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—Koncepcja miasta 
zrównoważonego 
i próby jej wdrożenia 
w europejskiej 
przestrzenni 
osadniczej 
ALEKSANDRA LEWANDOWSKA1

Wprowadzenie
Mamy do czynienia ze wzrostem znaczenia miast na światowej scenie geopo-

litycznej. Miasta stają się nie tylko areną życia społecznego i kultural-
nego, lecz w ostatnim okresie dostrzegalny jest ich wzmożony wpływ na 
rozwój gospodarki, o znaczeniu nie tylko lokalnym, lecz także krajowym 
i międzynarodowym. Tym samym tworzą duży potencjał społeczno-go-
spodarczy, który wymaga też korzystania  z kapitału naturalnego i powo-
duje coraz częściej ingerencję w środowisko naturalne i jego nadmierną 
eksploatację. Postępująca urbanizacja nie jest możliwa bez rozporządza-
nia zasobami naturalnymi. Ważne jest jednak, aby dynamiczny rozwój 
miejskich aglomeracji w jak najmniejszym stopniu naruszał cenne re-
zerwy przyrodnicze. Sprostanie temu naglącemu wyzwaniu leży obecnie 
w gestii włodarzy miast i gmin.

Przed rozpoczęciem analizy miast pod kątem wdrażania zrównoważonego roz-
woju należy choć pokrótce określić przedmiot rozważań podjętych w tejże 
pracy. Jak konstatuje Daniela Szymańska, zdefiniowanie pojęcia „miasta” 
staje się złożonym i skomplikowanym zagadnieniem, z którym na prze-
strzeni lat usiłowali uporać się zarówno geografowie, jak i urbaniści, socjo-
logowie czy antropolodzy. Każda z tych grup proponuje własną interpre-
tację tego terminu, a warto podkreślić, że również prawie każde państwo 
ustala indywidualne ramy określające, co można uznać za miasto, a co nie 
[Szymańska 2007]. W niniejszym opracowaniu przyjęta zostanie taka de-
finicja miasta, która pozwoli najlepiej zobrazować zagadnienie zrównowa-

1 Mgr aleksandra lewandowska, Katedra studiów Miejskich i rozwoju regionalnego, Wydział nauk 
o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w toruniu

2.1
żonego rozwoju . Miasto to zatem pewien obszar wielofunkcyjny, niezde-
terminowany granicami administracyjnym, swoistego rodzaju środowisko 
życia i pracy człowieka, poddane wieloaspektowym przemianom w zakre-
sie społecznym, ekonomicznym oraz środowiskowym. 

Zrównoważony rozwój jako podstawa 
koncepcji miasta zrównoważonego

W miastach skupia się większość  działalności gospodarczej, w tym produkcja 
towarów i energii, usługi transportowe oraz intensywne użytkowanie zie-
mi, co tworzy z jednej strony szereg korzyści, ale z drugiej rodzi też pro-
blemy, takie jak degradacja środowiska naturalnego, będąca następstwem 
rozlewania się przestrzeni miejskiej i negatywnego oddziaływania miasta 
na powietrze, klimat, glebę oraz faunę i florę czy nadmierna eksploatacja 
surowców naturalnych. W miastach występują też innego rodzaju proble-
my, o charakterze społeczno-gospodarczym: bezrobocie, wzrost rozwar-
stwienia społecznego czy też patologie społeczne. Toteż przed każdym 
miastem stoi zadanie, aby te problemy próbować eliminować lub chociaż 
zmniejszać ich oddziaływanie. Ażeby móc prowadzić działania zmierzają-
ce do poprawy jakości życia mieszkańców, należy zatem kierować się, jak 
zauważa Voula Mega [1996], zasadami prewencji i przezorności, by w odpo-
wiednim momencie zdołać ochronić organizm miejski. Z tych wszystkich 
powodów zarządzanie środowiskiem miejskim w sposób zgodny z zasadami 
zrównoważonego rozwoju jest prawdopodobnie jednym z najważniejszych 
i najtrudniejszych zadań na przyszłe lata [Hens 2010].

