskich, muszą znajdować się tam obiekty, 
które są używane jakby były meblami. Po pros-
tu się rozejrzyj, bo nawet chodnik czy posadzka 
może być dobrym miejscem do siedzenia.

Wykorzystaj obiekty, które już znajdują się 
w twojej przestrzeni publicznej - używaj schodów 
do siedzenia (59.1), słupków do opierania się itd. 
A jeśli dopiero planujesz umieścić tego typu 
obiekty, wystarczy, że delikatnie je przeprojek-
tujesz, a staną się wielofunkcyjne. Na przykład 
słupki mogą być również lampami (59.2), sto-
jakami rowerowymi (59.3) lub siedzeniami.

Even if there is no street furniture in your pub-
lic space, there must be objects than can be 
used as furniture, for example for seating. Just 
look around, because even floor of public space 
might be great place to seat.

Take advantage of objects already placed in your 
public space. Use stairs to sit (59.1), bollards to 
lean against etc. If you plan to use objects like 
these, change their design a little just to make 
them multi-functional. For example bollards 
can be also lights (59.2), bicycle racks (59.3), or 
seats.

59.3
Small change turns boulard into bicycle rack
Mała modyfikacja zmienia słupek w stojak na rowery

59.6
Path and playground in one
Ścieżka i plac zabaw w jednym

59.2
Lights in boulards
Lampy w słupkach

59.1
Hamburg, Germany
Hamburg, Niemcy

59.4

59.5
Boulard for waiting cyclists
Słupek dla czekających rowerzystów

$$       
**        MAKE IT PLAYFUL

WPROWADŹ ZABAWĘ

AUTHOR/AUTOR: ALINA GRĘDZICKA ATTRACTIVENESS: FURNITURE
ATRAKCYJNOŚĆ: MEBLE MIEJSKIE 60

Relax? Rest? Fun? This is nothing like these at-
tributes for a good public space. Think about 
colorful, widely accessible, and open free 
of charge playgrounds! Unquestionably, play-
grounds liven up the “quality of life” of Your 
space. 

They can be made of different materials: tires, 
wood or metal. The more inspiring the play-
ground, the better! Remember that playground 
equipment can be tailored to different ages and 
invite multiple experiences. Besides swings, 
think about climbing rocks, ponies on springs, 
racks, carousels, tracks with obstacles, and 
tables, where the little ones will be able to draw 
something or write.

Relaks? Odpoczynek? Zabawa? To nic innego, jak 
atrybuty dobrej przestrzeni publicznej. Pomyśl 
o kolorowych, powszechnie dostępnych 
i nieodpłatnych placach zabaw! Bezsprzecznie 
ożywią i podniosą one jakość życia Twojego 
miejsca.

Mogą być wykonane z najróżniejszych 
materiałów: z opon, drewna czy metalu. Im 
bardziej inspirujący plac zabaw, tym lepiej! 
Pamiętaj, aby urządzenia były dopasowane do 
różnego wzrostu i zapraszały do wielorakich 
zadań. Prócz huśtawek, pomyśl o skałkach 
wspinaczkowych, konikach na sprężynach, 
drabinkach, karuzelach, torach z przeszkodami 
i tablicach, na których maluchy będą mogły coś 
narysować czy napisać.

PRZEMYŚL, POLAND

While designing playgrounds, don’t for-
get about people with disabilities! Look 
at the solution introduced in Przemysl. 
Even the youngest children, who are suf-
fering from various ailments and having 
mobility problems, may benefit from spe-
cially prepared equipment.
PRZEMYŚL, POLSKA

Projektując place zabaw, nie zapom-
nij o osobach niepełnosprawnych! 
Spójrz jakie rozwiązanie wprowadzono  
w Przemyślu. Tam, najmłodsi cierpiący 
na różne schorzenia i mający problemy  
z poruszaniem się mogą korzystać ze 
specjalnie przygotowanych elementów.

$$-$       
*      

60.1
Special swing, the platform from which they can 
benefit people with disabilities
Specjalna huśtawka, platforma z której mogą 
korzystać osoby niepełnosprawne

60.2
“Crow’s Nest” adapted for children who can’t sit 
alone
“Bocianie gniazdo” dostosowane dla dzieci, które nie 
potrafią samodzielnie siedzieć

60.3
Project: RS + Robert Skitek
Tychy, Poland
Projekt: RS + Robert Skitek.
Tychy, Polska

60.4
Project: BASE + TERRASOL + Luc Mas
Paris, France
Projekt: BASE + TERRASOL + Luc Mas
Paryż, Francja

60.5
A giant bronze sculpture in New York, by Tom Otternessa as 
a playground for children
Gigantyczna rzeźba z brązu w Nowym Jorku, autorstwa 
Toma Otternessa jako plac zabaw dla dzieci

60.6
Project: Monster
Copenhagen, Denmark
Projekt: Monstrum
Kopenhaga, Dania
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ATTRACTIVENESS:
ACTIVENESS

ATRAKCYJNOŚĆ:
AKTYWNOŚĆ

EDUCATE THROUGH DESIGN
TWÓRZ EDUKUJĄCĄ PRZESTRZEŃ

AUTHOR/AUTOR:   MARTA RUSIN ATTRACTIVENESS: ACTIVENESS
ATRAKCYJNOŚĆ: AKTYWIZACJA 61

The Public Space is not only about fun - you can 
also provide educations thanks to it. In this man-
ual we show several ways to educate through 
design.
If you want to enrich your place with education-
al dimension choose what kind of ‘lesson’ you 
want to provide:
- history
  recommendation 18: Tell the story
- biology 
  recommendation 45: Provide green education
- art
  recommendation 52: Teach public art
- design and technology
  recommendation 57: Make it by yourself
- physical education
  recommendation 64: Make it alive.

If you don’t know how to make education even 
more attractive check:
- recommendation 62: Digitalize
- recommendation 63: Create interactive instal-
lations.
Since now the education will never be the same!

Przestrzeń publiczna to nie tylko miejsce do 
zabawy - możesz również zapewnić atrakcje 
edukacyjne. W podręczniku pokazaliśmy kilka 
propozycji jak edukować dzięki designowi.
Jeśli chcesz wzbogacić swoją przestrzeń 
publiczną o wymiar edukacyjny, wybierz jaką 
wiedzę chcesz zapewnić:
- historia
  rekomendacja 18: Przedstaw historię miejsca
- przyroda
  rekomendacja 45: Zapewnij zieloną edukację
- plastyka/sztuka
  rekomendacja 52: Ucz sztuki publicznej
- zajęcia technicze
  rekomendacja 57: Zrób to sam
- wychowanie fizyczne
  rekomendacja 64: Tchnij życie w przestrzeń.

