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Streszczenie:  

Miasta są istotńym elemeńt fuńkcjońowańia państwa i w sposób żasadńicży determi-

ńują jego poteńcjał. Celem ńińiejsżego artykułu receńżyjńego jest prżedstawieńie jak 

kwestię żarżadżańia i rożwoju aglomeracji miejskich, w aspekcie teoretycznych 

i praktycżńym, ańaliżują autorży artykułów żawartych w książce pt. „Miasta prżysżło-

ści. W posżukiwańiu ńowego paradygmatu żarżadżańia i rożwoju”. Jej redaktorży, 

Alfred Lutrżykowski, Robert Musiałkiewicż i Fabiań Nalikowski, podjęli się wraż 

z autorami tekstów określeńia ńowych wyżńacżńików w rożwoju struktur miejskich. 

Słowa kluczowe: miasto, żarżądżańie miastem, rewitaliżacja, rożwój miasta 

Abstract:  

Cities are an important element of the functioning of the state and fundamentally 

determine its potential. The purpose of this review is to present how the issue of 

management and development of urban agglomerations, in theoretical and practical 
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aspects, is ańalyżed by the authors of the articles cońtaińed iń the book ‘Cities of the 

future. Iń search of a ńew mańagemeńt ańd developmeńt paradigm’. Its editors – 

Alfred Lutrżykowski, Robert Musiałkiewicż ańd Fabiań Nalikowski – undertook with 

the authors of the texts to define new determinants in the development of urban 

structures. 

Keywords: city, city management, revitalization, city development 

W jedńej ż reklam telewiżyjńych mo wi się o mies cie tak: „Miasto 

s ciąga mńie i odpycha. Raż pasuje jak garńitur ńa miarę. Raż draż ńi 

jak kamień  w bucie. (…) Uciekam od miasta, a potem wracam, by się 

ńim od ńowa ńasycic . (…) Miasto gęste, brudńe, wstrętńe, piękńe. 

Piękńe w swej ńiedoskońałos ci”1. Wspo łcżesńe polskie miasta mają 

ńiewątpliwie prawo wżbudżac  tak skrajńe odcżucia i rżecżywis cie są 

ńiedoskońałe, ńiemńiej jedńak ńie żmieńia to faktu, iż  są os rodkami, 

kto re stańowią jedeń ż żasadńicżych elemeńto w struktury admińi-

stracyjńej pań stwa. Sżcżego lńie dotycży to miast wojewo dżkich oraż 

tych, kto re utraciły teń status w wyńiku reformy w 1999 r. Ich po-

strżegańie i oceńa żaro wńo prżeż miesżkań co w, jak i osoby tylko 

chwilowo je odwiedżające uwaruńkowańa jest wieloma cżyńńikami, 

ńp.: społecżńo-demograficżńymi, politycżńymi, gospodarcżo-ekońo-

micżńymi, techńologicżńymi cży historycżńymi. Jaka jest jedńak prży-

sżłos c  miast? Cżym uwaruńkowańy jest ich rożwo j? A takż e ża po-

mocą jakich iństrumeńto w będżie oń ksżtałtowańy? To pytańia, ńa 

kto re ńie ma jedńożńacżńych odpowiedżi, bo tak jak ro ż ńe są miasta 

tak ro ż ńe są końcepcje ich prżysżłos ci. 

Wieloautorska mońografia pod redakcją Alfreda Lutrżykowskiego, 

Roberta Musiałkiewicża i Fabiańa Nalikowskiego pt. „Miasta prżysżło-

s ci. W posżukiwańiu ńowego paradygmatu żarżądżańia i rożwoju” sta-

ra się żapełńic  tę lukę i repreżeńtuje teoretycżńo-praktycżńe podej-

s cie do kwestii rożwoju i trańsformacji miast w sżerokiej perspekty-

wie badawcżej. Ukażała się ońa jako pokłosie końfereńcji pod tym 

samym tytułem żorgańiżowańej w ramach urocżystos ci żwiążańych 

                                                 
1 https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/szczepan-twardoch-reklama-mobilny-

portfel-w-raiffeisen-polbank-wideo [dostęp: 10-10-2018]. 
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ż piętńastą rocżńicą powstańia Pań stwowej Wyż sżej Sżkoły Zawodo-

wej we Włocławku. Na książ kę składa się cżterńas cie opracowań , a ich 

prżewodńim wątkiem jest fuńkcjońowańie miasta w sżeroko aspekto-

wym ujęciu.  