Zrównoważony rozwój zdaje się być rozsądnym rozwiązaniem, realizowanym 
w trzech wymiarach, tzn. ekonomicznym, społecznym i środowiskowym, 
tak aby prowadzić m.in. do: wzrostu PKB i zapewnienia optymalnej ilości 
dóbr oraz poziomu usług; zaspokojenia podstawowych potrzeb społecz-
nych mieszkańców; podnoszenia jakości życia i poprawy warunków pracy, 
poprawy stanu środowiska i zachowania potencjału przyrodniczego wraz 
z ochroną bioróżnorodności [Brzoska, Lewandowska 2013, Hull 2011]. Wie-
lu naukowców twierdzi, że trudno wyodrębnić uniwersalne normy zrówno-
ważonego rozwoju,  istnieje też wiele sposobów realizacji tego typu polityki. 
Miasta różnią się więc między sobą we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju 
[Haughton, Hunter 2005]. W implementacji zrównoważonych standardów 
nie chodzi o doprowadzenie do unifikacji chociażby europejskiej przestrzeni 
miejskiej, a wręcz przeciwnie, o to, by przybierała ona różne formy i realizuje 
różne strategie w zależności od charakteru miasta [Elle i in. 2003]. 

Transformacja miast na przestrzeni lat ma zmierzać w stronę trwałego i zrów-
noważonego rozwoju, a nie jak chciałyby gremia ekologów w stronę eko-
logizacji przestrzeni miejskiej. Aspekty związane z ochroną środowiska 
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stanowią jedną ze składowych wspomnianego rozwoju, przy czym kwestie 
społeczne i gospodarcze pozostają równie ważne. Zrównoważony rozwój 
miasta oznacza z jednej strony poprawę jakości życia obecnych mieszkań-
ców, z drugiej zaś wiąże się z takimi działaniami, które zmierzają do zaspo-
kojenia potrzeb  przyszłych pokoleń, bez ograniczenia dobrostanu regio-
nalnego. Zbigniew Paszkowski dodaje, iż „idealne miasto zrównoważone to 
miasto, które korzysta z zasobów środowiskowych w takim stopniu, w ja-
kim może te zasoby odbudować. To miasto, którego rozwój jest stopniowy, 
przemyślany i celowy” [Paszkowski 2011, s. 196].

Pojęcie miasta zrównoważonego nie zostało zdefiniowane w sposób jedno-
znaczny. Przede wszystkim przyjmuje się szeroki zakres tego terminu. Mia-
sto zatem, aby mogło zostać określone jako zrównoważone, musi „rozpo-
znać potrzeby wszystkich ludzi, nie tylko tych żyjących w granicach miasta, 
ale i poza nimi oraz nie tylko obecnych, ale i przyszłych pokoleń, a także 
ograniczyć zapotrzebowanie na pewne zasoby i zwiększać pojemność śro-
dowiskową w skali lokalnej, regionalnej i globalnej, a tym samym zdolność 
środowiska przyrodniczego do absorpcji i neutralizacji zewnętrznych efek-
tów działalności człowieka” [Mierzejewska 2008, s. 57]. 

Literatura przedmiotu jest bogata, jednakże w zdecydowanej większości opie-
ra się na dorobku zagranicznych uczonych. Warte wskazania są chociażby 
prace: Bob Walter i in., Sustainable Cities. Concepts and Strategies for Eco-
City Development (1992), Lutron Blassingame, Sustainable Cities: Oxymo-
ron, Utopia, or Inevitability? (1998), Mike Jenks i Colin Jones, Dimensions 
of the Sustainable City (2010), Steve Egger Determining a sustainable city 
model (2006), William J. Mitchell i Federico Casalegno, Connected Sustain-
able Cities (2008). W przytoczonych pozycjach głównie zwraca się uwagę 
na złożoność problemu, jego niejednoznaczność a czasem nawet sprzecz-
ność niektórych związanych z nim pojęć. Próba usystematyzowania wiedzy 
na temat zrównoważonych miast jest trudna, lecz należy uznać za budujący 
fakt,  że istnieje wiele różnych dróg prowadzących do powstania zrównowa-
żonej  i trwałej przestrzeni miejskiej. 