Jeśli nie wiesz jak sprawić, by edukacja była 
jeszcze ciekawsza, sprawdź:
- rekomendację 62: Wprowadź nowoczesną 
technologię
- rekomendację 63: Wprowadź interaktywne in-
stalacje.
Od teraz edukacja nigdy nie będzia taka sama! 
58.3
Science education sculptures, Valencia, Spain
Naukowe rzeźby edukacyjne, Walencja, Hiszpania

$$       

**        
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Modern technologies we encounter every day in 
our lives. Use them also in the public space! QR 
codes are a tool pointing towards the application 
that contains specific information, both relating 
to the history of a place but the events that are 
to take place. Their use is quite broad, including 
on posters, billboards, sculptures, walls. Inte-
grated into the urban space are not surprising 
and facilitate mobile download interesting con-
tent about the history of the place, its traditions, 
and events that are held there.

Nowoczesne technologie spotykamy codzien-
nie w naszym życiu. Wykorzystaj je również  
w przestrzeni publicznej! QR Kody to narzędzie 
kierujące w stronę aplikacji zawierającej 
konkretną informację, zarówno odnoszącą się do 
historii danego miejsca ale i imprez, które mają 
się odbyć. Ich wykorzystanie jest dość szerokie 
m.in. na plakatach, billboardach, rzeźbach, mu-
rach. Wkomponowane w przestrzeń miejską nie 
dziwią, a ułatwiają mobilne pobranie ciekawej 
treści na temat historii danego miejsca, jego 
tradycji, a także wydarzeń, które są tam organi-
zowane.

DIGITALIZE 
WPROWADŹ KODY QR

AUTHOR/AUTOR:    ALINA GRĘDZICKAATTRACTIVENESS: ACTIVENESS
ATRAKCYJNOŚĆ: AKTYWIZACJA62

KRAKOW SUBURB
WARSAW, POLAND

At the Krakow suburb in Warsaw, QR 
codes are placed on benches dedicated 
to the memory of Frederic Chopin. Kra-
kow suburb is one of the most popular 
tourist areas of the capital. No won-
der that it was there during the Year of 
Chopin, benches were installed with the 
world-famous Polish composer’s melo-
dies. Seats made   of Swedish granite, 
containing descriptions of places con-
nected with Frédéric Chopin are a large 
tourist attraction. Thanks to located QR 
codes on them, everyone can download 
an interesting graphic on their phone 
with the image of the famous composer, 
or a place that is associated with the pia-
nist.

KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE
WARSZAWA, POLSKA

Na Krakowskim Przedmieściu w Warsza-
wie zamontowano QR kody na ławkach, 
które poświęcono pamięci Fryderyka 
Chopina. Krakowskie Przedmieście jest 
jedną z najchętniej odwiedzanych przez 
turystów ulic stolicy. Bez trudu można 
wyjaśnić to, dlaczego właśnie tam  
podczas Roku Chopinowskiego, zain-
stalowano ławki reprezentujące znane 
na całym świecie melodie polskiego kom-
pozytora. Siedzenia zrobione są z ciem-
nego granitu, pokazujące opisy miejsc 
związanych z Fryderykiem Chopinem. To 
one stały się dużą atrakcję turystyczną. 
Dzięki znajdującym się na nich  QR ko-
dom, każdy przechodzeń ma możliwość 
pobrania na swój telefon ciekawej grafiki 
z wizerunkiem słynnego kompozytora lub 
lokalizację kojarzoną z pianistą.

$$$      
**        

62.1
Encoded Museum of Amber, Gdańsk, Poland
Zakodowane Muzeum Bursztynu, Gdańsk, Polska

62.2
Playing bench, Warsaw, Poland
Grająca ławka, Warszawa, Polska

62.3
Encoded Łódź, Poland
Zakodowana Łódź, Polska

62.4
Monuments saved through QR codes, Jelenia Góra, Poland
Zabytki zapisane dzięki QR kodom, Jelenia Góra, Polska

CREATE INTERACTIVE INSTALLATIONS 
WPROWADŹ INTERAKTYWNE INSTALACJE

AUTHOR/AUTOR:   ALINA GRĘDZICKA ATTRACTIVENESS: ACTIVENESS
ATRAKCYJNOŚĆ: AKTYWIZACJA 63

Thanks to new technologies, you can enter in-
teractive installations in public spaces. Unques-
tionably they stimulate curiosity and interest 
among passers-by. They give superb fun for 
children but also adults. Make that the place is 
in constant motion!

Dzięki nowym technologiom, możesz 
wprowadzić interaktywne instalacje w przestrze-
ni publicznej. Bezsprzecznie pobudzają one 
ciekawość i zainteresowanie wśród przechod-
niów. Dają także fantastyczną zabawę dzieciom 
jak i dorosłym. Sprawiają, że dane miejsce jest  
w ciągłym ruchu!

INTERAKTYWNY PLAC ZABAW
WROCŁAW, POLSKA
Interaktywny plac zabaw? Czemu nie! 
Pomysł, który zakończył się sukcesem 
to interaktywny plac zabaw, autorstwa 
Dominiki Soblewskiej i Pawła Janickiego 
- platforma złożona z różnobarwnych 
płytek, po których dzieci mogą biegać 
i skakać – zupełnie, jak w podwórkowej 
grze w klasy! Dzieci, poruszając się, 
tworzą dźwięki. Uczestnik nie tylko słyszy, 
ale ma możliwość zobaczenia, jakiemu 
dźwiękowi przypisana jest konkretna bar-
wa. Gra nie tylko bawi ale uczy interakcji 
i współpracy wewnątrz grupy!

INTERAKTYWNA MAPA MIASTA
KATOWICE, POLSKA
Posadzkowa projekcja interaktywna wy-
produkowana przez firmę MEDIACRAFT, 
obrazuje centrum miasta dzięki zdjęciom 
i materiałom video z lokalizacji, na której 
stanęła osoba. Interaktywny interface 
(mapa miasta) unaoczniany jest na 
chodniku, gdzie mogą po nim poruszać 
się ludzie. Informacje, animacje, zdjęcia 
pokazywane są na ekranie bocznym 
lub na projekcji ulicznej. Ponadto insta-
lacja wyświetla strzałki świetlne na ulicy, 
przedstawiające kierunek dojścia do loka-
lizacji, na której stanęła osoba.

