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CONTEMPORARY TAKE ON THE LINEAR CONTINUOUS SYSTEM BY OSKAR HANSEN.  
CASE STUDY OF CITY OF POZNAŃ

Abstract 
The aim of this text is to analyse and characterize the spatial-functional and urban structure of the city of Poznań, in parti-
cular its northern part, i.e. the Piątkowo district, in relation to the assumptions of the linear city concept by Oskar Hansen, 
the so-called Linear Continuous System. The text attempts to present this concept in terms of the historical development 
of the city. Reference was also made to the period when this concept was developed but not officially implemented. Thus, 
the authors try to examine the spatial relationships between the theoretical concept and the form of the modern city. They 
try to answer the questions whether it had any impact on the spatial development of the city and its current structure.

Streszczenie 
Celem niniejszego tekstu jest przeanalizowanie i scharakteryzowanie struktury przestrzenno-funkcjonalnej i urbanistycznej 
miasta Poznania, w szczególności jego północnej części, tj. dzielnicy Piątkowo, w odniesieniu do założeń koncepcji miasta 
linearnego autorstwa Oskara Hansena, tzw. Linearnego Systemu Ciągłego. W tekście podjęto próbę ukazania tej koncepcji 
w ujęciu historycznego rozwoju miasta. Odniesiono się także do okresu, w którym koncepcja ta została stworzona, lecz ofi-
cjalnie niezrealizowana. Tym samym autorzy starają się zbadać zależności przestrzenne pomiędzy koncepcją teoretyczną 
a formą miasta współczesnego. Starają się odpowiedzieć na pytania, czy wpłynęła ona w jakimkolwiek stopniu na rozwój 
przestrzenny miasta oraz na jego aktualną strukturę.
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WPROWADZENIE 

Dotycząca całego kraju koncepcja Linearnego 
Systemu Ciągłego (dalej: LSC) Oskara Hansena we-
dług założeń autora miała przebiegać m.in. przez Po-
znań. Zakładała stworzenie czterech głównych pasm 
urbanistycznych biegnących przez Polskę z północy 
na południe, łączących Morze Bałtyckie z Karpata-
mi. W pasmach tych występowałyby wszystkie strefy 
funkcjonalne znajdujące się w miastach: przemysłowa, 
usługowa, mieszkaniowa, rekreacyjna. Byłyby one ze 

sobą ściśle powiązane poprzez główne arterie komuni-
kacyjne. Pomiędzy tymi pasmami występowałyby stre-
fy rolnicze i leśne.

Należy nadmienić, że choć była to koncepcja 
idealistyczna i utopijna, to w Poznaniu została ona 
szczegółowo zaprojektowana przez Oskara Hansena, 
lecz nie została zatwierdzona przez władze centralne. 
W prezentowanym tekście starano się odpowiedzieć 
na następujące pytania badawcze: Czy specyficzny 



ARCHITECTURAE ET ARTIBUS - vol.14 - 1(51)/202214

liniowy rozwój przestrzenny Poznania z północy na po-
łudnie w latach, w których powstała koncepcja, może 
świadczyć o tym, że jej założenia zostały jednak w ja-
kimś stopniu zrealizowane albo były inspiracją w za-
twierdzonych planach zagospodarowania? Mowa tutaj 
o północnej części miasta, tj. dzisiejszej dzielnicy Piąt-
kowo. Podjęto także próbę graficznego ukazania prze-
biegu koncepcji LSC na terenie miasta. Nasuwa się 
również pytanie, czy gdyby koncepcja została w pełni 
zrealizowana, to jak wpłynęłaby na rozwój miasta – 
czy całkowicie zmieniłaby jego strukturę przestrzenną 
i funkcjonowanie? 

Jako studium przypadku została ukazana dziel-
nica Piątkowo w zakresie swej struktury przestrzen-
nej, urbanistycznej i funkcjonalnej oraz w porównaniu 
z głównymi założeniami koncepcji LSC. Pracę można 
uznać za oryginalną i nowatorską w swej dziedzinie, 
gdyż z jednej strony porządkuje i analizuje wiedzę teo-
retyczną z zakresu założeń koncepcji oraz ogólnych 
idei modernistycznych, które wiodły prym w tamtych 
czasach, z drugiej zaś przedstawia możliwości po-
wiązań i funkcjonowania koncepcji LSC z dzisiejszym 
stanem zagospodarowania miasta, tj. strukturami 
przestrzenną, funkcjonalną i urbanistyczną wybranych 
północnych dzielnic miasta Poznania.

1. KONCEPCJE MIAST LINIOWYCH  
NA TLE HISTORYCZNYM

Na początku rozważań na temat teorii Linearne-
go Systemu Ciągłego Oskara Hansena, która w swo-
ich założeniach odnosiła się do struktury przestrzennej 
miast w formie liniowej, należy pokrótce omówić, czym 
w ogóle jest miasto i jak jest ono definiowane w litera-
turze. Niewątpliwie – jak definiuje D. Szymańska [2013, 
s. 169] – miasto jest swego rodzaju wynikiem koncen-
tracji działalności człowieka, jego środowiskiem życia 
i miejscem zaspokajania jego potrzeb. Zaznacza ona 
również, iż jednoznaczne określenie miasta jest bardzo 
trudne, gdyż zarówno jego struktura przestrzenna, jak 
i funkcjonalna na przestrzeni lat nieustannie podlegają 
ciągłym zmianom [D. Szymańska 2013, s. 179].

Zdaniem S. Liszewskiego [2012, s. 209] prze-
strzeń miejska jest częścią przestrzeni geograficznej 
charakteryzującej się występowaniem specyficznego 
krajobrazu i struktury przestrzennej, w której domi-
nującą formą działalności człowieka jest aktywność 
pozarolnicza. Obszar ten zamieszkany jest przez lud-
ność miejską, przez co ma określony status organi-
zacyjno-prawny. W ujęciu socjologicznym miasto jest 
tzw. organizmem społecznym, który żyje i stale się 
rozwija. Badając rozwój społeczno-gospodarczy na 
świecie, można przyjąć założenie, iż miasto odegrało 

i nadal odgrywa znaczącą rolę w życiu społeczności 
oraz w postępie cywilizacyjnym, jak również gospodar-
czym otaczającego nas świata [D. Szymańska 2013, s. 
180–181].

Szczegółową, a zarazem najpełniejszą defi-
nicję miasta przedstawia J. M. Chmielewski [2010,  
s. 26], stwierdzając, iż „miasto jest historycznie ukształ-
towanym typem osiedla, wyznaczonym istnieniem 
konkretnej społeczności cząstkowej, skoncentrowanej 
na pewnym obszarze, o odrębnej organizacji uznanej 
prawnie oraz wytwarzającej w ramach swojej działal-
ności zespół trwałych urządzeń materialnych o specy-
ficznej fizjonomii, która odzwierciedla odrębny typ kra-
jobrazu”. Następnie przedstawia, iż miasto składa się 
z wielu złożonych i ściśle powiązanych struktur, takich 
jak: prawna, funkcjonalna, społeczna, fizjonomiczna. 
Struktury te składają się na ogólną organizację prze-
strzenną jednostki miejskiej. Warta uwagi jest również 
definicja A. Wallisa [1977, s. 79], który stwierdza, iż 
„miasto jest systemem złożonym z dwóch organicznie 
powiązanych, współdziałających na zasadzie sprzężeń 
zwrotnych, lecz autonomicznych podsystemów – urba-
nistycznego i społecznego”. Za podsystem urbanistycz-
ny autor uważa wszystkie materialne, stworzone przez 
człowieka elementy miasta, jak też elementy naturalne, 
które razem składają się na strukturę przestrzenną. 
Podsystem społeczny natomiast obejmuje wszystkich 
mieszkańców użytkujących przestrzeń miejską.

Ten krótki zarys definicji wykazał, że miasto jest 
złożonym organizmem urbanistycznym i społecznym, 
podlegającym ciągłym zmianom w celu zabezpiecze-
nia potrzeb egzystencjalnych zamieszkującej na jego 
obszarze ludności oraz wewnętrznemu i zewnętrz-
nemu rozwojowi w odniesieniu do koncepcji funkcjo-
nowania tego organizmu. W literaturze istnieje wiele 
pomysłów dotyczących powstawania miast, jednakże 
niewątpliwie z procesem wykształcenia się obszarów 
miejskich dużą rolę odgrywa występowanie na danym 
obszarze określonych czynników, takich jak korzystne 
warunki fizyczno-geograficzne oraz kontakty społecz-
ne. Przyczyniają się one do wymiany dóbr i towarów, 
dlatego też pierwsze miasta lokowane były w dolinach 
rzecznych, nad brzegami mórz, a także w miejscach 
krzyżowania się szlaków handlowych [J. Jakóbczyk-
Gryszkiewicz 2012, s. 87].

Na potrzeby niniejszego artykułu opuszczono 
historyczny przegląd miast. Omówiona zostanie nato-
miast sytuacja urbanizacji w XX wieku, który przyniósł 
nowe wyzwania w kształtowaniu przestrzeni miejskiej. 
Pojawiły się problemy, m.in. znaczące przeludnienie 
miast, ubóstwo czy złe warunki życia, zwłaszcza w kla-
sie robotniczej. W celu przeciwdziałania tym negatyw-
nym zjawiskom szukano wielu rozwiązań. Powstawały 

B. WOŁOSZCZUK, A. NADOLNY



ARCHITECTURAE ET ARTIBUS - vol.14 - 1(51)/2022 ARCHITECTURAE ET ARTIBUS - vol.14 - 1(51)/2022 15

więc liczne teoretyczne koncepcje dotyczące rozwoju 
miast, w których zazwyczaj planowano znacznie roz-
luźnić zabudowę miejską oraz ograniczyć wysoką gę-
stość zaludnienia, wprowadzając sporo terenów ziele-
ni. Miały one przyczynić się do rozdzielenia głównych 
funkcji miast na mieszkaniowe, przemysłowe i rekre-
acyjne. Warto również przytoczyć, iż modele rozwoju 
miast były zazwyczaj modelami utopijnymi, z których 
tylko nielicznie zrealizowano w pierwszej połowie XX 
wieku. Dopiero ogromne zniszczenia wojenne po 1939 
roku sprawiły, że zostały one zastosowane w planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym [J. Słodczyk 
2012, s. 369].

Lata po drugiej wojnie światowej przyniosły po-
dział polityczny państw na dwa przeciwstawne bloki 
– zachodni (kraje NATO) oraz wschodni (kraje Ukła-
du Warszawskiego). Należy zatem pokrótce rozróżnić 
kwestię rozwoju przestrzennego miast w ustrojach 
kapitalistycznym i socjalistycznym. W ustroju kapitali-
stycznym, czyli w Europie Zachodniej, działały ośrodki 
związane z urbanistyką i architekturą, mianowicie gru-
pa CIAM1, której członkiem był jeden z najważniejszych 
twórców modernizmu Le Corbusier. Był on m.in. auto-
rem dokumentu określającego strukturę miasta, tzw. 
Karty Ateńskiej, na mocy której miasto miało być po-
dzielone poprzez strefowanie funkcjonalne na obszary 
o jednorodnych funkcjach, jak np. funkcja mieszkalna, 
funkcja pracy, rekreacji czy usług. 

Zgodnie z Kartą Ateńską tworzone były różne 
koncepcje nowych miast [B. Jałowiecki, M. Szczepań-
ski 2006, s. 130]. Zaliczyć do nich można m.in. koncep-
cję Theodora Fritscha rozluźniającą układ miejski, kon-
cepcję miasta ogrodu autorstwa Ebenezera Howarda 
(która z kolei doczekała się licznych naśladowań, jak 
np. miasto ogród Letchworth, Welwyn, osiedla wro-
cławskie Karłowice i Biskupin), miasto przemysłowe 
Tony’ego Garniera czy typowe miasto modernistycz-
ne Le Corbusiera. Właśnie prace tego francuskiego 
architekta przyczyniły się do tworzenia nowych kon-
cepcji rozwoju przestrzennego miast, również w kra-
jach socjalistycznych. Pomysły te napotykały jednak 
wiele problemów, zwłaszcza związanych z własnością  
prywatną terenów [B. Jałowiecki, M. Szczepański 
2006, s. 139].

Przechodząc do omówienia Linearnego Syste-
mu Ciągłego, należy na początku spojrzeć na ogólną 
historię rozwoju miast, szczególnie w kontekście ich 
ewolucji w formie liniowej. Analizując kontekst histo-
ryczny, LSC wcale nie był pierwszą koncepcją dotyczą-

cą liniowego rozwoju miast. Takie koncepcje, a także 
miast pasmowych były już widoczne w XIX wieku, wy-
kształciły się zaś w XX, m.in. w związku z pojawieniem 
się nowych form przestrzennej komunikacji [Z. Pasz-
kowski 2011, s. 120].