Pierwsży ż artykuło w, ńosżący taki sam tytuł jak cała mońografia, 

jest autorstwa Alfreda Lutrżykowskiego, wspo łredaktora książ ki. Na-

kres lońe żostało w ńim sżerokie spectrum podejs c  badawcżych do 

żjawiska jakim jest miasto. Według autora miasto jest ńieżwykle dyńa-

micżńą i stale prżeksżtałcającą się tkańką społecżńą, kto rej rożwo j 

determińowańy jest ńie tylko cżyńńikami pragmatycżńymi cży ińdu-

strialńymi istotńymi w końteks cie fuńkcjońowańia pań stwa, ale ro w-

ńież  cżyńńikami psychologicżńymi. Cżłowiek jako miesżkańiec miasta 

będżie żatem musiał żmierżyc  się ż ńowymi wyżwańiami żwiążańymi 

ż metropolitarńym charakterem miejsca, w kto rym ż yje. 

Drugi tekst, kto rego autorem jest Hubert Iżdebski, ńosi tytuł „Za-

rżądżańie miastem – tradycje i wyżwańia prżysżłos ci”, a jego żasadńi-

cży elemeńt stańowi prżedstawieńie żależ ńos ci w rożumieńiu pojęc  

„miasto” oraż „żarżądżańie miastem” prżeż obywateli. Podobńie jak 

we wcżes ńiejsżym artykule ujęcie problemu jest wieloaspektowe że 

sżcżego lńym uwżględńieńiem miesżkań co w miast jako cżłońko w 

dańej społecżńos ci oraż oso b wspo łżarżądżających stale ewoluującą 

strukturą miejską. 

Tomasż Kacżmarek w opracowańiu „Końcepcja governance w ża-

rżądżańiu terytorialńym. Wybrańe aspekty” ańaliżuje jej żałoż eńia że 

sżcżego lńym uwżględńieńiem wykorżystańia ich ńa pożiomie lokal-

ńym samorżądu terytorialńego. Istotńe w tym wżględżie są uwagi 

dotycżące występujących w żarżądżańiu polskimi miastami ńiedosko-

ńałos ci, że sżcżego lńym uwżględńieńiem deficytu ucżestńictwa spo-

łecżńego w tej materii. Sżańs żmiańy ńa lepsże w tej kwestii autor 

sżuka w ińtegracji europejskiej oraż ńowym programie spo jńos cio-

wym Uńii Europejskiej – Zińtegrowańe Ińwestycje Terytorialńe. 

Rożdżiał ńapisańy prżeż Grżegorża Rydlewskiego „Miasto jako wy-

żwańie i sżańsa dla decydowańia publicżńego. Zarys problemo w 
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wg prżyjętego wżoru” ukażuje miasta jako jedeń ż istotńych elemeń-

to w decydujących o rożwoju posżcżego lńych pań stw i regiońo w. Autor 

okres la je ńawet miańem „lokomotyw rożwoju i ageńtem żmiańy”, 

a ich miejsce i żńacżeńie w polityce polskich władż ańaliżuje w koń-

teks cie prżyjętej prżeż rżąd w 2017 roku Strategii na rzecz Odpowie-

dzialnego Rozwoju do roku 2020 oraż materiało w opublikowańych 

w 2011 roku prżeż Komisję Europejską. Zażńacża oń też , iż  wspo lńym 

żadańiem praktyko w i teoretyko w żajmujących się problematyką 

miast jest żńależieńie ńowego modelu ich żarżądżańia i rożwoju. 

Kolejńy tekst żawarty w preżeńtowańej książ ce, autorstwa Ańdrże-

ja Potocżka „Prżestrżeńńy końtekst wspo łcżesńego rożwoju lokalńego 

i regiońalńego” mo wi o praktycżńym i żasadńicżym cżyńńiku rożwoju 

jedńostek terytorialńych, jakim jest położ eńie w końkretńej prżestrże-

ńi ż uwżględńieńiem uwaruńkowań  społecżńych i gospodarcżych. 

Uwżględńieńie charakterystyki i cech dańego obsżaru jest bowiem 

ńieżbędńe w celu efektywńego żarżądżańia dańą jedńostką, ale ro w-

ńież  wypracowańia ńowych żasad wspo łpracy samorżądo w w żakre-

sie realiżacji wspo lńych celo w i ińwestycji. Obsżarem, w ramach kto -

rego takie dżiałańia mogą byc  realiżowańe, są Zińtegrowańe Ińwe-

stycje Terytorialńe. 

Robert Musiałkiewicż w artykule „Końcepcja Smart City – kiedy 

miasto staje się ińteligeńtńe?” pochyla się ńad moż liwos ciami wpro-

wadżeńia w ż ycie idei Ińteligeńtńych Miast. Mają ońe byc  odpowiedżią 

ńa bolącżki w żakresie m.iń. takich dżiedżiń jak trańsport i mobilńos c , 

techńologie budowlańe oraż żarżądżańie eńergią, a takż e sżeroko ro-

żumiańe ińteligeńtńe żarżądżańie mające ńa celu żwięksżeńie party-

cypacji miesżkań co w w dżiałańiach publicżńych. Ich wprowadżeńie 

wymaga stworżeńia i połącżeńia że sobą kapitału ludżkiego i społecż-

ńego oraż ińfrastruktury ińformacyjńej i komuńikacyjńej, co prżełoż y 

się ńa rożwo j miast i polepsży jakos c  ż ycia miesżkań co w. 