63.1
Interactive playground, Wroclaw, Poland
Interaktywny plac zabaw, Wrocław, Polska

63.2
Interactive city map, Katowice, Poland
Interaktywna mapa miasta, Katowice, Polska

63.3 (above/powyżej) 63.4 (below/poniżej)
Furniture comming from the floor, Ubrecht, Netherlands
Wynurzające meble, Ubrecht, Holandia

$$$       
***      

INTERACTIVE PLAYGROUND
WROCLAW, POLAND

Interactive playground? Why not! The 
idea, which was a success. Interactive 
Playground, by Dominika Soblewskiej and 
Paul Janicki is nothing but a platform 
composed of multicolored tiles, on which 
you can run and jump - just as in backyard 
game of hopscotch! Children are moving 
and making sounds. Participants not only 
hear, but have the ability to see which 
sound is assigned to a specific colour. 
The game not only entertains, but teaches 
interaction and cooperation within the 
group!

INTERACTIVE CITY MAP
KATOWICE, POLAND

nteractive projection flooring manufac-
tured by MEDIACRAFT illustrates the city 
center, with photos and video materials 
from the location where the person stand-
ing. An interactive interface (map) is dis-
played on the sidewalk where the people 
can move. Information, animations, pic-
tures are displayed on the screen or on 
the projection side street. The installation 
also displays an arrow light on the street, 
showing the direction of reference to the 
location where the person is standing.
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Public space should be simply a place where 
there is always something going on. There is no 
place for boredom! That dynamism can be rep-
resented in different ways. 

Sport in the fresh air is one of them. In this way, 
space becomes a living tissue, where residents 
feeling at home, do not freeze motionless! Social 
climate and its activation is also created through 
the organization of various events: Recurring 
concerts, evening barbecue, open-air banquets 
(BBQ) or dancing.

Przestrzeń publiczna to po prostu miejsce,  
w którym ciągle coś się dzieje. Bowiem nie ma 
miejsca w nim na nudę! Owa dynamika może 
być reprezentowana na różne sposoby. 

Sport na świeżym powietrzu to jeden z nich. 
W ten sposób dana przestrzeń staje się żywą 
tkanką, gdzie mieszkańcy czując się jak u sie-
bie, nie zastygają w bezruchu! Klimat społeczny  
i jego aktywizacja tworzona jest również poprzez 
organizację różnych wydarzeń: cykliczne koncer-
ty, wieczorne grillowania, przyjęcia na świeżym 
powietrzu czy potańcówki.

MAKE IT ALIVE
TCHNIJ ŻYCIE W PRZESTRZEŃ

AUTHOR/AUTOR:    ALINA GRĘDZICKAATTRACTIVENESS: ACTIVENESS
ATRAKCYJNOŚĆ: AKTYWIZACJA64

SIŁOWNIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
PARK REAGANA
GDAŃSK, POLSKA

Siłownia na świeżym powietrzu niesie za 
sobą wiele plusów. Jej mocnymi strona-
mi są ogólnodostępność oraz możliwość 
całorocznego i bezpłatnego korzystania 
ze sprzętu. Poza walorami zdrowotnymi 
oraz wzbogaceniem oferty dotyczącej 
aktywnego wypoczynku, siłownia spełnia 
również funkcję społeczną, dającą 
możliwość wspólnego spędzania cza-
su! W Gdańsku z siłowni zewnętrznej 
korzystają mieszkańcy w każdym wieku 
bez względu na pogodę.

64.5
Outdoors fitness
Reagana Park, Gdańsk, Poland
Siłownia na świeżym powietrzu
Park Reagana, Gdańsk, Polska

64.1.
Barbecuing
Berlin, Germany
Glillowanie
Berlin, Niemcy

64.2
Dancing under the open sky
Białystok, Poland
Potańcówka pod gołym niebem
Białystok, Polska

64.3 (right/ po prawej), 64.4 (left/ po lewej)
Recurring events on the occasion of days of the city Świecie
Świecie, Poland
Cykliczne wydarzenia z okazji dni Świecia
Świecie, Polska

$$   
*        

OUTDOORS FITNESS
REAGANA PARK
GDAŃSK, POLAND

Outdoor gym brings a lot of pluses. Its 
strengths are general accessibility and 
the possibility of year-round and free 
use of the equipment. In addition to 
health values and enrichment offer of 
active leisure, fitness also fulfills a social 
function, which gives the opportunity to 
spend time together! In Gdansk, the ex-
ternal use of the gym people of all ages 
regardless of the weather.

DESIGN FOR ALL SEASONS
 ZAPROJEKTUJ NA CAŁY ROK

AUTHOR/AUTOR:   NICOLE GHISELLI
                                 ALINA GRĘDZICKA

ATTRACTIVENESS: ACTIVITIES
ATRAKCYJNOŚĆ: AKTYWIZACJA 65

In designing a public space it is necessary to 
be aware of the seasonal nature of it. The abil-
ity to adapt to the seasons is an important fea-
ture of good spaces.

Otherwise, sooner or later place will hibernate 
during the winter time, which is not necessary! 
Organize recurring events. The Four Seasons 
will allow you to provide their diversity. Using the 
space for exercise classes ideally suits spring. 
Chilling on a sunbed and watching a movie un-
der the stars? During the summer. A fall does not 
have to be grim. Stimulate it by organizing fairs 
– coffee festivals, chocolate. During the Winter 
take advantage of low temperature and create a 
skating rink. 

Some places its the same weather all year, other 
places it just rains in the winter, other places get 
freezing temperatues, etc. But then, you should 
also remember about properly adjust to recur-
ring weather events for the public space.

Projektując przestrzeń publiczną niezbędna 
jest świadomość sezonowości miejsca. 
Możliwość dostosowania do pory roku jest 
cechą konieczną większości przestrzeni.

W innym przypadku prędzej czy później dane 
miejsce “dopadnie zimowy sen”, który oznacza 
zatrzymanie w czasie, co nie jest konieczne! 
Organizuj cykliczne wydarzenia. Cztery pory 
roku pozwolą Ci na ich zróżnicowanie. Siłownia 
na świeżym powietrzu idealnie sprawdzi się 
wiosną. Leżakowanie czy kino pod gwiazdami-
latem. A jesień nie musi być ponura - pobudź ją 
organizując jarmarki – festiwale kawy, czeko-
lady. Z kolei podczas zimy skorzystaj z niskiej 
temperatury i stwórz lodowisko.

Niektóre miejsca nie cieszą się czterema porami 
roku. Mogą charakteryzować się ciągłym desz-
czem, bądź niskimi temperaturami. Lecz mimo 
tego pamiętaj, aby Twoje miejsce było ożywiane 
poprzez organizację cyklicznych wydarzeń!