Pierwszym autorem koncepcji miasta liniowego 
był Arturo Soria y Mata, który rozwój miasta oraz ob-
szarów zurbanizowanych w okolicach Madrytu oparł na 
komunikacji składającej się z linii kolejowych i tramwa-
jowych, a także dróg. Obszar ten miał mieć szerokość 
ok. 500 m i w przyszłości łączyć się z innymi pasmami, 
tworząc zintegrowaną, powiązaną i zurbanizowaną sieć 
miast w całej Hiszpanii, a nawet Europie. Arturo Soria y 
Mata zapoczątkował sposób patrzenia na miasto jako 
swego rodzaju „organizm”, który żyje i stale się rozwi-
ja2. Wedlug niego miasto liniowe opierało się na arte-
rii komunikacji tramwajowej o szerokości 40 m, która 
dzieliła symetrycznie po jednej i drugiej stronie kwartały 
zabudowy domów jednorodzinnych z ogrodami i sada-
mi. Układ ten miał być również poprzecinany prosto-
padłymi do głównej arterii drogami lokalnymi. Uważał 
on, że miasto liniowe przyczyni się do zahamowania 
migracji ludności ze wsi do miast3. Arturo Soria y Mata 
stworzył fragment miasta liniowego o długości ok. 5 km 
(z planowanego 50-kilometrowego układu obiegowego 
Madrytu), który z powodu gwałtownego rozwoju urba-
nistycznego i problemów z wydzierżawianiem gruntów 
zatracił się w strukturze przestrzennej stolicy Hiszpanii 
[Z. Paszkowski 2011, s. 121–122].

Inną, bardziej rozwiniętą koncepcję miasta li-
nearnego przedstawił w 1919 roku H. Gonzalez del 
Castillo. Dotyczyła ona rozbudowy Brukseli również 
w formie miasta pasmowego. Układ ten miał być szer-
szy niż u Soria y Maty. Wraz z główną arterią komu-
nikacyjną miały przebiegać równolegle mniejsze ulice. 
Zabudowa miała być podzielona na funkcjonalne strefy 
poprzedzielane systemami parków i terenów zielonych, 
powiązanych z naturalnymi kompleksami leśnymi i rol-
nymi, z wyróżniającym się pośród nich ośrodkiem miej-
skim [Z. Paszkowski 2011, s. 121–122]. Godną uwagi 
ideę miasta liniowego w roku 1910 przedstawił Edgar 
Chambless w swojej koncepcji „miasta drogi – Road-
town”. Jak się później okazało, miała ona wiele wspól-
nego z założeniami LSC Oskara Hansena. Chambless 
chciał rozwijać miasto wzdłuż linii kolejowej, oferując 
tym samym mieszkańcom nieograniczony dostęp do 
komunikacji oraz terenów zielonych. Wzdłuż linii miał 
rozwijać się jeden wielki budynek mieszkalny, który 
przyczyniłby się do poprawy środowiska naturalnego 

1 Congrès Internationaux d’Architecture Moderne.
2 Jak się dalej okaże, to samo zakładał Oskar Hansen, tworząc koncepcję Linearnego Systemu Ciągłego. 
3 Linearny System Ciągły również miał powstrzymać proces niekontrolowanej migracji ludności. 
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i stałby się prekursorem nowej formy zagospodarowa-
nia przestrzennego [Z. Paszkowski 2011, s. 122–123].

Można przyjąć, iż znaczącą rolę w idei LSC ode-
grały porewolucyjne koncepcje urbanistyczne w kra-
jach Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. 
W latach 20. i 30. XX wieku panował pogląd, iż w celu 
stworzenia egalitarnego społeczeństwa należy ideę 
tę przenieść na urbanistykę. Urbaniści w swoich kon-
cepcjach zniwelowali różnice między miastem a wsią, 
tworząc tym samym tzw. linie osadnicze. Miała to być 
nowa forma zagospodarowania terenu, w której miesz-
kać mieli zarówno ludzie pracujący w przemyśle, jak i ci 
na roli4. Jak zauważa Z. Paszkowski [2011, s. 123], „li-
nia osadnicza nie byłaby ani miastem, ani wsią, ale sa-
mowystarczalną jednostką osadniczą 25-kilometrowej 
długości”. 

Koncepcja linii osadniczych w krajach ZSRR na 
niektórych obszarach została częściowo zrealizowa-
na, zwykle podczas budowy nowych zakładów prze-
mysłowych. Prekursorami tej koncepcji byli architekci 
działający w Stowarzyszeniu Współczesnych Archi-
tektów OSA, a także Leonidow, Okhitowicz, Sokołow 
oraz Nikołaj Milutin [Z. Paszkowski 2011, s. 123]. Jedną 
z najbardziej znanych koncepcji linii osadniczych była 
ta dotycząca rozbudowy Stalingradu, zaprojektowana 
przez Nikołaja Milutina w 1930 roku. W projekcie pt. 
Socgorod miasto miało się rozwijać w formie pasmo-
wej, a jego główne funkcje miały być rozmieszczone 
w formie równoległych stref funkcjonalnych obsługu-
jących mieszkającą na tym obszarze ludność [J. Słod-
czyk 2012, s. 395].

Ryc. 1. Koncepcja miasta liniowego Arturo Soria y Mata pod Madrytem; źródło: https://proyectos4etsa.files.wordpress.com/2013/01/
ciudad-lineal.jpg (dostęp: 4.05.2021)

Fig. 1. Idea of linear city by Artuto Soria y Mata pod Madrytem; source: https://proyectos4etsa.files.wordpress.com/2013/01/ciudad-
lineal.jpg (date of access: 4.05.2021)

Ryc. 2. Projekt miasta drogi – Roadtown Edgara Cham-
blessa; źródło: https://krisdedecker.typepad.com/.a/6a00-

e0099229e888330128760e61f0970c-pi (dostęp: 4.05.2021)
Fig. 2. Road City project by Edgar Chambless; so-
urce: https://krisdedecker.typepad.com/.a/6a00-

e0099229e888330128760e61f0970c-pi (date of access: 
4.05.2021
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Ryc. 3. Projekt rozbudowy Stalingradu w formie liniowej; źródło: oprac. na podst. J. Słodczyk, 2012
Fig. 3. Linear expansion project of Stalingrad; source: compiled on the basis of J. Słodczyk, 2012

4 Szczegółowiej koncepcję „linii osadniczych” opisuje J. Słodczyk [2012, s. 395]. Główną formą rozwoju mieszkalnictwa miała być, jak w 
większości koncepcji liniowych, komunikacja łącząca m.in. zakłady pracy, tereny rolne i gospodarstwa hodowlane. Mieszkańcy dojeżdżaliby 
do pracy w przeciągu 20 min, korzystając z komunikacji autobusowej oraz samochodów. Główna linia komunikacyjna – w formie drogi z 
pasami zieleni – miała skupiać wszelkiego rodzaju usługi: czytelnie, urzędy pocztowe, stołówki itp. Tym samym koncepcja ta nie uwzględ-
niała tworzenia centrów usługowych, jakie pojawiają się w miastach koncentrycznych. Za pasmami zieleni i usług miały być zlokalizowane 
strefy mieszkalne, a za nimi ogrody, parki, tereny sportowe oraz rolne.

Również w krajach zachodnich pojawiały się 
koncepcje układów liniowych. Jedną z wielu była kon-
cepcja rozwoju przestrzennego Szczecina (po zachod-
niej i wschodniej stronie Odry) stworzona przez Hansa 
Bernharda Reichowa. Była ona bardzo teoretyczna, ale 
dotyczyła konkretnego obszaru, uwzględniała również 
walory środowiskowe i krajobrazowe okolic Szczecina. 
Paszkowski [2011, s. 125] ukazuje, iż „Reichow wypra-
cował model miasta pasmowego, w którym powiązał 
współczesne mu zasady urbanistyki modernistycznej 
z tendencjami konserwatywnymi, a nawet narodowo-
socjalistycznymi”. 

Miasto pasmowe miało przebiegać wzdłuż Odry 
i zawierać w sobie liniowy układ komunikacyjny z pa-
smami mieszkaniowymi, przemysłowymi i terenami 
zieleni. Strefy te miały rytmicznie się powtarzać w kon-
kretnych odstępach. Obowiązywała również hierarchia 
w osiedlach mieszkaniowych dla ludności, jednakże 
w ich obrębie miały mieszkać wszystkie grupy społecz-
ne. Duży nacisk Reichow kładł na obiekty użyteczności 
publicznej, które miały być monumentalne i dominować 
w perspektywie krajobrazowej. Zarówno Szczecin, jak 
i miasta radzieckie mocno odwzorowywały panujące 
w tamtych czasach ideologie polityczne [Z. Paszkow-
ski 2011, s. 125]. 

Ryc. 4. Projekt rozbu-
dowy Szczecina w for-
mie liniowej opraco-
wany przez Reichowa; 
źródło: oprac. na podst. 
Z. Paszkowski, 2011
Fig. 4. Linear expan-
sion project of Szczecin 
compiled by Reichow; 
source: compiled on the 
basis of Z. Paszkowski, 
2011

LINEARNY SYSTEM CIĄGŁY OSKARA HANSENA W UJĘCIU WSPÓŁCZESNYM. STUDIUM PRZYPADKU MIASTA POZNAŃ



ARCHITECTURAE ET ARTIBUS - vol.14 - 1(51)/202218

Prekursorem w tworzeniu miast liniowych był 
też działający w XX wieku we Francji Le Corbusier. 
Jego teoria dotycząca miast została opisana w dalszej 
części artykułu. 

2. KONCEPCJA LINEARNEGO SYSTEMU CIĄGŁE-
GO OSKARA HANSENA W POLSCE

Jedną z kluczowych koncepcji urbanistycznych 
okresu modernistycznego XX wieku, jak już wcześniej 
wspomniano, była koncepcja Linearnego Systemu 
Ciągłego stworzona przez Oskara Hansena5. Jako 
pewna idea była ona formułowana na przełomie lat 60. 
i 70. XX wieku i dotyczyła stworzenia tzw. miasta przy-
szłości, które Oskar Hansen postrzegał następująco: 
„to fragment procesu rozwoju środowiska tworzonego 
przez człowieka, to temat z dziedziny futurologii, który 
należy rozpatrywać przede wszystkim w oparciu o roz-
ważania o charakterze humanistycznym, wiedząc, że 
w kształtowaniu przestrzeni celem jest człowiek” [O. 
Hansen 1974, s. 23].

tykule ściśle opisującym założenia koncepcji LSC  
[J. Friedrich 2009, s. 49]. Oskar Hansen tak ją definio-
wał: „Linearny System Ciągły jest propozycją kształ-
towania otoczenia człowieka w warunkach formacji 
uspołecznionej w oparciu o wzorzec organiczny, o ela-
styczną, odpowiednio proporcjonalną współzależność 
biegnących równolegle do siebie stref urbanistycznych 
– obsługujących i obsługiwanych. Stanowi on swego 
rodzaju przekrój, którego interpretacja zależy od ilości 
mieszkańców i ich składu społecznego, od możliwości 
technicznych itd. A więc przekrój o charakterze otwar-
tym. Maksymalnie elastycznym. Inaczej mówiąc: jest to 
wiązka organicznie współzależnych różnych układów 
funkcjonalnych, z których każdy przechodzi biotech-
niczne ewolucje ilościowe i jakościowe” [Linearny Sys-
tem Ciągły 1968, s. 37–49].

Jest to definicja dość ogólna, która nie precyzuje 
dokładnych założeń, ale pozwala w sposób syntetycz-
ny częściowo zrozumieć pojęcie Linearnego Systemu 
Ciągłego. Analizując powyższą definicję, można dopa-
trzeć się następujących ogólnych założeń koncepcji. 

Pierwszym ważnym założeniem jest odniesienie 
się do ustroju zarówno państwowego, jak i lokalnego. 
Chodzi dokładnie o określenie „formacja uspołecznio-
na”. Koncepcja ta może funkcjonować tylko i wyłącz-
nie w socjalistycznym ustroju społecznym, w którym 
główną rolę kładzie się na społeczeństwo żyjące na da-
nym obszarze, które działa w obrębie wspólnych reguł, 
praw i założeń. Taką formą ustrojową był niewątpliwie 
okres ustroju komunistycznego, który istniał w tamtych 
czasach w Polsce. 

Drugim ważnym założeniem koncepcji jest wy-
stępowanie równoległych do siebie stref urbanistycz-
nych, które porównywane są do części świata zwierzę-
cego czy roślinnego. Dotyczy to określenia koncepcji 
jako „wzorca organicznego, wzorca elastycznego”. 
Strefy te są wzajemnie ze sobą powiązane funkcjonal-
nie, tworząc elastyczny przepływ dóbr i usług (sprzę-
żenia zwrotne). Strefy te są obszarami „obsługiwanymi” 
i „obsługującymi”. 

Trzecim założeniem jest odpowiednia liczba 
mieszkańców i ich charakterystyczna struktura spo-
łeczna na danym terenie. Mieszkańcy, a zatem ich 
udział w kontaktach i tworzeniu więzi społecznych, od-
grywają w tej koncepcji najważniejszą rolę, bez której 
nie miałaby ona sensu funkcjonowania. 

Czwarte założenie dotyczy porównania idei do 
otwartości przestrzeni. Można ją określić jako „For-
mę Otwartą”, którą to Hansen zdefiniował jako główny 

Ryc. 5. Ideogram przebiegu pasm Linearnego Systemu Ciągłego 
na terytorium kraju; źródło: O. Hansen, 2004

Fig. 5. Ideogram of the strips of the Linear Continuous System 
within the territory of the country; source: O. Hansen, 2004

5 Oskar Hansen (ur. 1922 w Helsinkach, zm. 2005 w Warszawie) – architekt, malarz, uważany za jednego z najwybitniejszych artystów 
XX i XXI wieku. Wykładowca i profesor ASP w Warszawie. W pracy naukowej poświęcił się stworzonym przez siebie zagadnieniom Formy 
Otwartej oraz Linearnego Systemu Ciągłego [https://pl.wikipedia.org/wiki/Oskar_Hansen, dostęp: 21.05.2021]. 