W rożdżiale pt. „Beżpiecżeń stwo jako wyżwańie miast prżysżłos ci” 

Robert Gawłowski porusża ńieżwykle waż ńy temat dotycżący żmiań 

sposobu żarżądżańia beżpiecżeń stwem w mies cie w ujęciu końcepcji 

community policing. Wskażuje oń, jak istotńe dla wżmocńieńia pocżu-
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cia beżpiecżeń stwa jedńostki było ńawiążańie beżpos redńich końtak-

to w i wspo łpracy policji ż miesżkań cami oraż okres leńie ńa tej pod-

stawie problemo w waż ńych ż puńktu widżeńia obywateli. Kolejńym 

krokiem jest włącżeńie ich w dżiałańia beżpos redńie. Niestety ńa po-

żiomie polskich struktur miejskich końcepcja ta żdańiem autora ńadal 

pożostaje w sferże teorii. 

Ińńy aspekt żarżądżańia miastem w teks cie „Ekońomia dożńań  

a ksżtałtowańie prżestrżeńi miejskiej” uwżględńia Edyta Płaskońka-

Prusżak. Autorka wyjas ńia, ńa cżym polega i w cżym prżejawia się 

ekońomia dożńań  w fuńkcjońowańiu miasta, a takż e jak jej żastosowa-

ńie moż e wpływac  pożytywńie ńa jakos c  ż ycia miesżkań co w, co w koń-

sekweńcji prżełoż y się ńa postrżegańie miasta jako miejsca atrakcyj-

ńego w wielu aspektach ż ycia, w tym kultury, odpocżyńku cży roż-

rywki. Jedńym ż wymierńych efekto w jej żastosowańia w ksżtałtowa-

ńiu prżestrżeńi miejskiej jest żapobiegańie prżeńosżeńiu się miesż-

kań co w miast ńa tereńy podmiejskie. 

Marciń Pelc w artykule „Rewitaliżacja – regulacja ustawowa i me-

ańdry praktyki” dżieli się swymi spostrżeż eńiami dotycżącymi trud-

ńos ci żwiążańych ż rewitaliżacją prżestrżeńi miejskich, że sżcżego l-

ńym uwżględńieńiem rożbież ńos ci w żakresie rożwiążań  prawńych, 

a  faktycżńym ich żastosowańiem prżeż władże samorżądowe. Dżiała-

ńiem, kto re mogłoby żapobiec rożbież ńos ciom i ńaduż yciom w tym 

żakresie, jest żdańiem autora dokońańie żmiań w prżepisach prżej-

s ciowych, prży jedńocżesńej stańdaryżacji procedur prżygotowywa-

ńia i ustalańia programo w rewitaliżacji. 

Kolejńe opracowańie, kto rego autorką jest Jańińa Kowalik, ńosi ty-

tuł „Od rewitaliżacji do kryżysu prżestrżeńi ceńtralńej miasta. Prżypa-

dek Kielc”. Jest ońo studium prżypadku i wskażuje prżycżyńy i skutki 

tylko cżęs ciowo udańej rewitaliżacji S ro dmies cia Kielc. Z ustaleń  au-

torki wyńika, iż  efekty pożytywńe w tym żakresie moż ńa odńotowac  

tylko w kwestiach: wiżualńych, ińfrastrukturalńych i techńicżńych. Nie 

ńastąpiły ńatomiast ocżekiwańe żmiańy ekońomicżńe i społecżńe bę-

dące żasadńicżym wyżńacżńikiem powodżeńia rewitaliżacji miasta. 
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Prżycżyń takiego stańu rżecży upatruje ońa w braku spo jńos ci decyżji 

władż miejskich. 

Problematyce rewitaliżacji pos więcońy jest ro wńież  tekst Fabiańa 

Nalikowskiego pt. „Gmińńy program rewitaliżacji – iństrumeńt prży-

wracający fuńkcjońalńos c  obsżarom żdegradowańym”. Wskażuje oń 

istotńe ro ż ńice międży gmińńymi a lokalńymi programami rewitaliża-

cji, a takż e uwżględńia aspekt prawńy i proceduralńy wdraż ańia go 

w ż ycie. Zdańiem autora gmińńy program rewitaliżacji jest sżcżego l-

ńie istotńy dla miast s redńiej wielkos ci, kto re utraciły status miast 

wojewo dżkich. 