BRYANT PARK W NOWYM JORK’U

Bryant Park w Nowym Jork’u jest dobrym 
przykładem przeciwstawiającym się sezo-
nowości.  Park podczas zimy staje się 
miejscem dla jazdy figurowej na łyżwach. 
Z kolei latem miejscem, gdzie możesz 
zobaczyć darmowe filmy na trawniku.  
W tle tych wszystkich cyklicznych wyda-
rzeń, możesz zawsze wyjść się spotkać ze 
znajomymi przy pysznym posiłku.

BRYANT PARK IN NEW YORK

Bryant Park in New York is a good ex-
ample of how to design for 365 days a 
year! During the winter, the park becomes 
a place for ice skating. In the summer, it is 
a place where you can see free movies on 
the lawn. Throughout all seasonal events 
you can easily go there to meet with your 
friends and have a meal.

$-$$$       
**        

65.1 
Outdoor sport
Bryant Park, New York, USA
Sport na świeżym powietrzu
Bryant Park, Nowy Jork, USA

65.2  
Cinema Under The Stars, Bryant Park, New York, USA
Kino pod gwiazdami, Bryant Park, Nowy Jork, USA

65.3  
Ice rink, Bryant Park, New York, USA
Lodowisko, Bryant Park, Nowy Jork, USA

65.4 
 Picnicking, Bryant Park, New York, USA
 Piknikowanie, Bryant Park, Nowy Jork, USA

65.5  
Coffee festival, Lvov, Ukraine
Jarmark Kawy, Lwów, Ukraina



“A good city is like a good party – peo-
ple stay much longer than really neces-
sary because they are enjoying them-
selves” 1

- Jan Gehl

“Dobre miasto jest jak dobra impreza- 
ludzie zostaną nawet dłużej niż zazwy-
czaj, tylko dlatego, że po prostu będą 
się tam dobrze bawić“ 1

                               - Jan  Gehl
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CREATE SURPRISES
ZASKAKUJ LUDZI

AUTHOR/AUTOR:    MARTA RUSINATTRACTIVENESS: ACTIVENESS
ATRAKCYJNOŚĆ: AKTYWIZACJA66

Umieszczanie w przestrzeni publicznej małych 
zaskakujących obiektów jest jak wisienka 
na torcie. Możesz zacząć od małych zmian, 
tymczasowych akcji przy pomocy artystów, by 
przejść do większych i droższych instalacji elek-
tronicznych.

Putting in the public space small things to sur-
prise people is the icing on the cake. You can 
start with small changes, temporary actions 
with artists’ support and go to bigger and more 
expensive electronic installations.

66.5
Fountain, Chicago, USA
Fontanna, Chicago, USA

$       
**        

THE WORLD’S DEEPEST BIN
THE FUN THEORY INITIATIVE

First there was a question: Can we get 
more people to throw their rubbish in the 
bin by making it fun to do it?

Then a really simple installation was put 
inside the bin, which after throwing rub-
bish, played unusual sound - reminiscent 
falling down from height. And that’s how 
it started. It effected in collecting 72 kg of 
rubbish during one day - 41 kg more than 
the normal bin.

The world’s deepest bin was both: surpris-
ing and educating.

NAJGŁĘBSZY ŚMIETNIK NA ŚWIECIE
INICJATYWA THE FUN THEORY

Na początku pojawiło się pytanie: Jak 
sprawić, by więcej ludzi wyrzucało śmieci 
i miało z tego radość?

Następnie w śmietniku umieszczono 
bardzo proste urządzenie, które po wrzu-
ceniu odpadka wydawało niezwykły 
dźwięk przypominający spadanie z dużej 
wysokości. I tak to się zaczęło. W efekcie 
podczas jednego dnia zebrano 72 kilo-
gramy śmieci - o 41 kilogramów więcej niż 
w normalnym śmietniku.

Najgłębszy na świecie śmietnik był zarów-
no zaskakujący jak i edukujący.

66.4
Street artist Roadsworth’s painting
Malowidło artysty ulicznego Roadsworth

66.1
Shot from the film/Kadr z filmu

66.3
Tim Schneider’s idea, Sesame Street’s Cookie Monster
Pomysł Tima Schneidera, Potwór z ulicy Sezamkowej

66.7
Painting
Malowidło

66.6
Surprising lawn
Zaskakujący trawnik

66.2
Rubber duck
Gumowa kaczuszka

LET PEOPLE HAVE FUN
DAJ RADOŚĆ

AUTHOR/AUTOR:   MARTA RUSIN ATTRACTIVENESS: ACTIVENESS
ATRAKCYJNOŚĆ: AKTYWIZACJA 67

Nie potrzebujemy wiele, by się uśmiechnąć 
na chwilę - dlaczego więc nie projektujemy 
przestrzeni publicznej sprawiającej nam 
radość?

Zabawna sztuka uliczna, muzyka na ulicach, 
wodne tryskacze, zajęcia dla młodszych 
i starszych, różnorodne wydarzenia, interakty-
wne instalacje - możesz użyć wszystkiego czego 
zapragniesz i sprawić, by ludzie cieszyli się 
z waszej wspólnej przestrzeni publicznej.

The Fun Theory to inicjatywa firmy Volkswagen 
promująca kreatywne rozwiązania dające lu- 
dziom radość. Grające schody, kontener 
na zużyte butelki, z którym można grać czy 
najgłębszy śmietnik na świecie to pomysły, które 
zarówno sprawiają ludziom radość jak i uczą do-
brych nawyków (67.1).

We don’t need a lot to smile for a moment. Why 
don’t we design public space to make people 
happy?

Amusing street art, music in the streets, pop-jets, 
activities for kids and the elderly, varied events, 
interactive installations. You can use whatever 
you want (as long as it is safe) and make them 
enjoy your common public space.

The Fun Theory is an initiative of Volkswagen 
promoting creative solutions to give people fun. 
Piano stairs, Bottle Bank Arcade Machine, The 
Deepest Trash Bin are ideas which both make 
people happy and also teach them get good 
habits. (67.1)

67.5

67.1
Piano stairs decreased number of people using escalator
Schody - pianino zmniejszyły liczbę użytkowników schodów
ruchomych

67.2
Playful bus stop - advertisment of Playstation 2
Wesoły przystanek - reklama Playstation 2

67.3

67.4

67.6 67.7

67.8

$       
**        
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SUMMARY
PODSUMOWANIE

Where have we started from?

Let’s start from the beginning. Do you remember the 
first pages of the manual, the questions which we 
asked you? We hope that after reading our recommen-
dations you have got more ideas about how to start 
improving your public space.