Po raz pierwszy tematykę tę zaprezentowano 
w czasopiśmie „Projekt” nr 2 w 1968 roku, a następ-
nie w 1970 roku w czasopiśmie „Architektura” w ar-
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składnik swojej koncepcji. Definicja „Formy Otwartej” 
zostanie opisana w dalszej części artykułu. Ostatnie 
zdanie jest syntezą ogólnych założeń koncepcji tej defi-
nicji. Strefy urbanistyczne są ze sobą ściśle powiązane 
funkcjonalnie, tworząc elastyczny, organiczny „orga-
nizm”, w którym żyją i funkcjonują mieszkańcy, przed-
kładający dobro wspólne nad dobro pojedynczej jed-
nostki, czego konsekwencją są silne więzi społeczne 
na danym obszarze. 

Szczegółowszy opis koncepcji pojawił się, jak już 
wspomniano, w czasopiśmie „Architektura” w stycz-
niu 1970 roku. W tej publikacji Hansen szczegółowo 
przedstawił swoje założenia, rozwinął definicję ukaza-
ną wcześniej w „Projekcie”. Strefy urbanistyczno-funk-
cjonalne zostały ściśle określone m.in. co do ich liczby 
na terenie kraju. Podstawowym układem strefy były-
by trzy równoległe pasma różniące się między sobą 
sprawowaną funkcją. Pierwszym głównym pasmem 
byłoby pasmo mieszkaniowo-usługowe z nieuciążli-
wym przemysłem, które obsługiwałoby pozostałe pa-
sma. Następne byłyby pasma rolnicze i leśne, w któ-
rych mieściłyby się historyczne jednostki osadnicze 
oraz przemysł wydobywczy. Trzecim pasmem, które 
bezpośrednio powiązane byłoby z krawędzią pól rolni-
czych i lasów, miało być pasmo uciążliwego przemysłu 
niezwiązanego z wydobyciem surowców naturalnych. 
Znajdowałyby się w nim jednostki przemysłu włókien-
niczego, przetwórstwa spożywczego itp. Trzy równo-
ległe do siebie pasma, dzięki prostopadłym do nich 
sieciom komunikacyjnym, tworzyłyby jednolitą strefę 
urbanistyczną. Szerokości wyżej wymienionych pasm 
miały zależeć od intensywności liczby mieszkańców 
danego pasma mieszkaniowego, jak również warun-
ków glebowych i wielkości złóż surowców naturalnych 
– jeśli chodzi o pasmo leśno-rolnicze, szerokość pa-
sma przemysłowego natomiast uzależniona miała być 
od rodzaju przemysłu i decyzji władz centralnych [O. 
Hansen 1970, s. 125–136].

Przy określaniu szerokości pasów należało 
brać pod uwagę również czas dotarcia osób z pasma 
mieszkaniowego do miejsc pracy, który powinien wy-
nosić ok. 35–40 minut. Poszczególne pasma powią-
zane byłyby układem równoległej sieci komunikacyjnej, 
przecinającej pasma prostopadle do ich przebiegu 
w celu sprawnego funkcjonowania wszerz. Aby strefa 
urbanistyczna sprawnie działała, powinna ona przebie-
gać wzdłuż istniejących rzek, by skutecznie pobierać 
wodę do obsługi wszystkich funkcjonalnych pasm [O. 
Hansen 1970, s. 125–136].

Hansen definiował LSC jako jeden wspólny dom 
dla mieszkańców miast oraz wsi, oddziałujący na dobra 
materialne i niematerialne, cywilizację (społeczeństwo) 
i środowisko naturalne poprzez równolegle położone 

strefy – pasma, które zintegrowane miały być syste-
mem masowej komunikacji [O. Hansen 1974, s. 41]. 

W swojej propozycji rozwoju przestrzenno-ur-
banistycznego kraju Hansen zaplanował cztery główne 
pasma (strefy) urbanistyczne LSC.  Miały one przebie-
gać następująco [O. Hansen 1973, s. 56–61]: 

I pasmo – wzdłuż rzeki Odry, następnie prze-
chodząc przez Poznań w stronę Szczecina,

II pasmo – z Górnego Śląska przez Łódź, a na-
stępnie w stronę Pomorza,

III pasmo – wzdłuż Wisły, z okolic Nowego Są-
cza przez okolice Warszawy po Gdańsk,

IV pasmo – wzdłuż linii granicy wschodniej, od 
Przemyśla przez Mazury w stronę Zalewu Wiślanego.

Ryc. 6. Koncepcja Linearnego Systemu Ciągłego w Polsce; źró-
dło: O. Hansen, 2004

Fig. 6. The concept of Linear Continuous System in Poland; sour-
ce: O. Hansen, 2004

Pasma miały również obrazować przynależność 
patriotyczną mieszkańców Polski, łącząc tym samym 
dobra i wartości narodowe – pasmo górskie na po-
łudniu oraz Morze Bałtyckie na północy [O. Hansen 
2004, s. 38]. Charakter budowy LSC na terenie kraju 
nie miał być dynamiczny, jak można go interpretować, 
spoglądając pierwszy raz na projekt Hansena. Zakła-
dał on tworzenie pasm etapami, które uwarunkowane 
były aktualną sytuacją społeczno-ekonomiczną po-
szczególnych regionów kraju. Jak sam podkreślał, re-
alizacja choćby jednego etapu miała być poprzedzona 
bardzo wnikliwą analizą opartą na specjalistycznych 
badaniach [O. Hansen 2004, s. 38]. 
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Wraz z postępowym rozwojem pasm istotą bu-
dowy LSC było zlikwidowanie nierównego podziału 
jednostek osadniczych kraju na wieś i miasto oraz za-
stąpienie ich sprawiedliwym, nowym systemem osad-
niczym, który w pełny sposób mógł korzystać zarówno 
z dóbr materialnych, jak i duchowych nowego układu 
urbanistycznego, jak też historycznych jednostek osad-
niczych wraz z otaczającą i nieprzekształconą naturą 
[O. Hansen 2004, s. 38].

Hansen w swojej koncepcji zagospodarowania 
kraju duży nacisk kładł na zachowanie historycznych 
jednostek osadniczych. Pasma przebiegające przez 
terytorium kraju miały omijać zabytkowe miasta i wsie. 
Oprócz zachowania i ochrony tych jednostek głów-
nym zadaniem miało być ich powiązanie, jako ośrod-
ków polskiej kultury, z nowym systemem osadniczym 
i stworzenie nowej, autentycznej kultury [O. Hansen 
2004, s. 38]. Najważniejszym założeniem utworzenia 
pasm osadniczych przebiegających przez cały kraj 
było zachowanie również jak największego obszaru 
niezmienionego środowiska przyrodniczego. Cztery 
pasma osadnicze miały biec wzdłuż głównych rzek, łą-
cząc tym samym dwa odmienne typy środowiska przy-
rodniczego – góry i morze. Pasma te oddzielone były 
od siebie, jak już wcześniej wspomniano, przestrzenią, 
w której zlokalizowano pola uprawne, obszary leśne, 
historyczne jednostki osadnicze wraz ze specjalną li-

niową strukturą przemysłową przebiegającą równole-
gle do pasm mieszkaniowych [O. Hansen 2004, s. 38] 
– „LSC opierał się w dużym stopniu o prawa natury”. 
Hansenowi chodziło o to, by występował „egalitarny 
kontakt zarówno z przyrodą, jak i z cywilizacją – sys-
tem linearny kontaktuje się bezpośrednio z otwartymi 
przestrzeniami i z najwspanialszą techniką, jaka istnie-
je” [O. Hansen 2004, s. 19].

Nieodzowną kwestią przebiegu pasm, oprócz 
naśladowania naturalnego biegu polskich rzek, była też 
sytuacja demograficzna poszczególnych regionów kra-
ju. Związany z rozwojem przemysłu rozkwit centryczny 
polskich miast spowodował, iż w niektórych regionach 
doszło do znacznego odpływu ludności, czego kon-
sekwencją było pojawienie się ich znaczącej konwer-
gencji na regiony silnie i słabo zaludnione. Przebiega-
jący przez Polskę LSC został tak zaprojektowany przez 
Hansena, iż miał biec przez obszary słabo zaludnione, 
wyrównując tym samym tendencję znacznej polaryza-
cji regionów [A. Szczerski 2009, s. 83–84]. 

W przedstawieniu koncepcji zagospodarowania 
przestrzennego kraju poprzez Linearny System Ciągły 
należy również zwrócić uwagę na nieodzowną kwestię 
roli czasu oraz systemu, w których koncepcja ta mo-
gła się bezproblemowo rozwijać. Niewątpliwie najlep-
szym ustrojem dla jej realizacji był ustrój socjalistyczny, 
a w szczególności związana z nim teoria dotycząca 

Ryc. 7. Projekt pasma mazowieckiego w okolicach Warszawy; źródło: O. Hansen, 2004
Fig. 7. Project of the Masovian strip near Warsaw; source: O. Hansen, 2004

B. WOŁOSZCZUK, A. NADOLNY



ARCHITECTURAE ET ARTIBUS - vol.14 - 1(51)/2022 ARCHITECTURAE ET ARTIBUS - vol.14 - 1(51)/2022 21

rozwoju społeczeństwa marksistowskiego [H. Mącik 
2009, s. 69]. Socjalizm, a ściślej ujmując – komunizm, 
który był w tamtych czasach ustrojem Polski, umoż-
liwiał realizację koncepcji zagospodarowania kraju, 
której warunkami były m.in. wszechobecny pod każ-
dym względem egalitaryzm społeczny, bezproblemo-
we wywłaszczanie prywatnych gruntów pod masową 
zabudowę, scalone fundusze społeczne oraz uspo-
łeczniony przemysł. Jednakże głównym powodem 
dużego zainteresowania koncepcją była niewątpliwie 
możliwość przemiany społeczeństwa. Miało się ono 
cechować silnymi więziami, traktować się jako jeden 
organizm żyjący we wspólnocie spółdzielczej, pośród 
której własność prywatna zostałaby zredukowana do 
minimum, a dobrem wspólnym dla każdego byłoby 
wspólne osiedle mieszkaniowe. Egalitarne społeczeń-
stwo żyłoby w egalitarnym założeniu architektoniczno-
urbanistycznym, w którym każdy miałby równy dostęp 
do szeroko rozumianych dóbr i usług [H. Mącik 2009, 
s. 70]. Dokładnie obrazuje to sformułowanie Hansena 

Ryc. 8. Plakat autorstwa Grzegorza Kowalskiego przedstawiający wystawę na temat Linearnego Systemu Ciągłego;  
źródło: O. Hansen, 2004

Fig. 8. Poster by Grzegorz Kowalski depicting an exhibition about the Linear Continuous System; source: O. Hansen, 2004

dotyczące jego systemu: „Linearny System to układ 
form bezhierarchicznych, niejako symbolicznie wyra-
żający egalitaryzm społeczny – jest domem ludzi miast 
i wsi i stwarza wszystkim równe szanse dostępu do 
ośrodków nauki, kultury, atrakcyjnych miejsc pracy 
i wypoczynku” [H. Mącik 2009, s. 71].

Przedstawiając wcześniej warunki, jakie doty-
czyły systemu socjalistycznego w Polsce Ludowej, 
można dojść do następującego pytania: dlaczego 
właśnie w tym systemie koncepcja ta była brana pod 
uwagę jako kluczowa w rozwoju przestrzenno-urba-
nistycznym kraju? Najważniejszą kwestią dla ówcze-
snych władz państwowych była jak największa zmiana 
świadomości obywateli; władza komunistyczna dążyła 
do stworzenia „nowego społeczeństwa”, które byłoby 
do niej przywiązane, wyznawałoby wartości związane 
z teoriami marksistowskimi i socjalistycznymi [H. Mą-
cik 2009, s. 74]. Jak postrzegał to Oskar Hansen? Był 
przekonany, że w tzw. miastach przyszłości mieszkać 
będzie społeczeństwo „postindustrialne”, które dzię-

LINEARNY SYSTEM CIĄGŁY OSKARA HANSENA W UJĘCIU WSPÓŁCZESNYM. STUDIUM PRZYPADKU MIASTA POZNAŃ



ARCHITECTURAE ET ARTIBUS - vol.14 - 1(51)/202222

ki automatyzacji produkcji i usług w pełni zaspokajać 
będzie własne potrzeby poprzez organizowanie czasu 
wolnego, uczestniczenie w twórczych aktywnościach, 
co poprawi jego wartości moralne. Ludność pragnąć 
będzie ciągłego szkolenia i podnoszenia swoich kwa-
lifikacji np. przez uprawianie różnych dziedzin sportu 
i turystyki. Działania te, według Hansena, miały się 
przyczynić do zatarcia się granic (w sensie socjolo-
gicznym) między ludnością mieszkającą w miastach 
i wsiach [O. Hansen 1974]. Niewątpliwie LSC, jak moż-
na wnioskować, przyczyniłby się znacząco do mental-
nej zmiany społeczeństwa, bezpowrotnego oderwania 
od tradycyjnych wartości, a także prywatnej własności 
nieruchomości [H. Mącik 2009, s. 74]. 

Władze państwowe koncepcją Linearnego Sys-
temu Ciągłego najbardziej się interesowały na przełomie 
lat 60. i 70. XX wieku. W następnych latach uwaga ta 
stopniowo malała, choć powstały w tym okresie szcze-
gółowe projekty, m.in. dla Przemyśla, Lubina i Pozna-
nia. Jak zauważa H. Mącik [2009, s. 75], mogło to być 
spowodowane uchwaleniem ustawy o uregulowaniu 
własności gospodarstw rolnych, która porządkowała 
grunty własnościowe na wsi, a koncepcja ta bazowała 
na scaleniu i wywłaszczeniu gruntów prywatnych. 

