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Rewitalizacja: kompleksowy proces przemian, dążący do wyprowadzania ze stanu kryzysowego
obszarów zdegradowanych. Celem rewitalizacji jest trwałe ożywienie społeczne i gospodarcze
danego obszaru, zwiększenie jego atrakcyjności oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców,
przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.1

Psie Pole - rys historyczny
Psie Pole2 – osiedle z ponad 900-letnią historią. Pierwotnie wieś, następnie miasteczko wcielone do
Wrocławia w 1928 r. Do dziś zachowała się znaczna część jego historycznej zabudowy – z charakterystycznym rynkiem o trójkątnym kształcie i kamienicami z przełomu XIX i XX w. Przed wojną kwitło tutaj
życie, a serce Psiego Pola najmocniej biło na rynku - to tu prosperował handel, mieszkańcy zatrzymywali się na pogawędkę w drodze od przekupy czy do magla, spędzali czas w okolicznych gospodach,
kryli się w cieniu drzew w upalne lato, a dzieci miały przestrzeń do zabaw.

Fot. 1 Psie Pole, rynek, rok ok.1915. Źródło: http://fotopolska.eu/.

1 Definicja własna na podstawie: ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (źródło: ), Krajowej Polityki Miejskiej
2023 (źródło: ) oraz definicji przyjętej przez Komitet Naukowy Projektu Instytutu Rozwoju Miast w dniu 15 lutego 2008 r.
(źródło: ).
2 Osiedle Psie Pole-Zawidawie.

Pocztówka z Psiego Pola, lata 1890-1900: gospoda Scholza, kościół ewangelicki, kościół katolicki, sklep Kupkego i kamienica przy Krzywoustego 312. Źródło: http://fotopolska.eu/.

Fot. 2

Czasy kryzysu
Rynek zaczął tracić swą podstawową funkcję handlowo-społeczną już w latach 40. ubiegłego wieku,
gdy w jego centralnej części powstała stacja benzynowa3. Dalszy rozwój przemysłu motoryzacyjnego
oraz sukcesywne podporządkowywanie przestrzeni ruchowi kołowemu, doprowadziły do zupełnego
jej zaniku, a w efekcie do całkowitej dominacji samochodu.

Fot. 3 Psie Pole, rynek, lata 1930-1940. Po prawej widoczny fragment stacji benzynowej. Źródło: http://fotopolska.
eu/.
3 Niektóre źródła podają, że stacja stanęła tutaj jeszcze w latach 30.

Choć zniszczenia wojenne na Psim Polu były raczej nieznaczne, kryzys, jako degradacja przestrzeni i jej
społecznej funkcji, od tego czasu stopniowo postępował: zniknęły gospody, budynki niszczały lub były
wyburzane, miejsce do integracji i zabaw przestało istnieć.
Handel z ulicy przeniesiono do wielkiej blaszanej hali.
Dawny rynek przekształcił się w węzeł przesiadkowy.
Z kolei ulica Krzywoustego - główna oś osiedla - ze spokojnej miejskiej uliczki przeobraziła się w szeroką
trasę szybkiego ruchu4.
“Dzisiejsza ulica Krzywoustego jest częścią dawnego traktu, który prowadził z Wrocławia przez Psie
Pole do Oleśnicy i dalej do Warszawy. Był nazywany szosą psiepolską. (...) Jest bardzo długa. Zaczyna
się na wysokości ul. Czajkowskiego i ciągnie aż do wiaduktu na Psim Polu. (...) Ta ulica ma dwa oblicza.
Aż do Psiego Pola jest to główna trasa wylotowa na Warszawę, która bardziej przypomina autostradę,
niż część miasta. (...) Nawierzchnia, podobnie jak kamienice, nie była remontowana od dziesięcioleci.
Przez to ulica jest dziś cieniem samej siebie sprzed lat.”
Tak w 2005 r. opisywało ul. Krzywoustego Słowo Polskie[1].
Nie było już rynku, nie było ulicy, nie było przestrzeni do życia. Była droga szybkiego ruchu i jeden wielki
parking.
“Życie uliczne ulega ogromnej redukcji, gdy małe, aktywne jednostki funkcjonalne zastępowane są
przez większe. W wielu miejscach zobaczyć można, jak życie na ulicach drastycznie zmalało, gdy stacje
benzynowe, miejsca sprzedaży samochodów oraz parkingi stworzyły dziury i pustki w tkance miasta
lub gdy wprowadziły się tam pasywne jednostki, takie jak biura i banki.” [2]
Psie Pole popadało w coraz większą ruinę. Stan ten tylko się pogłębiał aż do czasów ubiegłej dekady, osiągając ponure apogeum: w koślawej jezdni rosła dziura na dziurze, ubytki w nawierzchni ulicy z historycznej kostki brukowej łatano asfaltem. Rozpadały się budynki - spod zniszczonych, czasem
zupełnie wybrakowanych elewacji smutno wyglądała cegła. Nieraz odrapane mury pokrywane były
miejscami tynkiem, pomalowanym następnie farbą o krzykliwych kolorach. Nadmierne natężenie
ruchu samochodowego stanowiło koszmar dla mieszkańców, pieszych i samych kierowców - powodując zatory, korki, hałas, zanieczyszczenia oraz coraz większe zniszczenia i degradację przestrzeni.
Po latach postępującej degradacji, krajobraz prezentował się tutaj jak po wojnie - a przecież ta zakończyła się dziesiątki lat wcześniej, a jej skutki Psiego Pola niemal nie dotknęły.

