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Wprowadzenie

Przyœpieszenie procesu urbanizacji oraz narzucenie ustroju komunistycznego
po II wojnie œwiatowej przynios³o w Polsce i Europie Œrodkowej ukszta³towanie

1 Akronim projektu: „New Post-Socialist City: Competitive and Attractive” (Odnowione miasta
postsocjalistyczne: konkurencyjne i atrakcyjne), Program dla Europy Œrodkowej, wspó³finansowany
z EFRR. Czas trwania: kwiecieñ 2011 – marzec 2014. Partner wiod¹cy: Instytut Geografii i Prze-
strzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie. Zespó³: M. W¹torska-Dec (koordynator proje-
ktu), G. Wêc³awowicz (kierownik ds. merytorycznych), A. Bierzyñski (kierownik ds. promocji)
i M. Januszewska-Stêpniak (kierownik ds. finansowych). Instytucje partnerskie: Oœrodek Kultury
im. Cypriana Norwida z Krakowa, Urz¹d Miasta Velenje (S³owenia), Urz¹d Dzielnicy Praga 11
(Czechy), Agencja Rozwoju Regionu Ústí (Czechy), Agencja Rozwoju Regionu Gemer (S³owacja),
a tak¿e Uniwersytet w Ljubljanie (S³owenia) i Instytut Technologii w Karlsruhe (Niemcy).



siê specyficznej kategorii miast socjalistycznych. Miasta te, kszta³towane i prze-
budowywane przez ponad 40 lat zgodnie z potrzebami ideologicznymi i gospo-
darczymi socjalistycznego uprzemys³owienia, sta³y siê w warunkach powrotu
do gospodarki rynkowej i demokratyzacji ¿ycia spo³ecznego po 1989 r. czêsto ob-
szarami problemowymi. Pomimo znacznych sukcesów w zakresie odbudowy po
zniszczeniach wojennych i znacznego wysi³ku modernizacyjnego szczególnie
ostro ujawni³y siê negatywne cechy struktury miast socjalistycznych zw³aszcza
w zakresie warunków ¿ycia. Wynika³o to najczêœciej z utraty nieefektywnej prze-
mys³owej bazy wytwórczej zwi¹zanej z procesami deindustrializacji, pojawie-
niem siê bezrobocia, migracj¹, odziedziczon¹ po okresie budownictwa socjalistycz-
nego ubog¹ infrastruktur¹ techniczn¹ i nisk¹ jakoœci¹ mieszkalnictwa.

Transformacja spo³eczno-gospodarcza po 1989 r. zapocz¹tkowa³a szybkie
zmiany w przestrzeni miast, które uleg³y dalszemu przyœpieszeniu po integracji
z Uni¹ Europejsk¹ oraz dziêki szerszemu otwarciu ca³ego regionu na procesy
globalizacji. Zmianom tym towarzyszy³o powstawanie nowych zró¿nicowañ
spo³eczno-przestrzennych oraz zaostrzanie starych. Szczególnie eksponowane,
zazwyczaj gorsze miejsce zajmuj¹ wielkie osiedla mieszkaniowe powsta³e
przed 1989 r. W percepcji spo³ecznej stopniowo wzmocnieniu ulega³ negatyw-
ny stereotyp odnosz¹cy siê do warunków i poziomu ¿ycia w postsocjalistycz-
nych dzielnicach i ca³ych miastach.