Koncepcja LSC, jako koncepcja uspołecznio-
na, egalitarna, pozbawiona jakichkolwiek wartości 
i idei, była – jak uważał Hansen – czynnikiem samo-
obronnym. Wszyscy traktowali się w niej równo, dzięki 
czemu istniało większe bezpieczeństwo i poszanowa-
nie wspólnej własności. Była odpowiedzią na kwestie, 
jakie pojawiały się w miastach koncentrycznych, takie 
jak: duży udział kongestii, problemy z własnościami 
prywatnymi, zanieczyszczeniem powietrza i hałasem, 
brakiem wolnych terenów pod zabudowę. Koncepcja 
ta ukazywała wysoki stopień rozwoju struktury urba-
nistycznej z jednoczesnym zachowaniem i ochroną 
środowiska przyrodniczego, w której zminimalizowane 
byłyby problemy, jakie występują w skoncentrowanych 
ośrodkach miejskich. 

W niniejszej części tekstu należy także podjąć 
próbę przeanalizowania kwestii powiązania światopo-
glądu Oskara Hansena ze światopoglądem i twórczo-
ścią działającego we Francji wybitnego urbanisty mo-
dernistycznego Le Corbusiera. Hansen w wywiadzie 
z Joanną Mytkowską [O. Hansen 2004, s. 18] mówił, 
iż będąc za granicą, we Francji, pracował w pracow-
ni Pierre’a Jeannereta – kuzyna znanego urbanisty. Le 
Corbusier był dla Hansena „prorokiem”, „niekwestio-
nowanym mistrzem”. Nawiązał z nim bezpośrednią 

współpracę. W pracowni architektonicznej tworzył róż-
ne projekty, które brały także udział w konkursach, jak 
np. projekt dzielnicy Puteaux w Paryżu (współcześnie 
La Défense), projekt osiedla Villeneuve-Saint-Georges, 
na początku pracy zawodowej zaprojektował też Osie-
dle Dębiec w Poznaniu [O. Hansen 2004, s. 21]. 

Le Corbusier6 podczas swojej działalności ar-
chitektonicznej i urbanistycznej sformułował pięć za-
sad architektury modernistycznej7: 

Budynek miał się opierać na żelbetonowych słu-1. 
pach (zwanych pilotis).
Wolny plan.2. 
Wolna elewacja, swobodna od konstrukcji no-3. 
śnej budynku.
Pasmowe okna ciągnące się wzdłuż budynku, 4. 
dające duże oświetlenie wnętrza.
Płaski dach budynków, pełniący funkcje rekre-5. 
acyjne i wypoczynkowe.
Le Corbusier stworzył także, jak już wcześniej 

zostało wspomniane, Kartę Ateńską, która określała 
zasady kreowania nowoczesnej urbanistyki i prze-
strzeni miejskiej. Warto przytoczyć również kwestię 
postrzegania przez niego urbanistyki. Propagował on 
strefowanie przestrzeni na te ściśle związane z miesz-
kalnictwem, usługami, komunikacją, terenami wy-
poczynkowymi oraz obszarami otwartymi. Tereny te 
miały występować w miastach i być ze sobą ściśle 
powiązane. W roku 1925 Le Corbusier przedstawił 
urbanistyczną wizję miasta, w której określił aktualne 
problemy, jakie występowały w skupiskach miejskich 
(związane z przeludnieniem, brakiem uporządkowa-
nia przestrzeni, brakiem bezpieczeństwa oraz zanie-
czyszczeniem środowiska). Ich rozwiązaniem miała 
być koncepcja „Miasta współczesnego dla trzech 
milionów mieszkańców”, która w swoich założeniach 
odbiegała jednak zupełnie od głoszonych przez Le 
Corbusiera poglądów na temat przestrzeni miasta, jak 
podaje D. Jędruch [2015, s. 5–21] w książce Urba-
nistyka autorstwa tego architekta. Koncepcja miasta 
współczesnego mogła być rodzajem prowokacji ze 
strony autora i celowym jego zaprzeczeniem. Miasto 
współczesne zostało zastosowane w projekcie rozbu-
dowy Paryża – „Plan Voisin”. Nie był to jednak plan 
miasta socjalnego, egalitarnego. Dopiero koncepcję 
„Miasta promiennego” z 1935 roku oraz późniejszy 
projekt koncepcji „Trzech ludzkich przedsięwzięć”, 
przedstawiający model linearnego miasta przemysło-
wego rozchodzącego się od Atlantyku po Ural, hipo-
tetycznie można było uznać za „punkt wyjścia” m.in. 

6 Właściwie Charles-Edouard Jeanneret-Gris (ur. 1887, zm. 1965) – uważany za najważniejszego urbanistę i architekta XX wieku, zwany 
„papieżem modernizmu” [L. Corbusier 2015]. 
7 Zob. http://dzieje.pl/aktualnosci/dr-wisniewski-zlotym-okresem-le-corbusiera-lata-powojenne, dostęp: 21.05.2021.
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dla rozważań Oskara Hansena na temat Linearnego 
Systemu Ciągłego. 

Le Corbusier w swojej pracy pt. Urbanistyka tak 
definiował ówczesne miasto będące w kryzysie spo-
wodowanym przez człowieka: „Miasto to panowanie 
człowieka nad naturą. To ludzkie działanie przeciwko 
naturze, ludzki organ ochrony i pracy. To tworzenie”. 
Działalność człowieka spowodowała chaos w jego 
funkcjonowaniu, według Le Corbusiera „miasta nie są 
godne naszych czasów: nie są już godne nas samych” 
[Le Corbusier 2015, s. 25]. Jego zdaniem problemem 
funkcjonowania miast jest m.in. gęsta siatka krętych 
ulic – „krzywa ulica to ścieżka dla osłów, prosta ulica 
to droga dla ludzi”. W naprawie miast i ich problemów 
funkcjonalnych Le Corbusier widział rolę linii prostej, 
która według niego była „zdrowa i szlachetna” [Le Cor-
busier 2015, s. 42–43]. 

W mieście powinien również występować ład 
przestrzenny, czego przejawem miało być prawidło-
we działanie stref funkcjonalnych. Strefy przemysłowe 
i usługowe, w których pracują ludzie, powinny być po-
wiązane funkcjonalnie i przestrzennie z terenami zieleni 
[Le Corbusier 2015, s. 103]. 

Miasto – „wielkie miasto” – według Le Corbusie-
ra „rządzi życiem całych państw”, „decyduje o wszyst-

kim: o pokoju, wojnie i pracy”. Autor twierdził, iż jeśli 
uda się naprawić strukturę przestrzenną miast, ocali 
się wtedy cały kraj [Le Corbusier 2015, s. 110]. W celu 
naprawy współczesnych sobie miast proponował on 
następujące kierunki wyjścia z kryzysu: z jednej stro-
ny odciążyć centra miast z ruchu samochodowego, 
tworząc na nowo system ulic, z drugiej strony zagęścić 
je, by stworzyć możliwości kontaktów międzyludzkich, 
zwiększyć tereny zieleni, które przenikałyby do innych 
stref funkcjonalnych (mieszkaniowych i pracy) [Le Cor-
busier 2015, s. 124]. 

W poglądach Le Corbusiera można zauważyć 
jednoznacznie podobne cechy, jakie przyjął Hansen 
w swojej teorii dotyczącej LSC. Zauważalne jest strefo-
wanie przestrzeni (zgodne z Kartą Ateńską), dużą rolę 
odgrywa funkcjonowanie przestrzeni otwartych i tere-
nów zielonych w tkance miasta, pojawia się nowa for-
ma komunikacji. Przestrzeń miejska kształtowana mia-
ła być przez proste, a nie kręte drogi, a także poprzez 
liniowe systemy komunikacji. Zatem wydaje się, że po-
glądy Le Corbusiera odegrały znaczącą rolę w pojmo-
waniu świata i funkcjonowaniu miasta u Hansena, m.in. 
wpłynęły na postrzeganie przestrzeni, problemów, ja-
kie w niej występowały, jak również utopijnych prób jej 
naprawy.

Ryc. 9. Przedstawienie historycznych struktur miejskich z zalecaną nową formą rozwoju miasta autorstwa Le Corbusiera;  
źródło: Le Corbusier, 2015

Fig. 9. Presentation of historical urban structures with a recommended new form of city development by Le Corbusier;  
source: Le Corbusier, 2015
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3. FORMA OTWARTA A LINEARNY SYSTEM  
CIĄGŁY

W celu dokładnego zrozumienia teorii Linear-
nego Systemu Ciągłego należy także wyjaśnić pojęcia 
Formy Otwartej oraz Formy Zamkniętej. Oskar Han-
sen, formułując koncepcję Linearnego Systemu Cią-
głego, oparł ją na stworzonej przez siebie teorii Formy 
Otwartej. Odnosi się ona ściśle nie tylko do zagadnień 
urbanistycznych, lecz także ujmuje w swej materii za-
gadnienia czysto filozoficzne i społeczne. 

Teoria Formy Otwartej została przedstawio-
na przez Hansena w 1959 roku na kongresie CIAM-u 
w Otterlo. Była w pewnym sensie rewolucyjna, gdyż 
w swoich założeniach znacząco odbiegała od obowią-
zujących w tamtych czasach zasad modernistycznych. 
Analizując związek teorii z architekturą, proponowała 
swoiste podporządkowanie tworzonej architektury in-
dywidualnym potrzebom użytkownika [M. Semeniuk 
2012, s. 36]. 

Zanim podejmie się próby szczegółowego zde-
finiowania teorii Formy Otwartej oraz występującej 
w opozycji do niej Formy Zamkniętej, należy przywołać 
fakt, iż obie tak naprawdę nie zostały w pełni sformuło-
wane przez Hansena – o czym on sam był na początku 
przekonany. Pojęcia te pojawiły się u Heinricha Wölffli-
na i odnosiły się do wytworów sztuki artystycznej z XVI 
i XVII wieku, Hansen natomiast zdefiniował je, odno-
sząc się do rzeczywistych procesów dokonujących się 
w czasie i w przestrzeni [O. Hansen 2005, s. 28]. 

Celem sformułowania przez Hansena tych po-
jęć, których odzwierciedleniem stał się Linearny Sys-

tem Ciągły, był narastający w ciągu lat i uwidaczniający 
się kryzys przestrzeni wokół człowieka8. Hansen pra-
gnął przedstawić możliwość wyjścia z tego kryzysu. 

Zarówno Forma Otwarta, jak i Forma Zamknię-
ta, o czym już wcześniej wspomniano, nie odnoszą się 
tylko i wyłącznie do idei urbanistycznych czy sztuki ar-
tystycznej. Forma Otwarta jest szerszym poglądem na 
otaczający świat i kulturę, ujmuje w swoich założeniach 
kwestie społeczne i filozoficzne. Autor teorii w wywia-
dzie z Wojciechem Włodarczykiem głosi, iż „nie istnieje 
przestrzeń bez filozofii”, „filozofię lepiej upowszechnia 
przestrzeń, nie książka filozoficzna” [z Oskarem Hanse-
nem rozmawia Wojciech Włodarczyk 2009, s. 21].

Hansen, opisując Formę Otwartą i Formę Za-
mkniętą, posiłkował się wprowadzonymi przez Johan-
na Bachofena pojęciami patriarchatu i matriarchatu. 
Zauważył, że obecny system, w którym żyje człowiek, 
zaliczyć można do epoki patriarchatu, która charak-
teryzuje się pokorą i posłuszeństwem wobec jakiejś 
formy autorytetu czy władzy, zamkniętym na siebie 
i hierarchicznym społeczeństwem, w którym każda 
jednostka dąży do zaspokajania własnych potrzeb, 
nawet celem niszczenia środowiska, w którym sama 
żyje. Według Hansena jest to właśnie przyczyna kryzy-
su społecznego na świecie. Z kolei epoka matriarcha-
tu polega na poszanowaniu środowiska naturalnego, 
w którym egocentryczne skoncentrowanie na siebie 
przeobraża się w patrzenie na świat i otaczających 
ludzi w poczuciu wzajemnego poszanowania, jedno-
ści i wspólnym pokoju. Autor teorii porównuje epokę 
patriarchatu, w której człowiek – poprzez swoją domi-
nację w środowisku naturalnym – spowodował jej kry-

Ryc. 10. Koncepcja miasta współczesnego autorstwa Le Corbusiera; źródło: Le Corbusier, 2015
Fig. 10. The concept of modern city by Le Corbusier; source: Le Corbusier, 2015

8 Hansen dość wnikliwie opisuje stan środowiska przyrodniczego, który poprzez działalność człowieka został silnie zdegradowany. Przytacza 
m.in. kwestię zanieczyszczenia środowiska związanego z działalnością nuklearną państw, rozwojem przemysłu, niekontrolowaną globaliza-
cją, narastającą biedą w państwach afrykańskich [O. Hansen 2005, s. 8].
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Ryc. 11. Forma Zamknięta a Forma Otwarta; źródło: O. Hansen, 2005
Fig. 11. Closed vs. open composition; source: O. Hansen, 2005

Ryc. 12. Rozróżnienie Formy Zamkniętej i Formy Otwartej w trzech skalach; źródło: O. Hansen, 2005
Fig. 12. Differentiation between Closed and Open Form in three scales; source: O. Hansen, 2005
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zys, właśnie do Formy Zamkniętej, epokę matriarchatu 
zaś, w której człowiek jest częścią natury, przypisuje 
do Formy Otwartej. Według Hansena „FO to sztuka 
autentycznych zdarzeń, natomiast FZ to sztuka prze-
mocy [O. Hansen 2005, s. 29]. 