Koncepcja miasta zrównoważonego wpisuje się w nurt idei nowego urbanizmu, 
który propaguje wolniejsze tempo życia mieszkańców, tworzenie prze-
strzeni sprzyjających pieszej komunikacji oraz  miejsc pracy dla lokalnej 
ludności [Wojnowska-Heciak 2012]. Wśród zasad postulowanych przez ten 
prąd ideowy wymienia się m.in. zagospodarowanie przestrzeni ulic sprzy-
jające ruchowi pieszemu, rozwój wysokiej jakości transportu publicznego 
i ścieżek rowerowych,  różnorodność funkcji (w tym np. zróżnicowanie spo-
łeczne mieszkańców pod względem ekonomicznym, rasowym i wiekowym) 
oraz zwiększoną gęstość zabudowy [Paszkowski 2011]. Widoczna jest za-
tem dominacja zrównoważonego rozwoju i wielowymiarowe spojrzenie na 
przestrzeń miejską, prowadzące do tego, aby miasto stało się harmonijną 
przestrzenią pod względem społecznym, gospodarczym i środowiskowym, 

zakorzenioną w takich kategoriach, jak sprawiedliwość, równość, zrówno-
ważona konsumpcja czy odpowiedzialność ekologiczna.

Według Raportu Komisji Europejskiej miasto nie może być uznane za zrówno-
ważone, w momencie kiedy jego  rozwój nie przebiega równolegle w obsza-
rach społecznych i ekonomicznych, tym samym prowadząc do równoważe-
nia tych sfer [Mega 1996].  Przejawami  integracji trzech systemów społecz-
nego, gospodarczego i środowiskowego winny być m.in.:

 −  zmiana priorytetów w użytkowaniu ziemi przez stworzenie miasta zwarte-
go o niewielkim obszarze;

 −  promowanie transportu zrównoważonego, w którym dominującą rolę ma 
odgrywać rozbudowana sieć komunikacji publicznej oraz ruch rowerowy;

 −  korzystanie w jak największym stopniu z odnawialnych źródeł energii, 
a minimalizowanie wykorzystania  zasobów nieodnawialnych;

 −  zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez 
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz ograniczenie występowania tzw. 
wysp ciepła;

 −  zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków życia i pracy;

 −  równość społeczna i wspieranie walki z wykluczeniem społecznym, pro-
mowanie rolnictwa ekologicznego oraz wspieranie lokalnych gospodarstw 
rolnych;

 −   edukacja ekologiczna, w tym promowanie recyklingu i czystych technolo-
gii oraz przeciwdziałanie nadmiernej konsumpcji;

 −  podwyższanie świadomości ekologicznej, budowanie odpowiedzialnościć 
za środowisko naturalne, pomoc w zmianie  zachowań na takie, które przy-
czyniają się do utrzymania wysokiej jakości ekosystemów miejskich [Eco-
city Builders 2002; Mierzejewska 2008; Mitchell, Casalegno 2008; Rose-
land 1997].

Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju 
w europejskiej przestrzeni miejskiej

Europa, a precyzyjniej Unia Europejska, już od dawna dąży do realizacji zasad 
zrównoważonego rozwoju. Wiele państw europejskich w swoich politykach 
miejskich stara się uwzględniać zasady zrównoważonego rozwoju, odwołu-
jąc się m.in. do Agendy 21. Istnieją jednak również głosy sprzeciwu, które 
wyrażają wątpliwości wobec do idei miast zrównoważonych. Ich autorzy 
podkreślają, iż szczególnie miasta europejskie w swojej historii odznaczyły 
się dużą presją na środowisko naturalne, czemu zawdzięczają  intensyw-
ny rozwój gospodarczy, zaś hasła przekształcenia ich na proekologiczne 
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i prospołeczne są tylko propagandą ekonomiczno-medialną [Satterthwaite 
1997]. W ramach UE podejmuje się jednakże starania, które mają na celu 
poprawę wizerunku miast starego kontynentu i zwrócenie uwagi na idee 
zrównoważonego rozwoju, czego dobrym przykładem jest inicjatywa co-
rocznego wyboru Zielonej Stolicy Europy. Ten tytuł otrzymały już takie 
miasta jak Hamburg, Sztokholm, Vitoria, Nantes i Kopenhaga. 