Foundations and priorities

The first thing from the manual – the flowchart – re-
lies on 3 basic questions which show that elements 
such as place, people and safety, lay the founda-
tions for great public spaces. You don‘t even need 
much more to be on the right track to creating a suc-
cessful space. 

Special features of the place might be a tip showing 
where to start from. The beginning of a transforma-
tion – looking for characteristics, a story of the place 
and people who are interested – is the hardest part. 
After that, with the appropriate attitude, working on a 
place is much easier.

You have to realise that every public space has its 
own priorities which should be taken into account. 
For example, it might be that for one place, recom-
mendations connected with greenary are much more 
important than mobility tips. Sometimes, certain parts 
of recommendations don’t fit within a place at all. 
Moreover, it’s not even desirable to use all of them. Our 
solutions are applicable to almost all types of spaces 
but it doesn’t mean that you have to use all of them in 
one place. Define your priorities, carefully pick the 
recommendations which fit to your space the most!

The foundations that we mentioned before: safety, 
people and one or two characterictic features are half 
way to creating a successful place. Another 50 % you 
can get using our recommendations. Which are your 
favourite ones? What do you want to implement in 
your place? Don’t hesitate! Solve a puzzle! 

Od czego zaczynałeś?

Zacznijmy od początku. Pamiętasz pierwsze strony 
naszego podręcznika i pytania, które Tobie zadaliśmy? 
Mamy nadzieję, że po przeczytaniu naszych rekomen-
dacji masz więcej pomysłów jak zacząć ulepszać 
swoją przestrzeń publiczną.

Fundamenty i priorytety

Pierwsza część naszego podręcznika, a w niej sche-
mat bazujący na 3 pytaniach, które pokazują, że takie 
elementy jak: miejsce, ludzie i bezpieczeństwo są 
fundamentami wspaniałej przestrzeni publicznej. 
Nawet nie trzeba o wiele więcej, by być na dobrej 
drodze do stworzenia udanej przestrzeni.

Szczególne cechy miejsca mogą sugerować, od 
czego zacząć. Początek zmian – szukanie charak-
terystycznych właściwości, historii miejsca i zain-
teresowanych ludzi – to najcięższa część. Po niej, z 
odpowiednim nastawieniem, wszystko jest znacznie 
prostsze.

Musisz zdać sobie sprawę z tego, że każda przestrzeń 
publiczna ma własne priorytety, które powinny zostać 
wzięte pod uwagę. Dla przykładu, może się zdażyć, 
że dla pewnego miejsca rekomendacje związane z 
zielenią są o wiele bardziej istotne niż wskazówki 
dotyczące mobilności. Czasem część rekomendacji 
nie pasuje wcale do danego miejsca. Co więcej, jest 
wręcz niewskazane, by wykorzystywać je wszystkie. 
Nasze rozwiązania można zastosować do prawie 
każdego rodzaju przestrzeni, ale to nie znaczy, że 
musisz wykorzystać każdą z nich w jednym miejscu. 
Określ swoje priorytety, wybierz te rekomendacje, 
które pasują do twojej przestrzeni najbardziej!

Fundamenty o których wspomnieliśmy wcześniej: 
bezpieczeństwo, ludzie i jedna czy dwie cechy cha-
rakterystyczne są połową sukcesu twojego miejsca. 
Kolejne 50% możesz uzyskać wykorzystując rekomen-
dacje. Które z nich są twoimi ulubionymi? Co chciałbyś 
wprowadzić do swojej przestrzeni? 

 

100 % OF SUCESS                     
100% SUKCESU
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GO AHEAD AND PLACE THE PUZZLE, 
writing the numbers of recommendations you 

want to use in your public space

SAFETY
BEZPIECZEŃSTWO

PEOPLE
LUDZIE

ATRACTIVENESS
ATRAKCYJNOŚĆ

 NIE WAHAJ SIĘ! UŁÓŻ UKŁADANKĘ,
wpisując numery rekomendacji, które wykorzys-

tasz w swojej przestrzeni

Uwaga!

Część puzzli została pomimo, że układanka już 
jest gotowa. Nie wszystkie do niej pasują, tak 
jak nie wszystkie rekomendacje pasują do twojej 
przestrzeni. 

Caution!

There’s still part of the puzzle left, although the 
picture is almost ready. Not all of the pieces fit into 
the puzzle. 
The same is with the recommendations - not all 
of them fit in one place.

Something more than a puzzle 

If you think that solving a puzzle is all you have to do, 
you‘re barking up the wrong tree! Much more important 
than the final effect of creating the place, is the pro-
cess of creation itself. The social aspect – building a 
strong community, making people feel responsible for 
their public space, being a part of it – is really impor-
tant. Remember, you don’t create a place for itself, 
but for people. So why not do it with them?

Process

The process of transforming public spaces is continu-
ous. The responsibility for the quality of public space 
does not end after obtaining the final effect. It is vital 
to observe the life of public space and react quickly to 
changes. It is all about keeping it alive. 

Dialogue

We realize that changing public spaces is not always 
easy. Very often the problem is the result of distinct 
expectations among inhabitants from one side and lo-
cal authorities from the other. It is all about establish-
ing a dialogue. Both sides should work together if they 
want to create better spaces for people. Moreover, they 
should invite experts, students, children – everybody 
who is interested in it and might be helpful with their 
work or experience. 

Money

If we want to convince everyone to create public space, 
even the most sceptical ones, we have to explain that 
public space is not all about money. You can spend 
an endless amount of money on creating the place. 
However, if you have nothing, a piece of land, diligent 
hands and persistence are everything you need. 
Many of our recommendations are signed with ‘$’ - it 
shows that they are cheap to realise. 

Don’t give up!

As we said at the beginning – starting the process is 
the hardest part. You might face a lot of difficulties in 
fighting for your place. But don’t ever give up! Dream 
about great public spaces in your city, town or village. 
Try to realise these dreams. Remember that it’s not all 
about money, it’s about the fun of creating, using the 
space and being together with people who share the 
same dreams!

Coś więcej niż puzzle

Jeśli wydaje Ci się, że ułożenie puzzli to wszystko co 
musisz zrobić to jesteś w błędzie. O wiele bardziej is-
totne, niż efekt finalny, jest sam proces kreowania. 
Aspekt społeczny – budowanie silnej społeczności, 
sprawianie, by ludzie poczuli sie odpowiedzialni za 
przestrzeń publiczną, bycie jej częścią – jest naprawdę 
ważny. Pamiętaj, nie tworzysz miejsca dla niego 
samego, ale dla ludzi. Dlaczego więc ich nie włączyć?