Podjête w projekcie ReNewTown badania oraz konkretne inwestycje maj¹ za
zadanie znalezienie sposobów zmiany tego negatywnego stereotypu wraz ze
wskazaniem mo¿liwoœci i sposobów polepszenia warunków ¿ycia w takim
stopniu, aby te osiedla i dzielnice sta³y siê atrakcyjne do ¿ycia dla mieszkañców
miast i inwestowania (Wêc³awowicz, W¹torska-Dec 2012). Baz¹ empiryczn¹
prowadzonych badañ by³ zbiór 61 dobrych praktyk i 87 inicjatyw spo³ecznoœci
lokalnych oraz w³adz samorz¹dowych (dostêpny aktualnie na stronie:
www.renewtown.eu). Zbiór ten uporz¹dkowano na potrzeby realizowanego
projektu (ReNewTown) w 6 celów szczegó³owych, co pozwoli³o na wybór
12 rozwi¹zañ, które jak za³o¿ono, mog¹ staæ siê lub pe³niæ funkcje modelu
zmian w przestrzeni miasta postsocjalistycznego. Zaproponowane rozwi¹zania
weryfikowano (w trakcie realizacji projektu) wizytami studyjnymi, spotkaniami
z ekspertami danego kraju oraz spotkaniami z autorami i liderami realizowa-
nych przedsiêwziêæ inwestycyjnych.

Metodologia i za³o¿enia badawcze

W latach 2011 i 2012 przeprowadzono badania pilota¿owe w kilkunastu
dzielnicach dziesiêciu miast postsocjalistycznych, w których wziê³o udzia³ blis-
ko 500 osób. W Polsce badaniem zosta³y objête warszawski Ursynów oraz kra-
kowska Nowa Huta. W Niemczech – jednostki s¹siedzkie w miastach Cottbus
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i Karlsruhe. W Czechach – Ústí nad Labem i Chomutov, na S³owacji – Rimavska
Sobota i Hnúš�a, a w S³owenii – Velenje i Nova Gorica. Wyniki tych badañ podda-
ne zosta³y weryfikacji i ocenie przez lokalnych ekspertów. Przeanalizowano rów-
nie¿ przyk³ady tzw. dobrych praktyk zarz¹dzania przestrzeni¹ dzielnic miast.

Badania prowadzone w trakcie realizacji projektu badawczego ReNewTown
zwróci³y nasz¹ uwagê na zagadnienie modeli w geografii. To, co we wspó³czes-
nych badaniach o charakterze aplikacyjnym, na zamówienie tzw. praktyki lub
potrzeb spo³ecznych nazywa siê przyk³adami dobrych praktyk, ma znaczne
analogie do modnego, w latach 60. i do koñca lat 70. XX w. trendu budowy mo-
deli wyjaœniaj¹cych. W naukach geograficznych mamy podsumowuj¹c¹ ten
trend i wyznaczaj¹c¹ kierunki dalszych badañ ksi¹¿kê: Chorley, Haggett 1967.
Nastêpn¹ znacz¹c¹ syntezê mamy dopiero po ponad 20 latach (New models...
1989). W 2006 r. w czo³owym czasopiœmie geograficznym „Progress in Human
Geography” ukaza³ siê artyku³ (w ramach serii „Textbook that moved genera-
tions”) opisuj¹cy wp³yw pierwszego z wymienionych podrêczników na rozwój
podejœcia modelowego w geografii.

Przyjmuj¹c za S. Nowakiem (2007), ¿e budowa modeli w metodologii badañ
naukowych (równie¿ nauk spo³ecznych) to sposób uprawiania teorii, mo¿na
potraktowaæ modele jako narzêdzie wyjaœniania zjawisk spo³eczno-przestrzen-
nych lub jako narzêdzie przewidywania i planowania zmian. Szczególn¹ uwagê
zwrócono na takie modele, które charakteryzowa³y siê wskazywaniem wyraŸ-
nego celu dzia³ania, a zw³aszcza zmiany wybranego fragmentu rzeczywistoœci
spo³ecznej w badanym przypadku miasta lub fragmentu miasta, czy wybrane-
go elementu warunków ¿ycia w mieœcie. Inaczej mówi¹c, zak³adamy najpierw
koniecznoœæ zaistnienia sytuacji docelowej (u¿ywaj¹c jêzyka bardziej naukowe-
go: explanandum), np. polepszenia warunków ¿ycia poprzez poprawê oferty
kulturalnej w dzielnicy. Nastêpnie analizujemy przyk³ady dobrych praktyk
dzia³añ podejmowanych w celu lub prowadz¹cych do ich (tych celów) realiza-
cji. Takie konkretne dzia³ania staj¹ siê nastêpnie podstaw¹ do rekomendacji lub
modelem do podejmowania analogicznych dzia³añ w przysz³oœci w innych
miastach. Nastêpnym etapem mo¿e byæ „konfirmacja” lub „refutacja” takiego
paramodelu w praktyce, np. poprzez analizê skutków realizacji dzia³ania lub
konkretnej inwestycji w jednostkowym przypadku. Zrealizowane badania mo-
deli dzia³ania w przestrzeni miast postsocjalistycznych sta³y siê równie¿ ele-
mentem empirycznej weryfikacji koncepcji miasta postsocjalistycznego zaryso-
wanej w latach 90. oraz 2000. (Wêc³awowicz 1996, 1998, 2003).