Fot. 4 ul. Krzywoustego 317, rok 2010. Źródło: http://fotopolska.eu/.

4 Opisane zmiany zachodziły na przestrzeni ok. 50 lat.

Odrodzenie
Przed całkowitym upadkiem ocalił je zapoczątkowany w 2008 r. projekt rewitalizacji funkcjonalno-infrastrukturalnej - na zlecenie prezydenta, realizowany przez Urząd Miasta.
Projekt zakładał szereg kompleksowych działań. Sprowadzały się one do trzech głównych obszarów:
-

urbanistyczno-transportowego,

-

społeczno-kulturalnego oraz

-

gospodarczo-ekonomicznego.

Fot. 5 Obszar, który obejmowała rewitalizacja.

W pierwszym z podjętych kierunków mieściły się takie działania jak budowa nowych oraz modernizacja zniszczonych kamienic (wraz z odnową podwórek), a także przebudowa infrastruktury ulicznej z reorganizacją ruchu. Kluczowym działaniem w tym zakresie był remont płyty rynku z nasadzeniami drzew, budową fontanny i stworzeniem przestrzeni do odpoczynku i rekreacji.
Aspekt społeczno-kulturalny odnosi się przede wszystkim do stworzenia Nowej Famy, czyli centrum
biblioteczno-kulturalnego w miejscu dawnego kina. Z kolei głównym zadaniem w ramach aspektu gospodarczo-ekonomicznego była budowa pasażu handlowo-usługowego na tyłach kamienic,
stworzenie zaplecza gastronomicznego (kawiarnie i restauracje) oraz wzmocnienie i wzbogacenie oferty handlowo-usługowej w parterach lokali przy głównym trakcie wzdłuż ul. Krzywoustego.
Wszystkie te działania korelowały ze sobą, tworząc kompleksowy i przede wszystkim bardzo spójny projekt - nowy pasaż handlowy nawiązuje estetyką do przestrzeni wokół rynku, a remonty kamienic przeprowadzone zostały w taki sposób, by tworzyły ze sobą jednolitą stylistycznie,
ale nie monotonną, całość. Istotne jest także, że zrekonstruowany został ich oryginalny wygląd,
a nowopowstałe budynki dopasowane zostały formą i kształtem do już istniejącej zabudowy.
Spójność projektu nie ograniczała się jedynie do kwestii wizualnych – wszystkie przemiany, jakie zachodziły, również pod kątem funkcjonalnym, tworzyły harmonijną całość, nawzajem się uzupełniając.

Efektem tych zmian jest nie tylko wyższy standard przestrzeni publicznej czy usług - znacznie
wzrosła tu także jakość życia. Skala przemian, jakie dotknęły Psie Pole, jest olbrzymia - wystarczy porównać zdjęcia sprzed dekady ze stanem obecnym, by doznać osłupienia, a przecież nie
wszystkie zmiany widać gołym okiem.