Miasta europejskie mogły także korzystać z  pomocy finansowej za sprawą 
programów URBAN I (1994–1990) i URBAN II (2000–2006) w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem tych programów 
było promowanie i wdrażanie innowacyjnych strategii, umożliwiających 
zrównoważony rozwój ekonomiczny małych i średnich miast oraz wymia-
na doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju miast i obszarów 
miejskich UE. Europejskie inicjatywy skupiają się szczególnie na czterech 
podstawowych zadaniach: 

 − zwiększeniu dobrobytu gospodarczego i poziomu zatrudnienia w miastecz-
kach i miastach; 

 −  promowaniu równości, włączenia społecznego i rewitalizacji obszarów 
miejskich; 

 −  ochronie i poprawie stanu środowiska miejskiego w celu osiągnięcia zrów-
noważenia lokalnego i globalnego;

 −  przyczynianiu się do osiągnięcia dobrego rządzenia w miastach i upodmio-
towienia struktur lokalnych [Miasta przyszłości 2011, s. 7]).

Sięgając jednak do niedalekiej historii, za pierwsze znaczące działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju miast w Europie można uznać sformułowanie 
Karty Europejskich Miast i Gmin w kierunku zrównoważonego rozwo-
ju, która była pokłosiem konferencji zwołanej w 1994 r. W Karcie, oprócz 
wskazania standardowych priorytetów dla europejskich miast, tj. dążenia 
do postępu i rozwoju na drodze integracji trzech wymiarów: gospodarczego, 
społecznego i środowiskowego, znalazł się również zapis, iż każde z miast 
musi odnaleźć indywidualny sposób ich realizacji. Szczególnie w Europie 
widoczna jest różnorodność form miejskich z uwagi na zróżnicowanie kra-
jobrazowe i klimatyczne oraz różnorodność kulturową. 

Jednym z pierwszych i ciekawszych przykładów działań na rzecz łączenia ochro-
ny środowiska ze społecznymi korzyściami dla mieszkańców jest dzielnica 
Berlina – Kreuzberg i tzw. projekt Block 103. Polegał on, w pierwszej fazie, 
na szkoleniu mieszkańców, którzy dawniej nielegalnie zajęli te budynki, do 
przekształcenia domów w nowoczesne, ekologiczne obiekty, w których na-
stępnie mogli zamieszkać i pracować [Mega 1996]. W skład Block 103 wcho-
dziło 13 budynków, w tym 110 mieszkań i 20 sklepów, które były niezależne 
od scentralizowanych systemów zasilania, co przyczyniło się do obniżenia 
kosztów użytkowania lokali [Drapella-Hermansdorfer 2005]. 

Wielka Brytania była jednym z pierwszych państw europejskich, które zwró-
ciło uwagę na kwestie zrównoważonego rozwoju miast, w szczególności na 
konieczność wprowadzenia rozwiązań proekologicznych do przestrzeni 
miejskiej. Doskonale obrazuje to przykład Poundbury, niewielkiego mia-
steczka w Kornwalii, zaprojektowanego z wykorzystaniem zasad nowego 
urbanizmu. Ich wyrazem jest dominacja zwartej niskiej zabudowy oraz 
charakterystyczne rozplanowanie miasta, z dominacją ruchu pieszego nad 
samochodowym [Paszkowski 2011]. Nadmienić  należy, że miasteczko za-
mieszkuje ok. 2 tys. osób z czego 1,5 tys. mieszkańców jest zatrudnionych 
w samym Poundbury. Powstały tam także budynki samowystarczalne i ze-
roenergetyczne, z wykorzystaniem m.in. paneli słonecznych i zbiorników 
do zbierania wody deszczowej, później wykorzystywanej np. do spłuki-
wania toalet czy podlewania ogrodów. W dalszych planach zakładany jest 
w Poundbury wzrost poziomu zrównoważonego rozwoju, m.in. poprzez 
zwiększenie efektywności energetycznej budynków czy też przez budowę 
biogazowni wykorzystującej technologie fermentacji beztlenowej [Poun-
dbury Media Pack 2012].