Modele polepszenia warunków ¿ycia na obszarach miejskich

Demokratyzacji ¿ycia spo³ecznego i gospodarczego w miastach postsocjalis-
tycznych towarzyszy³y od samego pocz¹tku przemian liczne dzia³ania indy-
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widualne i zbiorowe wszystkich „aktorów sceny miejskiej”, tj.: gospodarstw
domowych, poszczególnych kategorii spo³ecznych, ró¿norodnych organizacji,
podmiotów gospodarczych, inwestorów, samorz¹dów itp. Dzia³ania te prowa-
dzi³y do znacznego ró¿nicowania przestrzennego warunków ¿ycia. Na przy-
k³ad w zakresie indywidualnej modernizacji warunków mieszkaniowych ina-
czej zachowywali siê mieszkañcy osiedli spó³dzielczych, inaczej mieszkañcy
spó³dzielni w³asnoœciowych, a jeszcze inaczej mieszkañcy zasobów komunal-
nych. Kolejnym przyk³adem zjawiska ró¿nicuj¹cego strukturê spo³eczno-prze-
strzenn¹ miast sta³ siê silnie zró¿nicowany, równie¿ przestrzennie, proces pry-
watyzacji zasobów mieszkaniowych.

Wychodz¹c od szeœciu kluczowych problemów badawczych projektu
ReNewTown oraz przegl¹du dotychczasowych praktyk realizowanych zmian
w przestrzeni miast postsocjalistycznych, uporz¹dkowano je w 12 rozwi¹zañ
i dzia³añ modelowych przedstawionych poni¿ej. Dobór przyk³adów skoncen-
trowany by³ na miastach i dzielnicach postsocjalistycznych, ale ma swoje odnie-
sienie do ca³ej przestrzeni miejskiej Europy Œrodkowej i Wschodniej. Jednoczeœ-
nie uczestnicy projektu ReNewTown zdaj¹ sobie sprawê, ¿e wdro¿enie podejœcia
modelowego w praktyce uzale¿nione jest od istnienia kapita³u spo³ecznego. Ka-
pita³ ten definiowany operacyjnie sk³ada siê z dwóch elementów: œrodowiska
spo³eczno-kulturowego opisywanego zaanga¿owaniem mieszkañców i przy-
wi¹zaniem do swojej dzielnicy oraz istnienia infrastruktury instytucjonalnej
opisywanej organizacyjn¹ zdolnoœci¹ mieszkañców do dzia³ania we wspólnym
interesie (Handbook of models... 2013).