Choć nie było to bezpośrednim zamierzeniem przeprowadzonej rewitalizacji, w jej rezultacie powstała przestrzeń przyjazna pieszym - i właśnie ta grupa zyskała na tej przemianie najwięcej. Nie oznacza to jednak, że pozostali uczestnicy ruchu byli defaworyzowani
czy dyskryminowani, bo na metamorfozie zyskali wszyscy.

Fot. 6 Zieleń na odnowionym rynku Psiego Pola. Fot. Sandra Domańska

Przestrzeń przyjazna pieszym
Według Jeffa Specka, autora książki “Walkable City. How downtown can save America, one step at a
time”[3], ulice określane jako przyjazne pieszym - “pieszogenne” (ang. walkable) - muszą spełniać
i zapewniać warunki bezpieczeństwa (rozumianego także jako subiektywne poczucie bezpieczeństwa), funkcjonalności, atrakcyjności oraz komfortu i wygody - przy czym niezbędne jest, by wszystkie zachodziły jednocześnie. Równie ważne jak jakość nawierzchni chodników są atrakcyjne fasady
budynków, różnorodność funkcji ulicy (takich, jak usługi czy rekreacja), drzewa i inne formy zieleni.
Wszystkie te aspekty mają zapewniać szybkie i sprawne poruszanie się pieszo, ale także tworzyć przestrzeń, w której chętnie spędza się czas. Służy to również nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów
sąsiedzkich i innych relacji międzyludzkich. Dzięki temu ludzie zaczynają identyfikować się z danym
miejscem i społecznością, a przestrzeń z publicznej (niczyjej) zmienia się w “moją”, “naszą” - a więc
wspólną. Wytwarza się poczucie przynależności i tożsamości mieszkańców z miejscem zamieszkania, co z kolei kreuje poczucie współodpowiedzialności - a to oznacza większe bezpieczeństwo.
“Bez względu na to, jak bardzo cenimy sobie prywatność i odosobnieni, najtrwalszym fundamentem
szczęścia są silne i pozytywne relacje międzyludzkie. Miasto jest w końcu naszym wspólnym przedsięwzięciem, tak jak polis Arystotelesa; miejscem, w którym możemy pracować dla wspólnego dobra,
tworząc razem coś, czego po prostu nie jesteśmy w stanie zbudować w pojedynkę.” [4]
Istotna w tym względzie jest także ilość oraz różnorodność usług, jakie znajdują się w zasięgu spaceru, a więc w bliskiej odległości od miejsca zamieszkania i siebie nawzajem. Chodzi o to, by szko-

ła, przedszkole, biblioteka, sklepy, urzędy, restauracje czy salony fryzjerskie dostępne były
„na piechotę”, a droga do nich była możliwie najkrótsza, najbardziej komfortowa i atrakcyjna.
Walk Score5, to narzędzie, które mierzy stopień, w jakim dana ulica przystosowana jest do potrzeb pieszych, w oparciu o powyższe wskaźniki. Zaprojektowane zostało głównie z myślą o miastach amerykańskich i jego funkcjonalność w polskich warunkach jest nieco ograniczona6, ale wciąż pomiary te są
wystarczająco miarodajne. Psie Pole, według Walk Score, wypada bardzo dobrze7 – 80 punktów w skali
0-100 i rezultat „bardzo przyjazne pieszym” (ang. very walkable). Dla porównania ul. Bierutowska, znajdująca się w niewielkiej odległości od rynku Psiego Pola, otrzymuje jedynie 17 punktów i wynik „uwarunkowanej samochodowo” (ang. car-dependent), a Kuźnicza to „raj dla pieszych” (ang. walker’s paradise)
- z maksymalną liczbą 100 punktów8.

Fot. 7 Wyniki osiągnięte w Walk Score. Krzywoustego/Kuźnicza.