Według Hansena Forma Otwarta to swego ro-
dzaju kompozycja procesów życia. Teoria ta dotyczy 
kreowania przestrzeni poznawczej, która identyfikowa-
na jest jako „tło” w różnych zdarzeniach życia człowie-
ka i środowiska naturalnego. Najważniejszą kwestią 
jest zharmonizowane podejście do kwestii indywidu-
alnej działalności człowieka z poszanowaniem otacza-
jącego go środowiska przyrodniczego. Definiując For-
mę Otwartą, należy również zwrócić uwagę na wspo-
mniane wcześniej pojęcie tła. Syntetycznie temat ten 
przedstawili C. Klimaszewski i inni [2009, s. 121]. Uka-
zują oni zależność, iż Hansen bardzo często przytacza 
„tło” w teorii Formy Otwartej, np. „chłonne tło zdarzeń”, 
„światłocieniowe tło zdarzeń”, „tło uczytelniające i eks-
ponujące wielką liczbę zdarzeń”. „Tło” jest nieodzowną 
częścią zdarzeń ludzkich, w których możemy zobaczyć 
swoje odbicie. Dzięki Formie Otwartej można „zerwać 
ze schematem nadrzędności specjalistów i otworzyć 
szeroko oczy na wszechstronne możliwości poszcze-
gólnych ludzi, na wzajemne między nimi relacje, na ich 
tęsknoty, na sztukę zdarzeń” [z Oskarem Hansenem 
rozmawia Wojciech Włodarczyk 2009, s. 32]. 

Odnosząc Formę Otwartą do przestrzeni i znaj-
dującej się w niej architektury, Hansen odnajdywał 
w niej rozwiązanie wielu problemów, jakie występowały 
w przestrzeni, czyli w Formie Zamkniętej. Obie w peł-
ni funkcjonują w przestrzeni. Według Hansena prze-
strzeń „to język”, „to środek do wypowiadania idei”, „to 
środek, za pomocą którego formułuje się człowieka”, 
przestrzeń buduje wyobraźnię człowieka [z Oskarem 
Hansenem rozmawia Wojciech Włodarczyk 2009, s. 
21]. Forma Otwarta „to subtelny, głęboki artystycznie 
język czasoprzestrzeni natury – konsekwentny proces 
w obrazach i czasach ich trwania” [O. Hansen 2005, 
s. 13]. Według niego współczesna Forma Zamknięta 
w architekturze w żadnym przypadku nie rozwiązy-
wała kwestii odpowiedniej liczby urządzeń socjalnych 
i mieszkań, nie była wrażliwa na zachodzące w szyb-
kim tempie zmiany w życiu ludności, nie brała pod uwa-
gę sfery psychicznej mieszkańców, brakowało w niej 
kompatybilności ze środowiskiem przyrodniczym [O. 
Hansen 2009, s. 14].

W praktyce Forma Otwarta w przestrzeni i archi-
tekturze polegała na tworzeniu całkiem nowej architek-
tury, która wypełniłaby liczne niedobory w elementach 
urządzeń socjalnych oraz mieszkań. Budynki te miały 
charakteryzować się nową jakością i odpowiednią licz-
bą, dzięki czemu Hansen był przekonany, iż „nowa licz-

ba zrodzi nową jakość i odwrotnie – pojęcie nowej jako-
ści pomoże rozwiązać liczbę” [O. Hansen 2009, s. 16]. 
Co do kwestii mieszkańców, Forma Otwarta miała być 
odpowiedzią na brak działalności człowieka w kształ-
towaniu przestrzeni. Miała im pomóc kreować własną 
przestrzeń, co pozytywnie wpłynęłoby na ich psychi-
kę i lepszą wydajność w codziennej pracy. Jednostka 
sama powinna wybrać miejsce swego zamieszkania 
w mieście i zdecydować o formie zagospodarowania 
swojego mieszkania, może także wykorzystać pomoc 
architekta czy wykwalifikowanego specjalisty [O. Han-
sen 2009, s. 17]. 

Architekt poprzez swoje działanie nie powinien 
eliminować wykreowanych przez człowieka form zago-
spodarowania przestrzeni mieszkania, lecz umiejętnie 
i plastycznie uwzględniać poszczególne stworzone 
przez niego elementy składowe. Jak mówi Hansen: 
„otoczenie formowane w konwencji Formy Otwartej to 
rezultat integracji dwóch typów kreacji: osobistego for-
mowania przestrzeni i formowania artysty uczytelniają-
cego te osobiste formowania” [O. Hansen 2005, s. 41]. 
Dlatego też twierdzi, iż „wyrazem Formy Otwartej bę-
dzie więc czytelność jednostki w wielości oraz czytel-
ność liczby”. Architekt-artysta nie narzuca więc swojej 
wizji kreowania przestrzeni, nie pełni – jak dotychczas 
w Formie Zamkniętej – funkcji personalno-koncepcyj-
nej, lecz koncepcyjno-koordynacyjną. Oddziaływa-
nie Formy Otwartej w architekturze poprzez istnienie 
i kreowanie różnych elementów składowych, czyli form 
indywidualnych, musi uwzględniać każdego indywidu-
alnego mieszkańca. Według autora Forma Otwarta jest 
„sztuką zdarzeń”, która powinna cały czas ewoluować 
w nowe formy, jak choćby w formy środowiskowe. Taki 
rozwój zdarzeń w teorii Formy Otwartej może dopro-
wadzić w przyszłości do wykreowania „przestrzeni 
kompletnej, wszechstronnej (całkowitej), ciągłej” [O. 
Hansen 2009, s. 18–19].

Hansen przedstawił organizację przestrzenną 
Formy Otwartej i Formy Zamkniętej w trzech skalach 
[O. Hansen 2005, s. 32–34]:

W makroskali – gdzie jako przykład Formy Otwar-1. 
tej posłużył się pasmowymi układami osadni-
czymi. Układy te, złożone z pasma zabudowy 
mieszkaniowej, obsługiwane są przez biegnące 
do niego równoległe pasmo usług. Dużą rolę 
odgrywały tereny otwarte z naturalną zielenią, 
które wkomponowywały się w linearny system 
zagospodarowania terenu. Układ taki przejawiał 
się większym bezpieczeństwem i możliwością 
naturalnego rozwoju przestrzennego. Możliwe 
to było dzięki spajającej wszystkie strefy ko-
munikacji liniowej. Forma Zamknięta natomiast 
obrazowana była w sposób szczególny przez 
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miasto średniowieczne, które miało charakter 
zamknięty, było otoczone murami i dominowało 
nad otaczającą przyrodą ze względu na częste 
położenie na wzgórzu.
W mezoskali – gdzie przykładem Formy Otwar-2. 
tej był tzw. wolny plan lub wolny przekrój. W skali 
tej również można wyróżnić powiązane między 
sobą i spójne strefy obsługiwane i obsługujące, 
które kierowane były przez świadomych swych 
wyborów ludzi, tworzących „żywy, autentyczny, 
poznawczy obraz przestrzennych, środowisko-
wych zdarzeń – architekturę małych ojczyzn”, 
w której wzrost potrzeb jednostki (mieszkańca) 
wiązałby się z rozwojem w sferze usług nadą-
żającej z realizowaniem tych potrzeb. Forma 
Zamknięta zaś obejmowała samodzielny budy-
nek dominujący w otoczeniu, stanowiący niero-
zerwalną całość, czego najlepszym przykładem 
jest kościół jako budynek kultu religijnego.
W mikroskali – gdzie głównym elementem 3. 
w Formie Otwartej jest „tło” zdarzeń. Zdaniem 
Hansena przykładami tła są elementy przy-
rody, takie jak: niebo, las, góry, skały, krzewy, 
a także elementy sztuczne, jak np. ekran, rama, 
fragment elementu przyrody lub inna skoncen-
trowana kompozycja plastyczna. Celem wszyst-
kich tych elementów jest wywołanie zaintereso-
wania życiem natury i człowieka. Z kolei Formę 
Zamkniętą stanowi wyniesiony dominujący ele-

Ryc. 13. Forma Zamknięta w makroskali – miasto średniowiecz-
ne; źródło: http://www.archiwum.paczkow.pl/o-paczkowie/histo-

ria-miasta (dostęp: 21.05.2021)
Fig. 13. Closed Form in macroscale – a medieval city; source: 
http://www.archiwum.paczkow.pl/o-paczkowie/historia-miasta 

(date of access: 21.05.2021)

Ryc. 14. Forma Otwarta w makroskali – koncepcja miasta liniowego Chwaliboga; źródło: K. Chwalibóg, 1970
Fig. 14. Open Form in macroscale – the concept of linear city by Chwalibóg; source: K. Chwalibóg, 1970

ment związany z wymową polityczną, doktry-
nalną czy religijną, np. pomnik czy rzeźba, które 
w swoim założeniu potęgują popyt i wspomaga-
ją dążenie jednostek do realizacji sugerowanych 
przez nie celów.
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Forma Otwarta w skali urbanistycznej, czyli 
w makroskali, odnosiła się do stworzonej przez Han-
sena teorii LSC, która jego zdaniem jest przestrzenną 
definicją założeń Formy Otwartej.

Hansen wyróżnił siedem kryteriów odnoszą-
cych się do formy linearnej, przeciwstawiając jej formę 
koncentryczną. Kryteria te są następujące [O. Hansen 
2004, s. 26]:

W miejsce realizacji woli posiadania – realizacja 1. 
woli poznawania, a co za tym idzie, w miejsce 
dogmatu przestrzennego (np. układów central-
nych) – dyskurs.
W miejsce dominowania – współpartnerstwo, 2. 
a co za tym idzie, w miejsce zrozumiałej sztu-
ki samej dla siebie – sztuka jako usługowe tło 
zdarzeń.
W miejsce niezmienności – przekształcalność 3. 
i rozwojowość, a w miejsce wartości przedmio-
tu – wartość życia na Ziemi.
W miejsce mody i maski – autentyczność i świa-4. 
domy wybór, obok kolekcji form – struktura.
W miejsce skażenia środowiska biologicznego – 5. 
równowaga ekologiczna.
W miejsce skażenia środowiska wizualnego – 6. 
komfort wizualny.
W miejsce niebezpieczeństwa zniszczeń wojen-7. 
nych – ich ograniczenie.
Forma Otwarta została przeniesiona przez  

Hansena poprzez Linearny System Ciągły do prze-
strzeni urbanistycznej, która składać się miała m.in. 
z otwartej architektury podlegającej ciągłym zmianom 

za sprawą ich użytkowników oraz „tła” środowiska 
przyrodniczego.

4. PRZESTRZENNY ROZWÓJ POZNANIA  
W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU

Druga wojna światowa, a zwłaszcza walki 
o Poznań w styczniu i lutym 1945 roku spowodo-
wały ogromne zniszczenia miasta. Degradacji uległo 
w sumie 55% zabudowy, tj. 5832 budynki, a aż 30% 
z nich było bardzo poważnie uszkodzonych. Najwięk-
sze zniszczenia wojenne występowały na Starym 
Mieście i w Śródmieściu. Spustoszeniu uległy Stary 
Rynek wraz z renesansowym ratuszem oraz kwartały 
zabudowy ciągnące się w stronę Cytadeli. Wysadzo-
ne również zostały wszystkie przeprawy przez Wartę. 
W dużym stopniu zniszczona była infrastruktura tech-
niczna, tj. wodociągi, kanalizacja, sieć trakcyjna, sieć 
telefoniczna, tabor kolejowy, oczyszczalnie ścieków, 
dworce kolejowe oraz zakłady przemysłowe [J. Topol-
ski 1973, s. 124]. 

Znaczące zniszczenia wojenne, zwłaszcza czę-
ści śródmiejskiej Poznania, spowodowały, że tuż po 
wojnie przystąpiono do odbudowy tej części miasta. 
Władze stały przed dylematem, czy odbudowa Pozna-
nia miała zawierać elementy stworzone i zagospoda-
rowane przez Niemców, czy jednak starać się przy-
wrócić dawny polski charakter miasta. Postanowiono 
odbudować je w duchu polskości. Pierwszy projekt 
odbudowy Poznania należał do Piotra Zaremby i Sta-
nisława Kirkina, którzy opracowywali plan jeszcze 

FORMA ZAMKNIĘTA
Patriarchat – wola posiadania

FORMA OTWARTA
Matriarchat – wola poznawania

dogmat nauka

dominowanie współpartnerstwo

niezmienność przekształcalność

wartość przedmiotu wartość życia na ziemi

moda, maska autentyczność, świadomy wybór

chaotyczny zbiór form system, struktura

skażenie środowiska biologicznego równowaga ekologiczna

skażenie środowiska wizualnego komfort wizualny

niebezpieczeństwo zniszczeń wojennych ograniczone niebezpieczeństwo zniszczeń wojennych

Tab. 1. Cechy Formy Zamkniętej i Formy Otwartej
Tab. 1. Features of Closed and Open Form

Źródło: O. Hansen, 2005.
Source: O. Hansen, 2005.
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w trakcie działań wojennych9. Po wojnie w 1946 roku 
powstała „Synteza planu generalnego rozwoju miasta” 
opracowana przez Tadeusza Płończaka i Leonarda 
Tomaszewskiego, której główne elementy zawarte zo-
stały w nowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego miasta wykonanego przez Wydział Planowania 
i Rozbudowy Miasta w 1948 roku [P. Marciniak 2010, s. 
37]. Plan z 1946 roku był najważniejszym dokumentem 
określającym odbudowę i zagospodarowanie miasta 
po II wojnie światowej10.