Jednym z bardziej powszechnych sposobów uatrakcyjniania warunków ¿y-
cia w miastach, a zw³aszcza w dzielnicach postsocjalistycznych, by³o poszuki-
wanie sposobów „polepszenia oferty lokalnych wydarzeñ kulturalnych i spo³ecz-
nych”. Modelowe rozwi¹zanie zosta³o wypracowane przez partnera projektu –
Oœrodek Kultury im. C.K. Norwida. Instytucja ta zaadaptowa³a budynek z lat
50. XX w., tzw. Salê Tañca, na ArtZonê, czyli nowoczesn¹ galeriê i miejsca spot-
kañ artystów w krakowskiej Nowej Hucie. W efekcie ukszta³towano nie tylko
wielofunkcyjn¹ nowoczesn¹ przestrzeñ publiczn¹ dostêpn¹ dla mieszkañców
i lokalnych organizacji, ale przede wszystkim prê¿ny zespó³ ludzi, który pod
szyldem ArtZony dynamicznie kreuje i wzbogaca ¿ycie spo³eczne i kulturalne
w dzielnicy.

Cech¹ charakterystyczn¹ postsocjalistycznych osiedli mieszkaniowych by³
brak odpowiedzialnoœci za czêœci wspólne przestrzeni publicznej. Potrzebne
sta³o siê wiêc opracowanie modelu „ulepszania przestrzeni publicznej miêdzy
blokami” jako jedna z najbardziej pal¹cych kwestii zwi¹zanych z postsocjalis-
tycznymi osiedlami. W zaproponowanym modelu skoncentrowano siê na po-
szukiwaniu i wdra¿aniu realnej alternatywy. Proponowane rozwi¹zania po-
wsta³y na podstawie doœwiadczeñ i dzia³añ prowadzonych przez Pracowniê
Animacji Ekologicznej Oœrodka Kultury im. C.K. Norwida wraz z Polskim
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Klubem Ekologicznym Okrêg Ma³opolska w ramach projektu „Ogrody Nowej
Huty”. Instytucje te dofinansowuj¹ projekty grup spo³ecznych, które dokonuj¹
renowacji zaniedbanych terenów, przekszta³caj¹c je w bezpieczne i ogólnodos-
têpne tereny zielone wokó³ swojego miejsca zamieszkania.

Powstanie wielkich monofunkcyjnych osiedli mieszkaniowych o charakterze
osiedli-sypialni spowodowa³o niemal „strukturalny” brak wiêkszej iloœci miejsc
pracy, generuj¹c nadmierne dojazdy do pracy w innych czêœciach miasta. Po-
wsta³a potrzeba „zapewnienia wsparcia dla rozwoju ma³ych podmiotów gospo-
darczych w rejonie osiedli mieszkaniowych” zwi¹zana z koniecznoœci¹ znale-
zienia zatrudnienia blisko miejsca zamieszkania. W zaproponowanym modelu
skupiono siê wiêc na poszukiwaniu sposobów, które mog¹ zostaæ ³atwo wdro-
¿one w celu wspierania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (MŒP). Kluczow¹
rolê odgrywaæ mo¿e samorz¹d lokalny poprzez inicjowanie dzia³añ poœrednich
(tj. informacje o lokalnych firmach w katalogach i na stronie internetowej dziel-
nicy), a tak¿e w sposób bezpoœredni poprzez tworzenie centrum specjalnie
dedykowanego dla MŒP. Inn¹ form¹ wspierania mo¿e byæ zapewnienie prze-
strzeni biurowej dla tzw. coworkingu, tj. dla indywidualnej lub wspólnej pracy
wykonywanej g³ównie przez przedstawicieli wolnych zawodów, którzy chc¹
pracowaæ spokojnie, ale nie samotnie poza domem. Centra „coworkingowe” s¹
stosunkowo ³atwe do utworzenia, staj¹ siê coraz popularniejsze i jednoczeœnie
gromadz¹ m³odych i dynamicznych ludzi, którzy stanowi¹ cenny kapita³ ludz-
ki osiedli mieszkaniowych.