5
6
7
8

https://www.walkscore.com/.
Jakość infrastruktury, czy czasy trwania i oczekiwania na zielone światło nie są brane pod uwagę.
Pomiar dokonany na podstawie adresu ul. Krzywoustego 314/316.
Nawierzchnia deptaku nie została uwzględniona w pomiarze.

Piesze Psie Pole
Nie ulega wątpliwości, że po rewitalizacji Psie Pole przekształciło się w przestrzeń przyjazną pieszym.
Jakie konkretnie rozwiązania się do tego przyczyniły – i w jaki sposób?

+

Reorganizacja oraz ograniczenie ruchu samochodowego.

Ul. Bolesława Krzywoustego, będąca główną ulicą Psiego Pola, przed przemianą pełniła jednocześnie
rolę drogi tranzytowej9 oraz dojazdowej do centrum osiedla. Była nadmiernie obciążona ruchem kołowym, czego skutkiem była postępująca degradacja – zarówno samej ulicy, jak i środowiska (smog
i hałas) oraz centrum osiedla, jako miejsca integracji i rekreacji, doprowadzając do jego zaniku.
Po reorganizacji, ruch w centrum został znacznie ograniczony – obecnie dopuszczona jest jedynie komunikacja autobusowa10 oraz dojazdy do posesji. Zmiany te umożliwiły ominięcie centrum osiedla przez
ruch tranzytowy oraz uwolniły przestrzeń od ekspansywnie dominujących na niej samochodów – co z kolei pozwoliło na oddanie jej pieszym i przywrócenie ryneczkowi utraconej funkcji handlowo-rekreacyjnej.
Nowej organizacji doczekało się także skrzyżowanie ulic Krzywoustego, Bora-Komorowskiego, Nowogorlickiej, Kiełczowskiej i Bierutowskiej - powstało tu rondo. Taka organizacja ruchu przyczynia się do punktowego ograniczenia prędkości, dzięki czemu jest dużo bezpieczniejszym i znacznie mniej kolizyjnym rozwiązaniem, od tradycyjnych skrzyżowań.
Wcześniej dochodziło tu do licznych zdarzeń drogowych11 z udziałem pieszych – w latach 2007-2012
było ich aż 24 - czyli średnio 5 rocznie. Rondo zostało oddane do użytku na wiosnę 2013 – tego roku
doszło tutaj do jednego, a w 2014 nie miało miejsce ani jedno zdarzenie z udziałem pieszych12.

Fot. 8 Skrzyżowanie Bora-Komorowskiego, Krzywoustego, Nowogorlickiej, Kiełczowskiej i Bierutowskiej. Rondo.
Fot. Sandra Domańska

9 Tranzyt międzydzielnicowy; droga wylotowa na gminę Długołęka i dalej – na Warszawę.
10 Tramwaj, który pierwotnie był tutaj planowany, ostatecznie nie powstał.
11 Wypadków i kolizji.
12 Brak danych za 2015. Źródło: System Ewidencji Wypadków i Kolizji, udostępniony przez Komendę Główną Policji stowarzyszeniu Miasta dla Rowerów www.sewik.pl

+

Uspokojenie ruchu.

Na ograniczeniu ruchu w centrum się nie skończyło–zastosowano także liczne rozwiązania uspokajajce
ruch. W ścisłym centrum osiedla wprowadzona została strefa zamieszkania, a więc dopuszczalna prędkość ruchu, o już i tak niewielkim natężeniu, wynosi tutaj 20 km/h, a piesi mają bezwzględne pierwszeństwo na całej szerokości jezdni.
Zmiana, w stosunku do lat poprzednich lat, jest olbrzymia – wcześniej nie sposób było przejść przez
jezdnię nawet na wyznaczonych przejściach dla pieszych.

Fot. 9 Ograniczenie ruchu oraz strefa zamieszkania obowiązują w ścisłym centrum Psiego Pola. Fot. Sandra Domańska

Nieprzekraczanie dozwolonej prędkości dodatkowo wymuszają ustawione na jezdni szykany, zwiększając tym samym bezpieczeństwo.