Proces

Proces zmian przestrzeni publicznej jest ciągły. 
Odpowiedzialność za jakość przestrzeni publicznej 
nie kończy się w momencie uzyskania finalnego 
efektu. Ważne jest, aby obserwować życie przestrzeni 
publicznej i szybko reagować na zachodzące w niej 
zmiany. Wszystko po to, by przestrzeń wciąż była pełna 
życia.

Dialog

Zdajemy sobie sprawę, że zmiana przestrzeni public-
znej to nie zawsze łatwy orzech do zgryzienia. Bard-
zo często problemem jest różnica zdań pomiędzy 
mieszkańcami z jednej, a lokalnymi władzami z dru-
giej strony. Wszystko opiera się na budowaniu dia-
logu. Obie strony powinny współpracować, jeśli chcą 
tworzyć bardziej przyjazną ludziom przestrzeń. Ponad-
to, powinni oni zaprosić do współpracy ekspertów, 
studentów, dzieci – każdego, kto jest zainteresowany 
i może okazać się pomocny dzięki swojej wiedzy lub 
doświadczeniu.

Pieniądze

Jeśli chcemy przekonać każdego do kreowania 
przestrzeni publicznej, nawet najbardziej sceptycznie 
nastawione osoby, musimy zapewnić was, że w tym 
wszystkim nie chodzi tylko o pieniądze. Możesz wydać 
na przestrzeń publiczną każdą kwotę. Jednak jeśli nie 
masz nic, kawałek ziemi, pracowite ręce i upór są 
wszystkim, czego Ci potrzeba. Wiele naszych reko-
mendacji jest oznaczone znaczkiem ‘$’ - to pokazuje, 
że są one tanie w realizacji.

Nie poddawaj się!

Jak powiedzieliśmy na początku – rozpoczęcie całego 
procesu jest najcięższą częścią. Możesz spotkać się z 
dużą ilością problemów w walce o swoją przestrzeń 
publiczną. Ale nigdy się nie poddawaj! Snuj marzenia o 
wspaniałych miejscach w twoim mieście, miasteczku 
czy wsi. Spróbuj zrealizować te marzenia. Pamiętaj, 
że tu nie chodzi o pieniądze, a o radość kreowania, 
wykorzystywanie przestrzeni i bycie razem z ludźmi, 
którzy też takie marzenia mają!
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Alina Grędzicka
Third-year student of Spatial Management at the University of Gdansk, who currently works as an anima-
tor in the Gdansk science center. Further she works actively in the Students Scientific Association Spatial 
Management. She wants to continue to broaden her knowledge of spatial planning and takes numerous 
trips. 
Studentka III roku Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Gdańskim, która obecnie pracuje jako 
animator w gdańskim centrum nauki. Ponadto czynnie działa w Studenckim Kole Naukowym Gospodarki 
Przestrzennej. W przyszłości pragnie zgłębiać swoją wiedzę w kwestii planowania przestrzennego oraz 
podróżować.

Daniel Platt
Daniel recently completed his PhD in English at the University of Oregon. His dissertation focused on  
epresentations of new urbanism in contemporary U.S. fiction. He is currently pursuing a Masters in  
Nonprofit Management through the university’s Department of Planning, Public Policy, and Management.
Daniel niedawno ukończył doktorat z anglistyki na Uniwersytecie Oregon. Jego praca naukowa dotyczyła 
reprezentacji nowego urbanizmu w współczesnej amerykańskiej literaturze. Aktualnie realizuje studia mag-
isterskie z zakresu Zarządzania Non-profit na Wydziale Planowania, Polityk Społecznych i Zarządzania.

Jessika Kreps
Architecture postgraduate student  from the University of Technology, Gdansk, who is passionate about 
different forms of discovering architecture especially by traveling, intested in public installations and 
their effects on peoples’ behaviours and interactions,truly connected with nature, interested in “green 
ways” of thinking/living.
Studentka studiów magisterskich na kierunku Architektura i Urbanistyka na Politechnice Gdańskiej, która 
pasjonuje się różnymi formami odkrywania architektury szczególnie poprzez podróżowanie. Fascynują 
ją publiczne instalacje i interwencje miejskie wraz z ich wpływem na interakcje międzyludzkie. Silnie 
związana z naturą, kieruję swoje pasję w kierunku zielonych i proekologicznych rozwiązań nie tylko w 
procesie projektowym, ale również w codziennym życiu.

Nicole Ghiselli
Nicole is currently in her final year at the University of Oregon majoring in Architecture and minoring in 
Planning, Public Policy, and Management. She loves traveling and experiencing new places and in her 
free time she loves hiking and swimming in beautiful places in the Pacific Northwest.
Nicole jest aktualnie na ostatnim roku studiów na Uniwersytecie Oregon głównie z zakresu Architektury, 
ale również z Planowania, Polityk Publicznych oraz Zarządzania. Kocha podróżowanie i doświadczanie 
nowych miejsc, a w wolnym czasie zajmuje się wspinaczką i pływaniem w pięknych miejscach Oceanu 
Spokojnego.

Małgorzata Potocka
She graduated a Masters degree in Spatial Management at the University of Gdańsk.
She likes good electronic music, science-fiction, detective books and movies, art, street art, architecture, 
travel, minimalism, black, The Adventure Time.
Ukończyła studia magisterskie na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie Gdańskim.
Lubi dobrą muzykę elektroniczną, science-fiction, kryminalne książki i filmy, sztukę, sztukę uliczną, 
architekturę, podróże, minimalizm, czarny, The Adventure Time.

Marta Potulska
Marta is a student of Architecture and Urban design at the Technical University of Gdańsk. Besides archi-
tecture, her other interests are travels, design and music, especially flamenco which she learns to dance.
Marta jest studentką architektury i urbanistyki na Politechnice Gdańskiej. Poza architekturą, jej zaintereso-
waniami są: podróże, design i muzyka, a szczególnie flamenco, którego uczy się tańczyć.

Marta Rusin
Marta recently graduated Master degree in Architecture and Urban Planning at the Gdańsku University of 
Technology. She is active in Science Club Urban Revolution Laboratory LEM-ur, which she is co-founder of. 
She is a big fan of Jan Gehl. She likes crime stories and Arctic Monkeys.
Absolwentka magisterskich studiów na kierunku Architektura i urbanistyka na Politechnice Gdańskiej.  
Aktywnie działa w politechnicznym Kole Naukowym Laboratorium Ewolucji Miejskich LEM-ur, którego jest 
założycielem. Jest fanką Jana Gehla. Lubi powieści kryminalne i Arctic Monkeys.