Problem monotonnoœci osiedli socjalistycznych doczeka³ siê wielu spontani-
cznych dzia³añ d¹¿¹cych do zmiany i urozmaicenia krajobrazu i architektury
takich dzielnic. Ró¿ne modele dzia³añ ukierunkowane na „poprawê atrakcyjno-
œci architektury budynków pochodz¹cych z okresu socjalizmu” sta³y siê sposo-
bem polepszania warunków ¿ycia na obszarach miejskich. Przyk³adem takiego
modelu jest przeprowadzona na terenie SMB „Jary” na Ursynowie w Warsza-
wie termoizolacja bloków mieszkalnych, która zaowocowa³a nie tylko popraw¹
aspektów wizualnych budynków (zmiana kolorystyki z szarej na kolorow¹), ale
tak¿e przebudow¹ klatek wejœciowych, wymian¹ stolarki okiennej oraz nowy-
mi chodnikami wokó³ bloków.

U³atwienie procesu rewitalizacji i szybszej zmiany negatywnych stereotypów
osiedli postsocjalistycznych to czêsto dzia³ania zwi¹zane z „promowaniem
zaanga¿owania spo³ecznoœci lokalnej w dzia³ania organizowane w danej dziel-
nicy”. Za modelow¹ propozycjê rozwi¹zania przyjêto projekt zrealizowany
w dzielnicy Marzhan w Berlinie, gdzie w 11-piêtrowym wie¿owcu stowarzy-
szenie „Kinderring e.V” stworzy³o 3 mikroprojekty prowadzone przez mieszkañ-
ców (wolontariuszy) przy wsparciu 2 pracowników socjalnych. Pierwszym pro-
jektem jest œwietlica dla dzieci i rodziców, drugim kawiarnia, w której organi-
zowane s¹ wystawy i wydarzenia kulturalne, a trzecim dwa mieszkania zapro-
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jektowane przez dzieci i wynajmowane turystom, którzy chc¹ doœwiadczyæ
zamieszkiwania w wielkiej p³ycie.

Zmiana systemu polityczno-gospodarczego spowodowa³a równie¿ istotne
zmiany organizacyjne w strukturze u¿ytkowania budynków sektora publiczne-
go. Powszechnym zjawiskiem sta³o siê „nadawanie nowych funkcji budynkom
pochodz¹cym z okresu socjalizmu”. Najbardziej spektakularnym przyk³adem
by³o w Warszawie w latach 90. zlokalizowanie w by³ym budynku komitetu
centralnego partii komunistycznej siedziby gie³dy warszawskiej. W sposób
mniej spektakularny zjawisko to zosta³o opisane jako modelowe na podstawie
doœwiadczeñ s³owackiego partnera – Agencji Rozwoju Regionu Gemer. W tym
przypadku zaadaptowa³o stary budynek w Hnúš�a na Muzeum Pami¹tek So-
cjalizmu. Dzia³ania te i towarzysz¹ca im inwestycja wykaza³y, i¿ mo¿liwe jest
skuteczne przywrócenie do ¿ycia zniszczonego obiektu, jeœli zostan¹ mu nada-
ne nowe funkcje odpowiadaj¹ce potrzebom lokalnej spo³ecznoœci i regionu.
W przypadku muzeum w Hnúš�a budynek sta³ siê atrakcj¹ turystyczn¹ miasta
i miejscem lekcji historii, a tak¿e spotkañ dla lokalnej spo³ecznoœci.

„Wykorzystanie pracy wolontariuszy w celu poprawy jakoœci miejskiego œro-
dowiska postsocjalistycznego” jako rozwi¹zanie modelowe powsta³o na pod-
stawie doœwiadczeñ s³oweñskiego partnera projektu ReNewTown – miasta Ve-
lenje. Udzia³ przedstawicieli samorz¹du lokalnego w projekcie zapewni³ œrodki
finansowe na przygotowanie projektu architektonicznego przekszta³cenia prze-
strzeni miêdzyblokowej na miejsce spotkañ i wypoczynku mieszkañców z oko-
licznych bloków. Œrodki te umo¿liwi³y równie¿ zakup urz¹dzeñ wyposa¿enia
placu zabaw i si³owni na wolnym powietrzu. Jednak wszelkie prace ziemne
i wykoñczeniowe zosta³y przeprowadzone przez 64 wolontariuszy, którzy
przepracowali w sumie 1567 godzin. Dzia³ania te wykaza³y istnienie w mias-
tach postsocjalistycznych potencja³u spo³ecznego, który mo¿na efektywnie wy-
korzystaæ do kszta³towania pe³nego spo³eczeñstwa obywatelskiego.