-

Niestety, łupana kostka granitowa, którą wyłożona jest jezdnia, to nawierzchnia najmniej sprzyjająca
pieszym - jest nierówna, chodzenie po niej jest bardzo niekomfortowe, a dla osób z ograniczoną mobilnością często zupełnie niemożliwe. Wyraźna różnica między nawierzchnią drogi a chodników, wprowadza dodatkową psychologiczną barierę, sprawiającą, że piesi nie korzystają z całej szerokości jezdni
jaka im przysługuje. Przejeżdżające po kostce pojazdy generują też większy hałas, niż powstałby na
innej, równej nawierzchni. Nie pomyślano tu także o rowerzystach: koślawa nawierzchnia skutkuje tym,
że rzadko kiedy decydują się oni na jazdę jezdnią, a wybierają równy chodnik - powodując dodatkowy
dyskomfort dla pieszych.

Fot. 10 Szykany drogowe. Fot. Sandra Domańska

Na uliczkach przyległych do rynku wprowadzono strefę tempo 3013. W wielu miejscach, głównie na wjeździe i wyjeździe ze strefy, zbudowano również wyniesione przejścia dla pieszych oraz progi zwalniające,
jako rozwiązania uzupełniające, dodatkowo wymuszające stosowanie się do ograniczenia prędkości,
a tym samym podnoszące bezpieczeństwo pieszych. Taką samą funkcję pełnią wyniesione tarcze skrzyżowań.

Fot. 11 Wjazd do strefy tempo 30 z oznakowaniem pionowym, poziomym oraz wyniesionym przejściem dla pieszych. Fot. Sandra Domańska
13 Maksymalna dopuszczalna prędkość wynosi w niej właśnie 30 km/h.

Fot. 12 Wyniesione tarcze skrzyżowań: Nowogorlicka-Gorlicka-Mulicka (po lewej) i Krzywoustego-Zielna (po prawej).
Fot. Sandra Domańska

+

Uporządkowane parkowanie.

W ramach rewitalizacji pojawiły się na Psim Polu nowe parkingi, dzięki czemu zniknęło „dzikie” parkowanie w centrum, kierowcy zyskali miejsca dla swoich samochodów, a mieszkańcy przestrzeń do życia,
którą wcześniej zajmowały auta.
Jeden z parkingów powstał między ul. Sycowską a Krzywoustego, na tyłach Nowej Famy. Co ciekawe –
poprowadzona tędy droga wewnętrzna posiada liczne odgięcia, nadając jej kształt zbliżony do dużego
„W”. Wymusza to na kierowcach poruszanie się ze znikomą prędkością, co jest tutaj szczególnie ważne,
bo droga znajduje się przy szkole podstawowej.
Kolejne parkingi dla mieszkańców powstały przy ul. Nowogorlickiej oraz na tyłach kamienic po południowej stronie ul. Krzywoustego.
Przy dworcu PKP pojawiła się także strefa „Park&Ride”, ułatwiająca przesiadkę i zachęcająca mieszkańców do zmiany środka transportu z samochodu na pociąg lub autobus. Obecnie trwają prace nad rozbudową parkingu w tym miejscu i powiększeniem go o kolejnych 30 miejsc.

+

Infrastruktura bez barier.

Zła infrastruktura może skutecznie zniechęcać, a nawet utrudniać poruszanie się po niej – zwłaszcza
osobom o ograniczonej mobilności i z niepełnosprawnościami.
Nawierzchnia rynku i chodników wyłożona została dużymi płytami granitowymi. Chodniki prowadzące
wzdłuż głównego traktu zostały wyłożone dużymi płytami i uzupełnione dekoracyjnymi kostkami granitowymi. Dzięki temu zachowane zostały walory estetyczne, ale bez rezygnowania z komfortu pieszych
– gładka powierzchnia płyt sprawia, że poruszanie się po nich jest wygodne i dostępne dla wszystkich,

w tym dla osób na wózkach inwalidzkich, opiekunów z wózkami dziecięcymi, seniorów czy podróżnych
z walizkami. Dodatkowym udogodnieniem są obniżone niemal do poziomu jezdni krawężniki.

Fot. 11 Bez barier. Fot. Sandra Domańska

Pojawiła się także infrastruktura dla rowerów, a jak pisał Speck we wspomnianej wcześniej książce,
obecność dróg rowerowych, a tym samym rowerzystów na drodze, spowalnia ruch samochodowy, wymuszając wzmożoną czujność kierowców. Bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu wzrasta.