Następnym ogólnym planem zagospodaro-
wania przestrzennego Poznania był „Perspektywicz-
ny plan rozwoju miasta” opracowany przez Tadeusza 
Płończaka w 1951 roku. Zakładano w nim wzrost liczby 
mieszkańców do 600 tys., a rozwój przestrzenny mia-
sta ukierunkowany był przede wszystkim na dzielnice 
wschodnie i północne. Plan ten wytyczał kierunki roz-
woju miasta dla przyszłych planów zagospodarowania. 
Dlatego też w 1953 roku utworzono „Schemat głów-
nych założeń planistycznych”, który określał przyszłą 
strukturę przestrzenno-urbanistyczną miasta. Według 
tych wytycznych miasto rozwijało się głównie w kierun-
kach wschodnim i północnym, kliny zieleni kształtowały 
się w układzie przestrzennym w formie krzyża, miasto 
zachowywało swój zwarty układ, a nowe tereny prze-
mysłowe oddzielone były od terenów mieszkaniowych 
strefami zieleni ochronnej. Wytyczne te były zgodne 
z zasadami urbanistyki realizmu socjalistycznego [P. 
Marciniak 2010, s. 40].

Kolejne lata, a zwłaszcza rok 1956, przynio-
sły krytykę socrealizmu podczas odbywającej się 
w Warszawie Ogólnopolskiej Narady Architektów. 
Postanowiono powrócić ściśle do myślenia i tworze-
nia modernistycznego, w którym prym wiodły założe-
nia funkcjonalizmu oraz Karty Ateńskiej [P. Marciniak 
2010, s. 204]. W związku z odrzuceniem zasad reali-
zmu socjalistycznego prace nad tworzonym w tym 
czasie ogólnym planem zagospodarowania Poznania 
zostały wstrzymane [G. Kodym-Kozaczko 2005, s. 61]. 
Potępienie socrealizmu i nowoczesne, modernistyczne 
myślenie w kolejnych latach spowodowały rozwój prze-

strzenno-urbanistyczny dzielnic mieszkalnych miasta, 
takich jak Grunwald czy Rataje. Skoncentrowano się 
na intensywnym rozwoju przestrzennym miasta w kie-
runku wschodnim oraz uzupełniającym w kierunku za-
chodnim [G. Kodym-Kozaczko 2005, s. 62]. 

Rok 1962 stał się przełomowym okresem, 
w którym po raz pierwszy od 1914 roku Miejska Rada 
Narodowa zatwierdziła „Ogólny plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Poznania” sporządzony 
przez Miejską Pracownię Urbanistyczną, której kie-
rownikiem był Zygmunt Paszak [G. Kodym-Kozaczko 
2005, s. 62]. Plan ten odegrał znaczącą rolę w ukształ-
towaniu współczesnej tkanki przestrzenno-urbani-
stycznej miasta. Według jego założeń w 1980 roku 
Poznań miał liczyć 600 tys. mieszkańców. Plan ten 
zakładał strefowanie funkcji miasta na: śródmiejską, 

9 Plan ten w skali 1 : 10 000 stworzony był dla miasta liczącego 500 tys. mieszkańców, swym zasięgiem obejmował także rejon aglome-
racji poznańskiej, tj. obszar Puszczykowo–Owińska oraz Kiekrz–Swarzędz. Plan ten skoncentrowany był głównie na rozwoju komunikacji, 
którego częścią miał być szybki tramwaj powiązany z koleją podmiejską, tzw. premetro (trasy w centrum miasta miały przebiegać pod 
ziemią).  Linie komunikacyjne przebiegały po liniach obwodowych wokół struktury przestrzenno-urbanistycznej miasta. Plan zakładał też 
dynamiczny rozwój przestrzenny wschodniej części miasta, tj. prawego brzegu Warty. Wraz z częściami projektów uległ jednak zniszczeniu 
[G. Kodym-Kozaczko 2005, s. 51–53]. 
10 Plan określał trzy etapy rozwoju miasta: 
etap I – okres wstępny na lata 1946–1947, który skoncentrowany był głównie na działaniach inwentaryzacyjnych stanu istniejącego, 
etap II – lata 1948–1960, charakteryzujące się odbudową zniszczonych tkanek miejskich oraz rozwojem nowych terenów inwestycyjnych, 
zakładano wzrost liczby ludności o 400 tys., 
etap III – od 1960 roku do początku XXI wieku: wzrost liczby ludności do 600 tys., nowe tereny mieszkaniowe we wschodnich dzielnicach 
miasta oraz w okolicach Winograd, zmiana historycznego centrum miasta w modernistyczny układ przestrzenny. 
Ściślej szczegółowe założenia planu opisuje G. Kodym-Kozaczko [2005, s. 54–55].

Ryc. 15. Perspektywiczny plan rozwoju miasta stworzony przez 
T. Płończaka z 1951 r.; źródło: G. Kodym-Kozaczko, 2005

Fig. 15. Prospective plan of urban development created by T. 
Płończak in 1951; source: G. Kodym-Kozaczko, 2005

LINEARNY SYSTEM CIĄGŁY OSKARA HANSENA W UJĘCIU WSPÓŁCZESNYM. STUDIUM PRZYPADKU MIASTA POZNAŃ



ARCHITECTURAE ET ARTIBUS - vol.14 - 1(51)/202230

mieszkaniową niską i wysoką, przemysłową i magazy-
nową, rekreacyjną, rolniczo-ogrodniczą oraz komuni-
kacyjną. Zgodnie z nim funkcjonalne centrum miasta, 
szczególnie na osi wschód–zachód, zwiększyć się 
miało o śródmieście, planowane zachodnie obszary 
wielkomiejskiego „city” oraz centrum dzielnicy Rata-
je. Wokół tego obszaru powstawały mniejsze lokalne 
dzielnice, jak np. na terenach Cytadeli. 

Zabudowa mieszkaniowa została uzupełniona 
na Jeżycach, Górczynie i Grunwaldzie poprzez wybu-
dowanie tam budownictwa wysokiego, które występo-
wało również na Ratajach oraz Winogradach. Tereny 
przemysłowe i magazynowe zlokalizowane zostały we 
wschodniej części miasta (Franowo, Starołęka, Zawa-
dy), a także częściowo w zachodniej, tj. na Grunwaldzie 
oraz Junikowie, a ponadto uzupełniono istniejące ob-
szary przemysłowe na Wildzie i Podolanach. Najwięk-
szym widocznym przedsięwzięciem był nowy układ ulic 
i tras przelotowych, które zlokalizowane zostały również 
w części śródmiejskiej miasta (dzisiejsza dwupasmowa 
ul. Estkowskiego, ul. Małe Garbary, ul. Głogowska). 
W związku ze zwartą zabudową części śródmiejskiej 
wyburzono część zabytkowych budynków, a także 

Ryc. 16. Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta 
Poznania autorstwa Z. Paszka; źródło: G. Kodym-Kozaczko, 

2005
Fig. 16. General spatial development plan of city of Poznań  

by Z. Paszek; source: G. Kodym-Kozaczko, 2005

Ryc. 17. Tkanka urbanistyczna miasta w 1974 r.;  
źródło: oprac. na podst. Z. Pogorzelski, 1975

Fig. 17. Urban fabric of the city in 1974; source: compiled on the 
basis of Z. Pogorzelski, 1975

uregulowano koryto Warty, zasypując tzw. stare koryto 
na Chwaliszewie.

Na szczęście część planowanych ulic nie zo-
stała zrealizowana, ale pozostał trwały ślad w tkance 
urbanistycznej miasta, który uzupełniony został przez 
modernistyczną zabudowę, czego przykładem mogą 
być trzy wieżowce na ul. Piekary czy ul. Święty Marcin. 
Zmieniono też system klinowo-obwodowy zieleni. Zre-
zygnowano z obwodowego systemu zieleni mieszczą-
cej się w dawnych fortyfikacjach. Zachowano jednak 
i powiększono o tereny wzdłuż Strumienia Junikow-
skiego klinowy system zieleni. W związku z różnymi 
projektami dotyczącymi wybranych dzielnic, które od-
biegały od planu, w 1966 roku poprawiono i znowelizo-
wano „Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta Poznania”, dzięki któremu w następnych latach 
stworzono szczegółowe lokalne plany zagospodaro-
wania dzielnic miasta, np. Śródmieścia czy Winograd 
[P. Marciniak 2010, s. 42–43]. 

Równolegle do powstałego ogólnego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta trwały prace 
nad koncepcją rozwoju aglomeracji poznańskiej z wy-
korzystaniem przyległych do miasta gmin z ich miej-
scowościami. W trakcie prac rozważano trzy modele 
rozwoju: układ konstelacyjny, który zintegrowany był-
by z osiedlami i sieciami osadniczymi zlokalizowanymi 
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wokół centralnego miasta, układ równoległy z nowym 
miastem zlokalizowanym na północy, liczącym ok. 250 
tys. mieszkańców, oraz układ pasmowy dotyczący 
rozbudowy miasta wzdłuż Warty [P. Marciniak 2010, s. 
43]. Szczególnie te dwa ostatnie były niewątpliwie po-
czątkiem rozważań dotyczących rozwoju miasta line-
arnego, który w latach 70. XX wieku postulował Oskar 
Hansen. 

5. LINEARNY SYSTEM CIĄGŁY W POZNANIU

Koncepcja Linearnego Systemu Ciągłego zosta-
ła stworzona m.in. dla Poznania11. Szczegółowy projekt 
został opracowany w 1972 roku przez Oskara Hansena 
przy współpracy z Sveinem Hatløyem i był pracą kon-
kursową na temat dalszego rozwoju przestrzennego 
miasta, a w szczególności zagospodarowania nowo 
przyłączonej dzielnicy Piątkowo. Hansen zapropono-
wał rozwój przestrzenny z uwzględnieniem wytycznych 
planu generalnego Poznania, dotyczącego właśnie 
rozbudowy miasta w formie pasmowej w kierunku pół-
nocnym [O. Hansen 2004, s. 57].

Na początku jednak należy przedstawić pokrót-
ce sytuację społeczno-gospodarczą i przestrzenną 
miasta, w szczególności w latach 1970–1975. 

Nieodzowną kwestią w mierzeniu poziomu 
rozwoju społeczno-gospodarczego były i są warun-
ki mieszkaniowe. Budownictwo stanowi podstawowy 
czynnik w zaspokajaniu potrzeb społeczności. W opra-
cowaniu Edmunda Krzymienia, który opierał swoje wy-
niki na źródłach z Głównego Urzędu Statystycznego, 
można się dopatrzeć, iż w 1970 roku w Poznaniu nie 
było wielu budynków mieszkaniowych wybudowanych 
po II wojnie światowej w porównaniu z sytuacją w in-
nych miastach Polski, jak np. w Warszawie, Krakowie 
czy Łodzi12. Mimo że stan zasobów mieszkaniowych 
stale się powiększał, dzięki dynamicznemu rozwojowi 
przemysłu, to potrzeby mieszkaniowe w znacznej mie-
rze przewyższały szansę realnego ich zaspokojenia. 
Realizacja ogólnych przedsięwzięć związanych z bu-
dową mieszkań należała do państwa, spółdzielczości 
oraz w mniejszym stopniu do osób prywatnych [W. Fo-
jud 1976, s. 167]. Budownictwo mieszkaniowe i komu-
nalne w Poznaniu, w związku z odbudową miasta po 
II wojnie światowej, dość późno doczekało się moder-
nizacji użytkowej i technologicznej; nastąpiło to dopie-
ro w latach 1956–1960 dzięki lepszemu wyposażeniu 
w nowocześniejsze urządzenia budowlane [W. Fojud 
1976, s. 169, 172].  

W kolejnych latach, 1970–1975, rozbudowywa-
no i poprawiano warunki mieszkaniowe. Skupiono się 
na odbudowie i rekonstrukcji obiektów handlowo-usłu-
gowych, wyposażeniu terenów w infrastrukturę tech-
niczną obsługującą tereny mieszkaniowe, a także roz-
woju obiektów opieki medycznej i społecznej [W. Fojud 
1976, s. 174]. Najlepiej stan rzeczywisty oraz prognozy 
ukazywała zatwierdzona przez władze Uchwała Rady 
Narodowej Miasta Poznania z dnia 23 czerwca 1972 
r. w sprawie planu społeczno-gospodarczego rozwoju 
Poznania w latach 1971–1975. W uchwale przyjęto, że 
w planie pięcioletnim miało zostać oddanych do użyt-
ku ok. 23,5 tys. mieszkań. Formą budownictwa miało 
być budownictwo spółdzielcze, wielorodzinne, w któ-
rym przeciętna wielkość mieszkania wynosiła 44,4 m2, 
jednorodzinnego zaś nie brano w znacznym stopniu 
pod uwagę. Wraz z rozwojem budownictwa wieloro-
dzinnego uspołecznionego powstawały sieci żłobków, 
przedszkoli, placówek szkolnych i handlowo-usługo-
wych. Działania te były podyktowane faktem, iż władze 
miasta szacowały, że ludność miasta pod koniec 1975 
roku wyniesie 508 300 osób (i wzrośnie przez pięć 
lat o 38 600 osób) [Uchwała Rady Narodowej Miasta 
Poznania z dnia 23 czerwca 1972 r. w sprawie planu 
społeczno-gospodarczego rozwoju Poznania w latach 
1971–1975].