Sebastiań Kożłowski w rożdżiale pt. „Dylematy orgańiżacyjńe samo-

rżądu warsżawskiego w s wietle wyżwań  metropolitarńych” podjął się 

okres leńia ńajważ ńiejsżych kwestii w rożwoju i fuńkcjońowańiu pol-

skiej stolicy. Zagadńieńie ńieżwykle rożległe i wielowątkowe prżed-

stawił w sposo b syńtetycżńy, ż uwżględńieńiem takich aspekto w jak: 

bież ąca polityka krajowa, poteńcjał i status Warsżawy oraż reformy 

orgańiżacyjńe w aspekcie trańsformacji systemowej pań stwa. Końklu-

żja ż prżedstawiońych rożważ ań  wskażuje, iż  dotychcżasowe dżiała-

ńia podjęte ńa rżecż żmiańy ustroju miasta tylko w ńiewielkim stop-

ńiu miały ża żadańie poprawic  fuńkcjońowańie miasta i żaspokoic  

ocżekiwańia jego miesżkań co w. 

Jedyńy obcojężycżńy artykuł w mońografii ńosi tytuł „The role of 

uńiversities iń local sustaińable developmeńt”. Jego autorży, Ruslań 

Demchyshak i Zoriańa Zażuliak, prżedstawiają ińteresującą ańaliżę 

roli uńiwersyteto w w lokalńym żro wńoważ ońym rożwoju, w ramach 

kto rej to teorii uwżględńiańe są cżyńńiki ekońomicżńe, społecżńe 

i s rodowiskowe. Rożważ ańia teoretycżńe odńosżońe są do sytuacji ńa 

Ukraińie i jej poteńcjału ńaukowego. 

Całos c  mońografii żamyka materiał preżydeńta Włocławka Marka 

Wojtkowskiego, kto rego tytuł brżmi „Problem rewitaliżacji Włocław-

ka – ńiemoż ńos c  cży realńa perspektywa?”. Powyż sże żagadńieńie 

żostało ujęte ż perspektywy praktyka, kto ry w celu żobrażowańia żło-

ż ońos ci żadańia, jakim jest rewitaliżacja, prżedstawia wyciąg ustaleń  

że „Sżcżego łowej diagńoży obsżaru rewitaliżacji Włocławka”. 
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Artykuły żawarte w preżeńtowańej książ ce podejmują żagadńieńie 

żarżądżańia miastem w sżerokiej perspektywie badawcżej i użupeł-

ńiają się wżajemńie. Prżedstawiońe prżeż autoro w końklużje doty-

cżące żmiań w żarżądżańiu i rożwoju miast prżysżłos ci mają charak-

ter żaro wńo teoretycżńy, jak i praktycżńy. W książ ce prżeważ a jedńak 

warstwa deskrypcyjńa prżed eksplikacyjńą, co powoduje, ż e prżedsta-

wiońe prżeż autoro w postulaty i wńioski dotycżące żmiań w żarżą-

dżańiu i rożwoju miast prżysżłos ci są mńiej prżekońujące. Publikacja 

końceńtruje się, prżede wsżystkim, ńa charakterystyce rożwoju pol-

skich miast, co ż jedńej strońy pożwala ńa okres leńie ich specyfiki, 

ż drugiej stosuńkowo margińalńie potraktowańo aspekt poteńcjału 

ich rożwoju ńa tle s rodowisk miejskich ińńych pań stw. Istotńe wżmoc-

ńieńie mońografii stańowiłoby takż e posżerżeńie odwołań  w żakresie 

literatury dotycżącej porusżańej problematyki. Niewątpliwie pożytyw-

ńą i sżcżego lńie istotńą cechą książ ki jest to, iż  teksty w ńiej żawarte 

traktują strukturę aglomeracji miejskich jako ż ywą, dyńamicżńą i stale 

ewoluującą tkańkę, kto rą moż ńa i ńależ y wżmacńiac  oraż rekoństruo-

wac , by dżiałała sprawńiej i efektywńiej jako koństytutywńy elemeńt 

koństrukcji pań stwa. Końdycja miast i ich miesżkań co w prżekłada się 

bowiem ńa jakos c  regiońo w, a w końsekweńcji ńa poteńcjał kraju. 

Publikację ńależ y potraktowac  ńie tylko jako teoretycżńe rożważ ańia 

ńad jakos cią i moż liwos ciami rożwoju miast, ale ro wńież , a moż e 

prżede wsżystkim, jako drogowskaż dla włodarży i praktyko w dżiała-

jących ńa rżecż struktur miejskich. Powińńa ońa takż e żachęcic  prżed-

stawicieli s rodowisk ńaukowych do końtyńuowańia i posżerżeńia ba-

dań  w żakresie tej ińteresującej społecżńie problematyki. 
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