Fot. 12 Fragment infrastruktury rowerowej, oddzielonej od drogi pasem zieleni. Fot. Sandra Domańska

+

Funkcjonalność i estetyka.

Dzięki zastosowanym zmianom powstała przestrzeń o zupełnie nowej jakości. Oferta handlowo-usługowa jest bardzo bogata, pojawiło się zaplecze gastronomiczne – restauracje, kawiarnie i cukiernie, powstaje centrum biblioteczno-kulturalne. Co ważne, większość lokali handlowo-usługowych
mieści się w parterach budynków. Ma to znaczenie nie tylko dla pieszych, ułatwiając im poruszanie się między budynkami i usługami, skracając dystans między nimi, ale także dla przedsiębiorców - pieszy łatwiej dostrzega i chętniej korzysta z usług, które znajdują się w zasięgu jego wzroku.
Elewacje wyremontowanych kamienic są ze sobą spójne. W wielu przypadkach, ich wygląd został pieczołowicie zrekonstruowany – również w przypadku, gdy w miejscu zniszczonej kamienicy powstawał
nowy budynek, fasada odzwierciedla wygląd oryginalny. Dzięki temu klimat i estetyka miejsca zostały
zachowane. Ważne są także eleganckie szyldy, nad których wyglądem czuwa plastyk miejska, Beata
Urbanowicz14.

Fot. 13 Estetyczne szyldy. Fot. Sandra Domańska

14 Zarządzenie Prezydenta nr 7092/13 z dnia 21.03 13 w sprawie określania zasad udostępniania nieruchomości w celu
umieszczania szyldów, autoreklam, nośników reklamowych.

Fot. 14 Kamienica przy ul. Krzywoustego 317 - przed i po renowacji. 2004 i 2015. Źródło: http://fotopolska.eu/.

Fot. 15 Kamienica przy ul. Krzywoustego 317 - przed i po renowacji. 2004 i 2015. Źródło: http://fotopolska.eu/.

+

Rekreacja i integracja.

Odnowiony rynek odzyskał utraconą funkcję społeczno-integracyjną. Na jego płycie pojawiła się fontanna, liczne ławki, gazony, posadzono nowe drzewa. Powstała przestrzeń, w której z przyjemnością
spędza się czas. Mieszkańcy korzystają z niej szczególnie chętnie w miesiącach wiosenno-letnich: przy
kawiarniach i restauracjach pojawiają się ogródki, w upalne dni dzieci pluskają się przy fontannie.
Osiedle zyskało centrum z prawdziwego zdarzenia.

Fot. 16 Odnowiony rynek: przestrzeń dla ludzi - miejsce integracji i rekreacji. Fot. Sandra Domańska

“W całej historii ludzkiego osadnictwa ulice i place były podstawowymi elementami, wokół których
organizowano wszystkie miasta. Historia wykazała zalety tych miejsc tak dalece, że dla większości
ludzi ulice i place konstytuują samą esencję zjawiska ‘miasto’ ”. [5]

Dobry przykład
Projekt zrealizowany na Psim Polu może stanowić przykład dobrze przeprowadzonej rewitalizacji: stan kryzysowy został skutecznie zażegnany, obszar ożywił się społecznie i gospodarczo, wzrosła jego atrakcyjność oraz jakość życia jego mieszkańców. Chociaż istnieją w nim pewne niedociągnięcia, na ich podstawie można wyciągać wnioski, dzięki którym podobne projekty,
już w usprawnionej wersji, można z powodzeniem realizować na innych wrocławskich osiedlach.
Przykład Psiego Pola bardzo wyraźnie pokazuje, że warto tworzyć przestrzenie przyjazne pieszym, bo
jest to inwestycja, która przynosi wyłącznie korzyści - nie tylko tak oczywiste, jak większe bezpieczeństwo drogowe i komfort spacerowania, ale również znacznie wyższą jakość życia.
Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że podobnych przestrzeni pojawi się we Wrocławiu jak najwięcej - i to
jak najprędzej!
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