Ric Stephens
He is currently teaching planning, public policy and management classes for Marylhurst University,  
Portland State University and the University of Oregon. Starting in September 2015 he will be the President 
for ISOCARP. I hope to be part of a long collaboration with the Gdansk University of Technology students, 
faculty and ISOCARP.
Aktualnie naucza planowania, polityki społecznej i zarządzania na Uniwersytecie Marylhurst, Uniwersyte-
cie stanowym w Portland i Uniwersytecie Oregon. Od września 2015 roku obejmie funkcję prezydenta ISO-
CARP. Ma nadzieję być częścią długotrwałej współpracy ze studentami Politechniki Gdańskiej, wydziałem 
i ISOCARP-em.

Patryk Czajka
Student of Spatial Management at the University of Gdansk who also graduated from GIS. He is interested 
in spatial planning, urbanism, GIS, local and regional developement. 
Student Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Gdańskim, który również ukończył studia podyplo-
mowe z GIS. Jego zainteresowania to: planowanie przestrzenne, urbanistyka, GIS oraz rozwój lokalny 
i regionalny.
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Calvert - inventor of one of the most important scheme for the design of Central 
Park in New York.
 
Charette - a public meeting or workshop devoted to a concerted effort to solve a 
problem or plan the design of something. (oxforddictionaries.com)
 
Community garden - small- to medium-scale production of food-producing and 
ornamental plants, on contiguous discontiguous plots of land, located on prop-
erty in residential areas, gardened and managed collectively by a group. (Healthy 
G., Hodgson K., Canton Campbell M., Baikley M., Urban Agriculture, Sustainable 
Places Americal Planning Association)
 
CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) - multi-disciplinary 
approach to stop criminal behaviour through environmental design.

Glare - shine with a strong or dazzling light. (oxforddictionaries.com)
 
ISW- Instytut Sztuki Wyspa - Institute of Art “Island” in Gdańsk, non commer-
cial and non governmental organisation on former shipyards area,  with an intrest 
in contemporary art and culture.
 
Kreuzberg - district of Berlin.
 
Light pollution - brightening of the night sky caused by street lights and other 
man-made sources, which has a disruptive effect on natural cycles and inhibits 
the observation of stars and planets. (oxforddictionaries.com)

NGO - non-governmental organisation - any non-profit, voluntary group of 
citizens which is organised on a local, national or international level. (ngo.org./
ngoinfo/define.html)
 
Park connectors - PCN, Park Connector Network, spacial system of “green” 
paths under the management of National Parks Board. The network connects 
the whole city of Singapore.
The proposal to form a park connector network was approved in 1991. In 1995, 
The Kallang Park Connector became the first park connector to be implemented 
-stretching over 9km. By 2012, 200km of the PCN has been completed.
(nparks.gov.sg/cms/index.php?option=com_visitorsguide&task=parkconnectors
&Itemid=74)
 
Placemaking - “quiet movement that reimagines public spaces as the heart 
of every community, in every city. It’s a transformative approach that inspires 
people to create and improve their public places. Placemaking strengthens the 
connection between people and the places they share. (pps.org/reference/what_
is_placemaking/)
 

GLOSSARY                     
SŁOWNICZEK

Calvert - projektant jednej z najważniejszych teorii projektu Park Centralnego 
w Nowym Jorku.
 
Charette - publiczne spotkanie lub warsztaty poświęcone poszukiwaniu 
rozwiązania konkretnego problemu lub zagadnieniu projektowemu. (tłum. Marta 
Rusin)
 
CPTED - multi-dyscyplinarne podejście do przestrzeni miejskiej, mające na 
celu zminimalizowanie przestępczości poprzez odpowiednie zaprojektowanie 
miejskiego krajobrazu.

ISW - Instytut Sztuki Wyspa - niekomercyjna instytucja na dawnych terenach 
Stoczni Gdańskiej, zajmującą się zagadnieniami współczesnej kultury artysty-
cznej prowadzoną przez organizację pozarządową.
 
Kanon miejsca - zespół czynników składających się na formy krajobrazu danego 
miejsca (wnętrza), decydujących o jego wyrazie i mających swoją aktualną lub 
źródłowo udokumentowaną postać, percepowaną przez człowieka. (Myczkowski, 
Z. (2003) Krajobraz wyrazem tożsamości w wybranych obszarach chronionych 
w Polsce. Cracow: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej)

Kreuzberg - dzielnica Berlina.
 
Łączniki Parkowe - System “Łączników Parkowych” (eng. PCN, Park Connector 
Network) to przestrzenny system “zielonych” ścieżek pod nadzorem Zarządu Na-
rodowego Parku w Singapurze. Sieć ścieżek scala cały Singapur i łączy zielone 
przestrzenie między sobą. Propozycja systemu została zatwierdzona w 1991, 
a już w 1995 został otwarty pierwszy 9 kilometrowy “łącznik” - The Kallang Park 
Connector. Do roku 2012 zostało ukończone 200 km tras “łączników parkowych”.
(nparks.gov.sg/cms/index.php?option=com_visitorsguide&task=parkconnectors
&Itemid=74)
 
Miejskie rolnictwo - uprawa roślinności i chów zwierząt w mieście i na jego 
peryferiach, w wyniku której  powstaje produkcja pożywienia. (fao.org/urban-
agriculture/en/)
 
NGO - (skrót z jęz. ang. oznaczający organizację pozarządową) - każda niezorien-
towana na zysk, organizacja zrzeszająca ludzi na różnych poziomach: lokalnym, 
krajowym i międzynarodowym. (tłum. Marta Rusin)
 
Ogródek społeczny (ang. community garden) - produkcja, uprawa roślin na małą 
lub średnią skalę, na ciągłym bądz rozproszonym terenie, położonym najczęściej 
obok budynków mieszkalnych, wynikła z inicjatywy sąsiectwa, zarządzana 
również przez lokalną społeczność. (Healthy G., Hodgson K., Canton Campbell M., 
Baikley M., Urban Agriculture, Sustainable Places Americal Planning Association)
 
Olśnienie - stan widzenia, przy którym występuje odczucie niewygody i/lub 
zmniejszenie zdolności rozpoznawania obiektów, spowodowane niewłaściwym 
rozkładem lub zakresem luminancji albo nadmiernymi kontrastami w przestrzeni 
bądź w czasie. (encyklopedia.pwn.pl)
 
Placemaking - Tworzenie miejsca - działanie które ma na celu poruszyć 
wyobrażenia sąsiedztwa dla danego miejsca - serca każdej społeczności. To pro-
ces, który ma zainspirować ludzi, aby razem tworzyć i polepszać ich przestrzeń 
publiczną. Placemaking wzmacnia relację pomiędzy ludzmi i ich miejscem, 
którym mogą się dzielić. (pps.org/reference/what_is_placemaking)
 