Tymczasem w 2007 r. brytyjski rząd zainicjował program zakładania „ekomia-
steczek”, polegający na budowie pięciu nowych miasteczek o minimalnej 
wielkości od 5000 do 10 000 mieszkań, spełniających ściśle określone 
wymogi środowiskowe i społeczne, m.in. zerową emisję dwutlenku węgla, 
budowę odpowiedniej infrastruktury oraz stworzenie nowych miejsc pra-
cy. Wdrożenie programu możliwe było dzięki współpracy rządu, lokalnych 
samorządów i prywatnych deweloperów. Pierwsze cztery miasta, które za-
akceptowane zostały przez rząd w 2009 r. w ramach projektu to: Whitehi-
ll-Bordon (Hampshire), St. Austell (Cornwall), Rackheath (Norfolk) oraz 
Nort West Bicester (Oxfordshire) [Lewandowska 2013, Arczyńska, Pance-
wicz 2010].

W Hiszpanii na północ od Logrono, stolicy regionu La Rioja, powstanie ekolo-
giczne miasteczko Logrono Montecorvo. Przewiduje się, że miasto zajmie 
powierzchnię 56 ha i usytuowane będzie między dwoma wzgórzami oraz 
że znajdować się tam będzie 3000 domów wraz z całą dodatkową miejską 
infrastrukturą, w tym obiektami sportowymi, sklepami, biurami, restau-
racjami i terenami zielonymi. Budynki będą zajmować tylko 10% całko-
witej powierzchni miasta, resztę stanowić będą parki publiczne i miejsca 
do produkcji energii odnawialnej (Etherington 2008). W Saragossie z ko-
lei na byłych terenach wojskowych ma powstać Ecociudad Valdespartera, 
miejski obszar stosujący się do zasad zrównoważonego rozwoju. Wśród 
celów zakładanego przedsięwzięcia znalazły się m.in. oszczędność energii, 
stworzenie sieci parków i terenów zielonych z dużym potencjałem rekre-
acyjno-sportowym, podnoszenie jakości przestrzeni miejskiej, rozwój ży-
cia wspólnotowe oraz podnoszenie świadomości ekologicznej [Ecociudad 
Valdespartera 2006]. 



9796

Szwecja prezentuje jako przykład dwa osiedla mieszkaniowe Hammarby 
Sjöstad w Stokholmie i Western Harbour w Malmö powstałe na zrekulty-
wowanych terenach przemysłowych. Jednym z jego podstawowych założeń 
jest ograniczenie o połowę emisji zanieczyszczeń powietrza negatywnie od-
działujących na środowisko względem klasycznych osiedli lat 90. Western 
Harbour korzysta z własnych dostaw energii oraz systemu przetwarzania 
odpadów, a na dachach zamontowane są kolektory słoneczne. Samo Malmö 
chce być postrzegane jako miasto zrównoważonego rozwoju, za czym prze-
mawiać mogą kampanie promujące m.in. picie wody z kranu, komunikację 
publiczną i ruch rowerowy oraz segregację odpadów [City of Malmö].

Estonia już niebawem będzie mogła pochwalić się własnym projektem eko-mia-
sta, zaprojektowanego od podstaw i usytuowanego w sąsiedztwie Tallina. 
Eco-bay ma być budowane przez 10-15 lat w celu stworzenia przestrzeni 
miejskiej składającej się z budynków mieszkalnych, usługowych, szkół oraz 
sklepów spełniających wymogi europejskie, co do zastosowania alternatyw-
nych technologii w budowie niskoenergetycznych obiektów użytkowych, czy 
opracowania i wdrożenia zielonych strategii rozwoju infrastruktury publicz-
nej [Sustainable Masterplanning In The Nordic Region]. 

Jednym z najbardziej znanych i cenionych przykładów francuskich, z uwagi na 
wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju, jest Nantes. W 2013 r. zosta-
ło ono uznane za Zieloną Stolicę Europy, m.in. dzięki dążeniu do rozwoju 
zrównoważonych gałęzi przemysłu i inwestycji w energie odnawialne, za 
wysiłki włożone w zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i emisji dwu-
tlenku węgla oraz za wysoką jakość transportu publicznego. Nantes było 
pierwszym miastem we Francji, które przywróciło do ruchu zlikwidowaną 
wcześniej sieć tramwajową. W mieście wprowadzono też gospodarkę odpa-
dami nastawioną w główniej mierze na segregację odpadów i recykling. Za-
dbano też o zrównoważone wykorzystanie gruntów i walory przyrodnicze 
(60% powierzchni miasta stanowią obszary rolnicze oraz zieleni), w tym 
powiązanie terenów zieleni z położnymi w pobliżu obszarami Natura 2000 
[Nantes-2013].