Należy też wspomnieć, iż w tych latach występo-
wało znaczne ożywienie gospodarcze i urbanizacyjne, 
co wiązało się z szybszym przekazywaniem budynków 
do użytkowania potencjalnym mieszkańcom. W świa-
domości ludzi i władz prym wiodło hasło budowania 
„drugiej Polski”, które miało trwać od 1971 do 1990 
roku [W. Fojud 1976, s. 175]. Wraz z dużą dynamiką 
rozwoju budownictwa mieszkaniowego równolegle do 
tego procesu występował wzrost zatrudnienia (w 1975 
roku w porównaniu z 1970 rokiem wzrost zatrudnienia 
przyspieszył  dwuipółkrotnie). Przyczyniły się do tego 
niewątpliwie postęp techniczny, większa wydajność 
pracy, lepsza jakość przemysłu budowlanego [W. Fo-
jud 1976, s. 176]. Zakładano, że dalszy rozwój prze-
strzenny i budowlany będzie prowadzony metodą wiel-
kopłytową, dostrzegano jednak problem, jaki mógłby 
powstać w przyszłości, a mianowicie, iż wraz ze wzro-
stem poziomu życia ludności i rozwoju społeczno-go-
spodarczego miasta nastąpi wzrost zapotrzebowania 
na domy jednorodzinne [W. Fojud 1976, s. 179].

Na początku lat 70. XX wieku władze miasta 
(a dokładniej Miejska Pracownia Urbanistyczna) przy-
stąpiły do projektu „Planu Ogólnego Zagospodaro-

11 W ramach propagowania koncepcji LSC powstały osiedla mieszkaniowe – LSM w Lublinie oraz Przyczółek Grochowski w Warszawie. 
12 Również przedstawiając ogólne zasoby mieszkaniowe, we wszystkich polskich miastach są one stosunkowo nowe, dokładnie ok. 75% 
powstało po II wojnie światowej, a ponad połowę stanowią budynki wielkopłytowe [E. Krzymień 1982, s. 51].
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wania Przestrzennego Poznania na lata 1970–1990”. 
Poprzedzony był on licznymi dyskusjami dotyczącymi 
m.in. tego, w jakim kierunku i jak w przyszłości będzie 
rozwijał się Poznań. Po przeprowadzonych analizach 
zatwierdzono rozwój miasta w kierunku północnym, 
w formie pasmowej [T. Gałecki 1975, s. 6]. Pierwszym 
szczegółowym projektem był obszar osiedli mieszka-
niowych Piątkowo-Naramowice. W celu zagospodaro-
wania tego terenu władze ogłosiły konkurs urbanistycz-
ny, w którym wziął udział Oskar Hansen, proponując 
rozbudowę miasta w formie LSC. 

Linearny System Ciągły w Poznaniu był frag-
mentem I Pasma Zachodniego, który przebiegać miał 
przez całą zachodnią Polskę – od Sudetów przez 
Wrocław, Zieloną Górę, Poznań i Szczecin [O. Hansen 
2004, s. 57].

Szczegółowy przebieg pasma dotyczył części 
północnej Poznania, a dokładniej dzielnicy Piątkowo. 
Dla Hansena projekt ten był pierwszym tego typu 
przedsięwzięciem, w którym musiał dostosować ideę 
LSC do wymogów stawianych w założeniach planu 
przez władze miasta. Stworzył projekt koncepcji rozwo-
ju miasta dla 65 tys. mieszkańców. Miał on być wkom-
ponowany w strukturę przestrzenną miasta. Istniejące 
warunki terenu zmusiły go jednak do pogodzenia ich 
z tą ideą. Projekt więc zachowywał dawne dziedzictwo 
kulturowe i przestrzenne miasta oraz uwzględniał uwa-

Ryc. 18. Przebieg Linearnego Systemu Ciągłego w Polsce z za-
znaczeniem Poznania; źródło: O. Hansen, 2004

Fig. 18. The course of the Linear Continuous System in Poland 
with an indication of Poznań; source: O. Hansen, 2004

runkowania przyrodnicze terenu, gdzie ważną rolę od-
grywały rzeka Warta oraz obszary leśne. Projekt zakła-
dał też zachowanie i zintegrowanie relacji dotyczących 
stref zamieszkania i miejsc pracy ludności miejskiej. 
Uciążliwą kwestią dla Hansena było bliskie sąsiedztwo 
przemysłu i arterii komunikacyjnych, a także pogodze-
nie różnych kierunków rozchodzenia się infrastruktury 
technicznej i inżynieryjnej. Warunki te wywarły wpływ 
na kształt projektu koncepcji nowej dzielnicy Poznania 
[O. Hansen 2004, s. 75].

Projekt Hansena dotyczył terenu zlokalizowane-
go na północ od miasta, pomiędzy Wartą a ważnym (z 
punktu widzenia funkcjonalności ośrodka miejskiego) 
układem komunikacyjnym. Stąd też zarówno istniejący 
układ komunikacyjny, zapewniający bezpośrednie po-
łączenie z innymi rejonami miasta, regionu oraz kraju, 
jak i bliskość terenów naturalnych sprawiały, iż obszar 
ten wkomponowywał się w podstawowe założenia teo-
rii Hansena. 

Projekt koncepcji wzbogacony został stworzo-
nymi przez Hansena licznymi analizami przestrzenny-
mi, technicznymi, komunikacyjnymi, społecznymi oraz 
środowiskowymi. Uwzględniał on znajdujące się na 
tym terenie i wokół niego warunki fizjograficzne, które 
powiązał w sposób syntetyczny z projektowanym ukła-
dem urbanistycznym [O. Hansen 2004, s. 56–57].

Ważnym elementem w stworzonej koncepcji 
zagospodarowania było środowisko naturalne. W pro-
jekcie Hansen wziął pod uwagę położoną po wschod-
niej stronie dolinę Warty, która uzupełniana była przez 
liczne kompleksy leśne. Usytuowanie w bliskiej od-
ległości od zabudowy mieszkaniowej rzeki oraz la-
sów pozytywnie wpływało na przewietrzanie terenu. 
Również warunki meteorologiczne, takie jak inwersja, 
adwekcja czy radiacja, wywierały  pozytywny wpływ 
na projektowany obszar. Poprzez stworzenie rów-
noległych pasm, tj. pasma naturalnego, związanego 
z obszarem doliny Warty, pasma zabudowy mieszka-
niowej, oddzielonego od niej wzgórzami pasma ko-
munikacyjnego oraz pasma usług i miejsc pracy, teren 
ten dobrze regenerował się poprzez napływy wiatrów 
z przestrzeni otwartych. Dobrze też funkcjonowała 
działalność radiacyjna, w której nagrzane powietrze 
z budynków mieszkalnych i usługowych było kierowa-
ne na obszary rekreacyjne, z których z kolei z powro-
tem napływało chłodniejsze orzeźwiające powietrze 
[O. Hansen 2004, s. 56–57].

W projekcie duży nacisk położono również na 
sprawy społeczne. Bezwarunkową sprawą było powią-
zanie nowej dzielnicy miasta z historycznym, kulturo-
wym centrum poprzez istniejący i projektowany układ 
komunikacyjny. Według autora opracowania było to 
bardzo dobre posunięcie, gdyż, integrując dwa skraj-
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Ryc. 19. Przebieg Linearnego Systemu Ciągłego przez Poznań; źródło: oprac. na podst. O. Hansen, 2004, oraz http://muzeum.asp.
waw.pl/collective/pawtucket/index.php/Detail/Object/Show/object_id/1566# (dostęp: 21.05.2021)

Fig. 19. The course of the Linear Continuous System through Poznań; source: compiled on the basis of O. Hansen, 2004 and  
http://muzeum.asp.waw.pl/collective/pawtucket/index.php/Detail/Object/Show/object_id/1566# (date of access: 21.05.2021)

ne układy urbanistyczne, a w szczególności „nowy 
układ”, nie zapomniano o mieszkańcach oraz kre-
owaniu wartości kulturowych związanych z dawnym 
miejscem [O. Hansen 2004, s. 57]. Ważnym założe-
niem w tworzeniu relacji społecznych był zintegro-
wany pasmowy system miejsc pracy, magazynów, 
usług materialnych (handel, żywienie) i niemate-
rialnych (kultura, oświata, sport). Powiązanie tych 

miejsc z terenami mieszkaniowymi wywierało niewąt-
pliwie samoczynny proces występowania relacji ogól-
nospołecznych i integracji społeczeństwa. Przyczynił 
się do tego też podział układu pasmowego na strefy 
względnej ciszy i hałasu, środowiska antropogeniczne-
go i naturalnego, a także różnych funkcjonalnych stref, 
uwzględniających wszelkie zainteresowania mieszkań-
ców [O. Hansen 2004, s. 56–57].
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Specyficzną kwestią była również propagowa-
na przez Hansena tzw. czytelność układu. W swoich 
analizach przestrzenno-funkcjonalnych podzielił on ją 
na trzy skale: makro, mezo i mikro.

W skali makro, czyli największej – zewnętrznej, 
układ ten traktowany był jako spójna całość, tj. plan 
pierwszy – jako architektura pasma pracy, plan drugi – 
tereny rekreacyjne, w których skład wchodziły zielone 
wzgórza, oraz plan trzeci – tereny mieszkaniowe. Czy-
telność tego układu ukazywała kontrast między ob-
szarami naturalnymi a antropogenicznymi. Skala mezo 
ukazywała czytelność w sferze poszczególnych wnętrz 
urbanistycznych pasma. W każdym wnętrzu przejawia-
ła się zróżnicowana „relacja plastyczna”. W skali mikro 
natomiast czytelność dotyczyła każdej danej jednost-
ki, czyli pojedynczego mieszkania, które – ukazując je 

Ryc. 21. Analiza Hansena przedstawiająca: komunikację (1), segregację przestrzeni (2), czytelność relacji (3); źródło: O. Hansen, 2004
Fig. 21. Hansen’s Analysis representing communication (1), space segregation (2), legibility of reaction (3); source: O. Hansen, 2004

Ryc. 20. Analiza Hansena przedstawiająca: inwersję (1), radiację (2), kierunek wiatru wschodniego (3); źródło: O. Hansen, 2004
Fig. 20. Hansen’s Analysis representing; inversion (1), radiation (2), east wind direction (3); source: O. Hansen, 2004

w całości w „wielkiej liczbie” – były zróżnicowane ar-
chitektonicznie [O. Hansen 2004, s. 97].

Zestawiając powyższe, Hansen układ ten po-
dzielił na dwie dominujące strefy: usług materialnych, 
która powiązana była z systemem komunikacyjnym, 
oraz mieszkań i usług duchowych – niematerialnych, 
związaną ze środowiskiem naturalnym rzeki Warty. 
Pomiędzy dwiema głównymi strefami uformowane 
zostało pasmo wzgórz i terenów rekreacyjnych, któ-
re z jednej strony izolowało i rozgraniczało dwie róż-
ne strefy, z drugiej zaś „integrowało plastycznie obie 
strefy”. Obydwie były ściśle ze sobą powiązane i połą-
czone systemem ciągów pieszych, które rozchodziły 
się od terenów mieszkaniowych do głównego układu 
komunikacyjnego i zapewniały izochronę czasową 
przejścia w ciągu 10 minut [O. Hansen 2004, s. 65].
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Ryc. 23. Projekt rozbudowy Poznania na podstawie Linearnego Systemu Ciągłego oraz projekt koncepcji dla osiedla Piątkowo-Nara-
mowice; źródło: oprac. na podst. O. Hansen, 2004

Fig. 23. Expansion project of Poznań based on the Linear Continuous System and concept design for Piątkowo-Naramowice residential 
area; source: compiled based on O. Hansen, 2004

Ryc. 22. Projekt rozbudowy Poznania z wykorzystaniem Linearnego Systemu Ciągłego; źródło: O. Hansen, 2004
Fig. 22. Expansion project of Poznań based on the Linear Continuous System; source: O. Hansen, 2004
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6. ROZBUDOWA MIASTA POZNANIA W 1975 
ROKU – OGÓLNY PLAN ZAGOSPODAROWA-
NIA PRZESTRZENNEGO – PÓŁNOCNE PASMO 
ROZWOJOWE

Sytuację rozwoju przestrzennego oraz społecz-
no-gospodarczego Poznania określała Uchwała Rady 
Narodowej Miasta Poznania z dnia 23 czerwca 1972 
roku w sprawie Planu społeczno-gospodarczego roz-
woju Poznania w latach 1971–1975 [M. Genowefiak 
1973, s. 140]. Plan ten był odpowiedzią władz miasta 
na przyjęty przez władze krajowe tzw. Plan pięcioletni 
na lata 1971–1975, który zakładał dynamiczny rozwój 
gospodarczy państwa, m.in. dzięki możliwości pozy-
skania szeregu kredytów zagranicznych na planowane 
inwestycje. W tych czasach nastąpiło znaczne oży-
wienie rynku budownictwa mieszkaniowego zarówno 
w zakresie ilościowym, jak i jakościowym. Ludzie od-
czuwali poprawę warunków życia nie tylko na wsi, lecz 
także w miastach [J. Parysek 2005, s. 58].