123122

Poczucie lokalności - relacje ludzi w stosunku do środowiska, w którym żyją 
i które ich otacza. Poczucie lokalności to szerokie pojęcie, uwzględniające kon- 
tekst społeczny, środowisko geograficzne oraz ludzie emocje związane z miejs-
cem. (tłum. Patryk Czajka)
 
Rewitalizacja - jest to pojęcie równoznaczne z ożywieniem społecznym oraz 
architektonicznym zdegradowanej wcześniej tkanki miejskiej. Może również 
obejmować działania mające na celu poprawę sytuacji ekonomicznej obszaru. 
(tłum. Patryk Czajka)
 Sztuka publiczna - to bardzo szerokie pojęcie. Początkowo obejmowało głównie 
rzeźby i pomniki, ale w późniejszym etapie zaczęto zaliczać do niej wszelkie prze-
jawy sztuki w przestrzeni publicznej włączając w to: street art, festiwale uliczne, 
konkursy taneczne, instalacje artystyczne, sztukę czasową, wystawy w przestrze-
ni, zegary słoneczne, interaktywne instalacje, mozaiki, fontanny, flash moby... 
Może być stworzona z różnych materiałów i na różnych powierzchniach – ulice, 
ściany budynków, okna, dachy. Sztuka publiczna może także wykorzystywać lub 
współdziałać z różnymi naturalnymi źródłami energii jak słońce, woda, wiatr. 
W nowoczesnym podejściu do sztuki publicznej duże znaczenie zaczął odgrywać 
aspekt aktywowania i współpracy ze społecznością lokalną, by poczuli oni, że 
mają wpływ na zmiany swojej przestrzeni. Ma zdolność by uczynić miejsce uni-
kalne i może przyczynić się do korzyści ekonomicznych.
„Jest to sztuka wykonana dla przestrzeni publicznych i w nich funkcjonująca. 
Kształtują ją nie tylko intencje, wizja artystyczna, działania projektowe i warszta-
towe jej twórców, ale także zalecenia fundatorów i patronów, kontekst urbanisty-
czny i potrzeby społeczne odbiorców. (...) Sztuka publiczna może „stanowić istot-
ny czynnik w powstawaniu i rozwoju miejsc wizualnie atrakcyjnych, nasyconych 
wartościami kulturowymi, sprzyjających ludzkiej interkcji. (Taborska, H. (2006) 
Miejsce współczesnej sztuki publicznej: pojęcia i przykłady, w Grabowicz, K. (red.) 
Działania artystyczne w przestrzeni publicznej. Aspekty estetyczne i społeczne. 
Gdańsk: Centrum Sztuki Współczesnej “Łaźnia”, pp. 74-87)
 
UN-Habitat - “Zjednoczone Narody” (eng. United Nations) program polegający 
na zabaniu o dobro “lepszej” przyszłości. Jego zadaniem jest promowanie 
zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i środowiska oraz osiągnięcie ade-
kwatnego schronienia dla każdego człowieka.
 
Wernakularizm - w architekturze jest to rodzimy styl, polegający na zastosowa-
niu lokalnych materiałów i tradycyjnych metod konstrukcji, wyróżniając go tym 
samym spośród pozostałych stylów architektonicznych. (tłum. Patryk Czajka)
 
Zanieczyszczenie światłem - sztuczne światło produkowane i marnowane przez 
człowieka, zaburzające naturalny poziom jasności nocnego środowiska. (astro.
uni.wroc.pl)
 
Zrównoważony rozwój - zrównoważony rozwój obszarów miejskich opiera się 
na założeniu jednoczesnego uwzględnienia poszczególnych uwarunkowań. Są 
one związane z czynnikami społecznymi, środowiskowymi i gospodarczymi. 
Podejście do kształtowania przestrzeni publicznych zgodne z tymi zasadami 
może przyczynić się do utworzenia udanego miejsca. (tłum. Patryk Czajka)

Pricnciple of place – all elements and factors consisting on the shape of place, 
deciding about its meaning and having its own actual or historically documented 
form, perceived by people. (transl. Patryk Czajka)
 
Public art:
Public art is a very broad term. Initially consisted primarily of sculptures and 
monuments, but at a later stage began to classify into all forms of art in public 
spaces including: street art, street festivals, competitions, dance, art installa-
tions, art time, the exhibition space, sundials, interactive installations, mosaics, 
fountains, flash mobs... It can be created with various materials and on different 
surfaces: streets, buildings walls, windows, roofs. Public art may also use or in-
teract with a variety of natural sources of energy such as sun, water, wind. 
The modern approach to public art begins to play a very important aspect of the 
activation and cooperation with the local community to feel they have an effect 
in changing their space. It has the capacity to make a place unique and can con-
tribute to economic benefits.
“It is art created for and functioning in public space. It is shaped not only by 
the artists’ intentions and visions, designs and creative efforts, but also by the 
sponsors’ ideas, the urban context and the public’s social needs. (…) Public art 
is “an important element in the development of visually attractive places full 
of cultural values and conducive to human interaction. (Taborska, H. (2006) 
Miejsce współczesnej sztuki publicznej: pojęcia i przykłady, in Grabowicz, K. (ed.) 
Działania artystyczne w przestrzeni publicznej. Aspekty estetyczne i społeczne. 
Gdańsk: Centrum Sztuki Współczesnej “Łaźnia”, pp. 74-87)
 
Revitalization – means to impart new life or vigor to a neighbourhood and it can 
include efforts to revitalize a flagging economy. (thefreedictionary.com)
 
Sense of locality – people’s relation to their physical environment and its social 
surroundings. Sense of locality is a broad concept including the social context, 
the geographical area and a person’s emotional relation to these. (Virtanen, T. 
and Malinen, S. (2008) Supporting the Sense of Locality with Online Communi-
ties. Tampere)
 
Sustainable development – a sustainable urban development is based on inter-
locking principles. These are relating to community, resources, built form, land-
scape, ecology and materials. It can help to create places where people want 
to be. (Davies, L. (2011) Urban Design Compendium (Second Edition). English 
Partnership.)
 
UN-Habitat - United Nations programme working towards a better urban future. 
Its mission is to promote socially and environmentally sustainable human settle-
ments development and the achievement of adequate shelter for all.
 
Urban agriculture -  defined as the growing of plants and the raising of animals 
within and around cities with a final effect of food products.(http://www.fao.org/
urban-agriculture/en/)
 
Vernacular - being an indigenous building style using local materials and tradi-
tional methods of construction and ornament, especially as distinguished
 from academic or historical architectural styles. (thefreedictionary.com)
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