Jednym ze sposobów integracji spo³ecznoœci lokalnej oraz podniesienia pre-
sti¿u osiedli postsocjalistycznych jest d¹¿enie do „zwiêkszenia œwiadomoœci, ¿e
pewne elementy dziedzictwa socjalistycznego mog¹ stanowiæ wartoœci wyma-
gaj¹ce zachowania dla przysz³ych pokoleñ oraz mog¹ staæ siê atrakcj¹ turys-
tyczn¹”. Opisane rozwi¹zanie o charakterze modelu to opracowany i wdro¿ony
w Tychach szlak miejski „Od socrealizmu do postmodernizmu, czyli unikatowe
Nowe Tychy”, który sk³ada siê z propozycji 3 szlaków turystycznych. Szlaki s¹
niejako sta³ym narzêdziem przypominaj¹cym dziedzictwo architektoniczne
i urbanistyczne miasta, które by³o drugim po Nowej Hucie miastem socjalisty-
cznym wybudowanym w Polsce (budowa rozpoczê³a siê w 1950 r.). Szlaki
tworz¹ „meble miejskie” i tablice informacyjne, szczegó³owe informacje i histo-
ria promowane s¹ na stronie internetowej szlaku, gdzie dostêpny jest przewod-
nik i plan miasta w postaci drukowanej i elektronicznej.
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Powrót gospodarki rynkowej po 1989 r. wymusi³ niemal natychmiast ró¿no-
rodne dzia³ania modelowe racjonalizacji gospodarki mieszkaniowej. Jednym
z najpopularniejszych rozwi¹zañ spotykanych w krajach Europy Œrodkowej
i Wschodniej, które w zauwa¿alny sposób wp³ynê³y na polepszenie warunków
¿ycia mieszkañców, sta³ siê model „poprawy efektywnoœci energetycznej bu-
dynków z okresu socjalizmu”. Efektywnoœæ energetyczna wiêkszoœci budyn-
ków z tego okresu dalece odbiega od norm obowi¹zuj¹cych w XXI w., st¹d po-
szukiwanie nowych pomys³ów na ich poprawê zosta³o zawê¿one w projekcie
ReNewTown do rozwi¹zañ wykraczaj¹cych poza typowe sposoby radzenia so-
bie przez miasta z tym problemem. Za modelowe rozwi¹zanie uznano termoi-
zolacjê szko³y przeprowadzon¹ we wsi Bystrany w Republice Czeskiej, która
zaowocowa³a zmniejszeniem kosztów ogrzewania o ponad 50% rocznie. Uzys-
kane oszczêdnoœci przeznaczane s¹ na rozwój szko³y oraz na jej infrastrukturê
i dzia³alnoœæ pozwalaj¹c¹ na zwiêkszenie oferty edukacyjnej i kulturalnej dla lo-
kalnej spo³ecznoœci.