Podsumowanie
Z uwagi na fakt łatwiejszego monitorowania i kontrolowania zmian zachodzą-

cych w niewielkich przestrzeniach miejskich, wdrażanie na takim obszarze 
zasad zrównoważonego rozwoju jest zdecydowanie mniej skomplikowane.
Nie oznacza to jednak, że duże aglomeracje nie są w stanie sprostać wyzwa-
niom jakie niesie za sobą zrównoważony rozwój. Wręcz przeciwnie, proces 
wdrażania wspomnianych zasad trwa jednak zdecydowanie dłużej i wyma-
ga znacznie większego wysiłku planistycznego, politycznego, jak też znacz-
nych nakładów finansowych. Przytoczone powyżej przykłady znamionują 
przywoływaną przez niektórych badaczy przestrzeni miejskiej tezę o więk-

szym znaczeniu kategorii miast zwartych, cechujących się zwiększoną 
gęstością zaludnienia, mniejszą odległością do punktów usługowych czy 
dominacją transportu publicznego, w porównaniu z kategorią miast zrów-
noważonych. Ostatecznie jednak te drugie są kategorią nadrzędną, zdecy-
dowanie szerszą i docelową, wobec tych pierwszych. 

Niniejsze przykłady wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w przestrze-
niach osadniczych są tylko niewielkim wycinkiem zmian zachodzących na 
europejskich obszarach miejskich. Zdają się one być zwiastunem poszuki-
wania harmonijnych relacji między urbanistyką a ekologią. Trudno prze-
widzieć, w jakim stopniu te koncepcje  wpłyną na miasta przyszłości. Naj-
ważniejsze, że problem został zauważony, a wiele działań podejmowanych 
w sferze polityki miejskiej zmierza w stronę zrównoważonego rozwoju. Stał 
się on elementarną normą, do której odwołują się zarówno urbaniści, jak 
również politycy podczas kreślenia ram dla polityki przestrzennej. Ważne, 
aby wspomniane przykłady stały się modelami dla innych miast, a zasady 
zrównoważonego rozwoju przenikały całe środowisko życia. 
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—Miasto 
proekologiczne 
a miasto kreatywne, 
w poszukiwaniu 
wspólnego kształtu 
przestrzeni 
KATARZYNA ZIELONKO-JUNG2

Wprowadzenie
Miasto proekologiczne to miasto, w którym zachowana jest równowaga mię-

dzy terenami zabudowanymi a otwartymi, które ma przyjazny mikroklimat 
i kontroluje ilość emitowanych zanieczyszczeń, miasto czerpiące energię ze 
źródeł odnawialnych, miasto z energooszczędnymi budynkami i obszarami 
zielonymi tworzącymi ciągłe ekosystemy. Od kilkudziesięciu lat naukowcy 
i praktycy próbują odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób tworzyć takie 
miasta i modernizować już istniejące. Aspekt ekologii nakłada się na inne 
zagadnienia wpływające na funkcjonowanie i kierunki rozwoju miast. Jed-
nym z nich jest koncepcja miasta kreatywnego, to znaczy tworzącego dobre 
warunki do życia i pracy tzw. klas kreatywnych, skupiających się na styku 
kultury, nauki i gospodarki. W artykule podjęto próbę zarysowania wspól-
nych celów kształtowania przestrzennego miast – tworzenia właściwych 
relacji ze środowiskiem naturalnym i  sprzyjania kreatywności. Określono 
cechy wspólne i różnice obu tych koncepcji oraz sformułowano wnioski co 
do możliwości ich połączenia. 

Kreatywność we współczesnym świecie
Pojęcia takie jak: „kreatywne gospodarki”, „kreatywne społeczeństwa” i „kla-

sa kreatywna”, od kilkunastu lat tworzą obszar badawczy, który dotyka 
współczesnej gospodarki i problemów społecznych. Kreatywność, a więc 
zdolność człowieka do pracy twórczej i rozwiązywania problemów w spo-

2 dr inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung, Wydział architektury, politechnika Warszawska
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