Powrót autentycznego samorz¹du, demokratyzacji zarz¹dzania lokalnymi
sprawami spowodowa³ poszukiwanie metod aktywizacji spo³ecznoœci miej-
skich. Koncepcja „bezpoœredniego zaanga¿owania siê spo³ecznoœci lokalnej
w proces podejmowania decyzji dotycz¹cych projektów rozwoju obszarów miej-
skich” sta³a siê modelem jednego z najbardziej udanych niemieckich progra-
mów o nazwie Miasto Zintegrowane Socjalnie (ang. Socially Integrative City)
dla zaniedbanych i zdegradowanych dzielnic. Program ten zak³ada, i¿ naje-
fektywniejsze zarz¹dzanie jest na poziomie kwarta³u miejskiego przy bezpo-
œrednim zaanga¿owaniu mieszkañców. Dla wzmocnienia tego zaanga¿owania
od 2006 r. w Berlinie powo³ywane s¹ „s¹siedzkie jury”, które w ramach bud¿e-
tu 500 000 euro decyduj¹ o realizacji wybranych przez siebie projektów i inicja-
tyw spo³ecznych. W efekcie w ci¹gu 5 lat bezpoœrednie zaanga¿owanie miesz-
kañców przyczyni³o siê do zrealizowania 600 projektów. Dodatkowym wymia-
rem tego dzia³ania jest rozwój dzielnic i stopniowe powstrzymanie odp³ywu
ludnoœci z berliñskich dzielnic.

Prywatyzacja wiêkszoœci zasobów mieszkaniowych w znacznej czêœci miast
postsocjalistycznych nie rozwi¹za³a problemów codziennej konserwacji i utrzy-
mania tych zasobów. Koncepcja modelowa „wspólna odpowiedzialnoœæ w³aœci-
cieli i u¿ytkowników w zakresie konserwacji budynków” (powsta³ych w cza-
sach socjalizmu albo zaniedbanych w tym okresie) jest rozwi¹zaniem opracowa-
nym na podstawie doœwiadczeñ niemieckich. Polega ono na wspó³pracy pomiê-
dzy w³aœcicielami zaniedbanych budynków a ich u¿ytkownikami. W³aœciciele
udostêpniaj¹ swoje budynki innym u¿ytkownikom w zamian za op³acanie kosz-
tów eksploatacyjnych i ich stopniow¹ renowacjê. Projekty tego typu s¹ z sukce-
sem realizowane w wielu niemieckich miastach: Halle/Saale, Chemnitz, Erfurt,
Görlitz i Zittau.
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Podobn¹ do modelu przedstawionego powy¿ej jest propozycja „poprawa atrak-
cyjnoœci budynków zaniedbanych w czasach socjalizmu jest udostêpnienie ich
do zamieszkania na próbê”. Koncepcja ta powsta³a na Uniwersytecie Drezdeñ-
skim podczas poszukiwania sposobów na przezwyciê¿enie rosn¹cej liczby pu-
stostanów w centrum miasta Görlitz. W roku 2007 wskaŸnik pustostanów
w tym mieœcie przekroczy³ 30% zasobów mieszkaniowych. Pomys³ „zamieszka-
nia na próbê” to umo¿liwienie osobom z innych czêœci miasta zamieszkania
w centrum, w ca³kowicie odnowionym mieszkaniu, aby mog³y pozbyæ siê
uprzedzeñ i poznaæ zalety ¿ycia w centrum. Pomys³ zosta³ wykorzystany rów-
nie¿ w innych miastach niemieckich: Meiningen, Lipsku i Berlinie.

Trzy ostatnie rozwi¹zania modelowe opracowane na podstawie doœwiad-
czeñ niemieckich, tzn. „s¹siedzkie jury”, dzielenie odpowiedzialnoœci za konser-
wacjê budynków oraz „zamieszkanie na próbê”, zaobserwowano jedynie
w miastach niemieckich. Poniewa¿ wykaza³y one swoj¹ wartoœæ aplikacyjn¹ do
rozwi¹zywania realnych problemów miejskich, przyjêto za³o¿enie, ¿e zaprezen-
towane rozwi¹zania niemieckie mog¹ siê staæ czêœci¹ modelowych podejœæ
w przysz³oœci w zakresie polepszania warunków ¿ycia na obszarach miejskich.

Podsumowanie i wnioski

Przeprowadzone badania dzia³añ ukierunkowanych na poprawê warunków
¿ycia w miastach postsocjalistycznych pozwoli³y na identyfikacjê kluczowych
elementów niezbêdnych do realizacji podejmowanych zamierzeñ. Wykazano,
¿e kluczowym wymogiem sukcesu danego modelu – realizacji podejmowanych
dzia³añ – jest istnienie inicjatywy lokalnej stworzonej przez jednostki lub grupê
(liderów), wraz ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹ dobrze poinformowan¹ i wspieraj¹c¹
oraz pilotuj¹c¹ dany projekt. Warunkiem koniecznym sukcesu jest równie¿
uzyskanie wsparcia „zewnêtrznego” o charakterze prywatnym lub publicznym
z poziomu Unii Europejskiej, krajowego, regionalnego lub lokalnego oraz
w³¹czenie realizowanych projektów w system lokalnego planowania gospodar-
czego, przestrzennego i strategicznego. Sprzyjaj¹ce warunki stwarza równie¿
istnienie powszechnie dostêpnej informacji (szerszy dostêp spo³ecznoœci lokal-
nych do „know how”) o podejmowanych dzia³aniach, ich skutkach i korzy-
œciach oraz poparcie lub co najmniej nieingerencja innych grup interesu.

Przeprowadzone badania oraz analiza modeli zmian w przestrzeni miasta
wskazuj¹ na kontynuacjê procesów dalszego przekszta³cania miast socjalistycz-
nych w miasta postsocjalistyczne, a nastêpnie w nowoczesne miasta XXI w.
Przedstawione dzia³ania modelowe realizowane w praktyce stanowi¹ empirycz-
ne potwierdzenie wypracowanej koncepcji miasta postsocjalistycznego (Wêc³a-
wowicz 1996, 1998, 2003). Potwierdzenie znajduje po pierwsze teza o powrocie
mechanizmów renty gruntowej i innych mechanizmów rynkowych jako g³ów-
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nych generatorów steruj¹cych zachowaniami podmiotów gospodarczych i gos-
podarstw domowych, czyli decyduj¹cych o zmianie miast, a zw³aszcza zmianie
warunków ¿ycia. Po drugie, potwierdzenie znajduj¹ tezy opisuj¹ce zmiany
struktury zarz¹dzania przestrzeni¹ miasta zwi¹zane z decentralizacj¹ w³adzy
pañstwowej, ukszta³towaniem siê autentycznego samorz¹du, powstaniem no-
wych grup interesów oraz kszta³towaniem siê coraz dojrzalszego spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego. Zjawiska te w sumie przyczyniaj¹ siê do wzrostu liczby
aktorów rywalizuj¹cych o przestrzeñ miasta. Po trzecie, tezy opisuj¹ce zmiany
u¿ytkowania ziemi, budynków, krajobrazu i percepcji wartoœciowania prze-
strzeni miasta s¹ zwi¹zane ze zmianami systemu wartoœci i zachowañ spo³ecz-
nych, które odzwierciedlaj¹ siê w zmianach funkcji, symboliki i estetyki miasta.
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WED£UG KONCEPCJI PROJEKTU RENEWTOWN

ABSTRAKT: Artyku³ stanowi podsumowanie analiz przeprowadzonych w ramach projektu
ReNewTown, kilkudziesiêciu modeli dzia³ania i tzw. dobrych praktyk zrealizowanych i prowadzo-
nych w przestrzeni miast postsocjalistycznych Europy Œrodkowej i Wschodniej po 1989 r. W wyni-
ku przeprowadzonych analiz dokonano wyboru 12 najciekawszych rozwi¹zañ, które mog¹ pe³niæ
funkcje modelowe do lepszego zarz¹dzania miastami w przysz³oœci. Modele te i dobre praktyki,
maj¹ce na celu poprawê warunków ¿ycia postsocjalistycznych dzielnic i miast, sta³y siê równie¿ ele-
mentem empirycznej weryfikacji koncepcji miasta postsocjalistycznego.
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