Plan społeczno-gospodarczy rozwoju Poznania 
na lata 1971–1975 zawierał wskazania służące popra-
wie sytuacji materialno-bytowej mieszkańców miasta 
oraz jego ogólnego rozwoju gospodarczego. Określał 
m.in. dalszą rozbudowę ośrodków handlowo-usługo-
wych, rozwiązanie występujących problemów miesz-
kaniowych, budowę i dalszą rozbudowę infrastruktu-
ry technicznej oraz rozwój usług zdrowotnych wraz 
z opieką społeczną. Ważnym zadaniem zapisanym 
w planie było intensywne rozwijanie usług szkolnictwa 
wyższego i instytutów naukowo-badawczych, rozwój 
przemysłu natomiast opierać miał się na modernizacji 
istniejących zakładów [M. Genowefiak 1973, s. 140].

Uzupełnieniem planu społeczno-gospodarcze-
go miasta dotyczącego rozwoju przestrzennego był 
opracowany przez Tadeusza Gałeckiego w 1975 roku 
„Plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
miasta Poznania do roku 1990”. Projekt ten zakła-
dał pasmowy rozwój miasta w kierunku północnym, 
określanym jako Północne Pasmo Rozwojowe miasta. 
Układ ten miał być powiązany z centrum miasta po-
przez linię komunikacji zbiorowej – szybką kolej miej-
ską. Wyznaczenie pasmowego rozwoju miasta było 
swego rodzaju wynikiem studiów nad możliwością 
rozwoju całej aglomeracji poznańskiej13, która mia-
ła się rozwijać pasmowo, obejmując część północną 
miasta, jak również część południową, poprzez zespół 
osiedli na Ratajach aż do miejscowości Wiry [C. Na-
wrocki 1978, s. 50].

Północne Pasmo Rozwojowe składać się miało 
z kilku głównych osiedli (dzielnic): Piątkowa-Naramowic, 
a po przekroczeniu kolejowej obwodnicy towarowej – 
z Moraska, Umultowa, Radojewa, Owińskiej, Bolechowa 
wraz z Murowaną Gośliną [C. Nawrocki 1978, s. 50].

Głównym kryterium rozwoju pasmowego w stro-
nę północy były położone tam atrakcyjne przyrodniczo 
tereny. Układ ten dawał w przyszłości możliwość roz-
woju ludnościowego miasta nawet do 1,5 mln osób. 
Głównym szkieletem tego pasma miała być szybka 
kolej miejska14, wokół której planowano zlokalizować 
zabudowę mieszkaniową oraz tereny nieuciążliwego 
przemysłu, mieszczące się w izochronie dojścia piesze-
go do linii komunikacyjnej przeważnie ok. 600–700 me-
trów. Z kolei szerokość terenów zurbanizowanych nie 
miała przekraczać 2 kilometrów. Gabaryty zabudowy 
mieszkaniowej, przemysłowej czy usługowej miały być 
według planu zróżnicowane wielkościowo. Największe 
natężenie zabudowy miało występować w części cen-
tralnej i maleć w stronę peryferii. Na zewnątrz pasma 
zlokalizowano arterie komunikacyjne przystosowane 
do indywidualnych środków transportu. Wielofunkcyj-
ne pasmo z odpowiednią ilością zabudowy mieszka-
niowej, usługowej, przemysłowej, a także z terenami 
rekreacyjnymi stwarzało możliwość pełnego wykorzy-
stania swoich walorów dzięki biegnącej w wewnętrznej 
części pasma szybkiej kolei miejskiej. Linia ta miała 
przebiegać w głębokim wykopie lub tunelu, dzięki cze-
mu nie oddziaływałaby negatywnie na mieszkańców 
osiedli, ale tłumiła hałas i niwelowała zanieczyszczenie 
powietrza. Zasadniczym utrudnieniem w przebiegu pa-
sma rozwojowego były zlokalizowane w okolicach ul. 
Lechickiej zespoły domków jednorodzinnych. W kon-
cepcji przebiegu Północnego Pasma Rozwojowego 
zaplanowano ich zaadaptowanie do nowej dzielnicy, 
poprawiając m.in. ich stan techniczny i infrastrukturalny 
[T. Gałecki 1976, s. 5–13]. 

Zakładano, że do roku 1990, w którym Poznań 
będzie liczył 750 tys. mieszkańców, najdynamiczniej 
rozwijającym się obszarem będzie właśnie Północne 
Pasmo Rozwojowe. Miało ono przechodzić dalej w kie-
runku północno-wschodnim do Murowanej Gośliny. 
Kierunek ten został wybrany z powodu lokalizacji Cen-
tralnej Oczyszczalni Ścieków i Elektrociepłowni Karo-
lin oraz występowania w tamtym rejonie naturalnych 
i atrakcyjnych terenów rekreacyjnych, jak np. Puszcza 
Zielonka, kompleksy leśne w okolicach Biedruska oraz 
dolina Warty. Naturalnie rzecz biorąc, tereny o specy-

13 Miejska i Wojewódzka Pracownia Urbanistyczna przy współpracy z Pracownią Planów Regionalnych stworzyła „Podstawowe założenia 
do Planu Aglomeracji Poznańskiej I–IV faza 1973–1975”.
14 Koncepcja poprowadzenia szybkiej kolei miejskiej stworzona została przez Zygmunta Nowaka w latach 1968–1972. Koncepcja rozwoju 
układu komunikacji zakładała poprowadzenie linii z północy na południe [P. Marciniak 2010, s. 45].
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Ryc. 24. Studium rozwoju aglomeracji poznańskiej w formie pa-
smowej; źródło: materiały Urzędu Miasta Poznania

Fig. 24. Study of belt development of the Poznań agglomeration; 
source: materials of Poznań City Hall

ficznych walorach środowiskowych na początku były 
kwalifikowane jako główne bariery przestrzenne roz-
woju, jednakże po przeprowadzonych przez autorów 
opracowania koncepcji szczegółowych analizach pod-
jęto decyzję, aby rozwój przestrzenny ukierunkować 
w stronę wschodnią. Tereny cenne przyrodniczo miały 
zostać specjalnie ochronione w celu zachowania ich 
dla przyszłych pokoleń [T. Gałecki 1976, s. 6–11]. 

Na północ od planowanego osiedla Piątkowo-
Naramowice, bezpośrednio za kolejową obwodnicą to-
warową w ogólnym planie zakładano powstanie dziel-
nicy nauki liczącej ok. 400 ha i skupiającej w sumie ok. 
34 tys. studentów. W dzielnicy tej miały mieć siedziby: 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wyższa Szkoła 
Sztuk Plastycznych, Wyższa Szkoła Muzyczna, Aka-
demia Handlowa, Akademia Wychowania Fizycznego 
oraz instytuty Akademii Medycznej i siedziba oddziału 
Polskiej Akademii Nauk. Planowano również w dalszej 
części dzielnicę mieszkaniową na ok. 60 tys. mieszkań-
ców, która – ze względów na środowisko przyrodnicze 
i ukształtowanie terenu – miała być „najładniejszą dziel-

nicą mieszkaniową Poznania” [T. Gałecki 1976, s. 12]. 
Dalej w kierunku północnym, po wschodniej stronie 
Warty planowano utworzyć obszar przemysłowy mię-
dzy Czerwonakiem a Miękowem, następnie w Owińskiej 
dzielnicę mieszkaniową dla ok. 70 tys. mieszkańców, 
a jeszcze dalej kolejny obszar przemysłowy w okolicach 
Bolechowa i Biedruska. Ostatni fragment pasma cią-
gnący się do Murowanej Gośliny miał być przeznaczony 
na funkcje mieszkaniowe [P. Marciniak 2010, s. 47].

Północne Pasmo Rozwojowe zostało podzielo-
ne na mniejsze jednostki i dzielnice, które były projek-
towane oddzielnie. Dla każdej z nowych dzielnic ogło-
szono odrębne konkursy urbanistyczne. W niniejszym 
artykule szczegółowo skupiono się na opisie osiedla 
Piątkowo-Naramowice, gdyż w tym konkursie udział 
brał Oskar Hansen, przedstawiając koncepcję linear-
nego rozwoju miasta. 

Konkurs na zagospodarowanie obszaru Piątko-
wa i Naramowic został ogłoszony 20 grudnia 1972 roku, 
a zorganizowały go Miejska Pracownia Urbanistyczna 
oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich15. Autorzy 

Ryc. 25. Fragment rozwoju północnej części miasta w formie pa-
smowej; źródło: materiały Urzędu Miasta Poznania

Fig. 25. Fragment of belt development of the north part of the 
City; source: materials of Poznań City Hall

15 Konkurs został przeprowadzony pod nazwą „Konkurs SARP nr 512”. Do konkursu zostało przyjętych dziewięć zespołów. Pięć miesięcy 
po ogłoszeniu konkursu, 16 maja 1973 roku Sąd Konkursowy pod przewodnictwem prof. Kazimierza Wejcherta przyznał dwie równorzędne 
nagrody: pracy nr 3 – wykonanej przez zespół z Gdańska pod przewodnictwem dr. Wiesława Andersa oraz pracy nr 5 – zrealizowanej 
przez zespół z Opola pod przewodnictwem mgr. inż. Mariana Fikusa. Przyznano również wyróżnienie pracy nr 9, przygotowanej przez 
zespół z Warszawy pod kierownictwem mgr. inż. Zdzisława Hryniaka. Do realizacji projektu zagospodarowania obszaru przyjęto pracę nr 
3 z Gdańska [C. Nawrocki 1978, s. 53–55].
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Ryc. 26. Plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania do roku 1990; źródło: Archiwum Miejskiej Pracowni Urbani-
stycznej Urzędu Miasta Poznania

Fig. 26. General Spatial Development plan for Poznań up until 1990; source: Archives of Urban Planning Office of Poznań City Hall

prac projektowych musieli brać pod uwagę wytycz-
ne z przyjętego przez władze miasta Planu Ogólnego 
Zagospodarowania Przestrzennego. Obejmowały one 
m.in. wielkość i charakter zabudowy mieszkaniowej 
(kondygnacje cztery, jedenaście i szesnaście), która 
miała być skupiona wokół ponadosiedlowych cen-
trów handlowo-usługowych, zlokalizowanych w formie 
pasm prostopadłych do linii szybkiej kolei miejskiej. 

Podstawą Północnego Pasma Rozwojowego 
był Zespół Osiedli Mieszkaniowych „Winogrady” (po-
wstały na podstawie wcześniejszego planu zagospo-

darowania miasta). W tamtych czasach była to pery-
feryjna dzielnica miasta, zamieszkana przez ok. 30 
tys. mieszkańców (docelowo 65 tys.). Zespół Osiedli 
Mieszkaniowych Piątkowo-Naramowice zlokalizowany 
był na północ od ZOM „Winogrady”, obejmował w swo-
ich granicach historyczne jednostki osadnicze, tj. Piąt-
kowo i Naramowice. Obszar charakteryzował się dość 
„płaskim” terenem z dobrym nasłonecznieniem i pra-
widłowym przewietrzeniem ze względu na przepływa-
jącą po stronie wschodniej Wartę [C. Nawrocki 1978, 
s. 52]. 30 stycznia 1974 roku prezydent Poznania za-
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Ryc. 27. Północne Pasmo Rozwojowe z poszczególnymi osiedlami; źródło: T. Gałecki, 1976
Fig. 27. Northern development belt with respective residential areas; source: T. Gałecki, 1976

twierdził plan zagospodarowania osiedli Piątkowo-Na-
ramowice. Został on podzielony na dwie części: część 
I – zachodnią, dotyczącą Piątkowa, która projektowana 
była przez zwycięzców konkursu, tj. zespół Wiesława 
Andersa, oraz część II – wschodnią, dotyczącą Nara-
mowic, zaprojektowaną przez zespół Świętosława Ta-
tarkiewicza. 

Cały plan uwzgledniający obie części obej-
mował teren wielkości 796,37 ha. Dzielnica Piątko-
wo składała się z ośmiu osiedli: Jana III Sobieskiego, 
Stefana Batorego, Zygmunta Augusta, Zygmunta 
Starego, Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałe-
go, Władysława Jagiełły oraz Kazimierza Jagielloń-
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Ryc. 29. Zwycięski projekt rozbudowy osiedla Piątkowo-Naramowice; źródło: C. Nawrocki, 1978
Fig. 29. Winning development project of the residential area of Piątkowo-Naramowice; source: C. Nawrocki, 1978

Ryc. 28. Przekrój wysokościowy poszczególnych budynków planowanego osiedla; źródło: C. Nawrocki, 1978
Fig. 28. Height cross-section of individual buildings in the planned residential area; source: C. Nawrocki, 1978

czyka. Dzielnica Naramowice natomiast składała się 
z jednego osiedla Władysława Łokietka, m.in. z tego 
względu, iż miała ona pełnić funkcję przede wszyst-
kim obszaru usługowego ponadosiedlowego i ogól-
nomiejskiego [C. Nawrocki 1978, s. 60]. Wszystkie 
osiedla miały być obsługiwane przez znajdujące się 
w ich granicach mniejsze centra usługowe, handlo-
we, oświatowe i zdrowotne. Ponadto w całej dzielnicy 
Piątkowo-Naramowice planowano lokalizację trzech 
centrów usługowych ponadosiedlowych w okolicach 
linii szybkiej kolei miejskiej, dzięki czemu miały być 
one dobrze skomunikowane z pozostałym obsza-
rem. W centrach tych miały się znajdować dodatkowo 
obiekty kultury, kina czy ogólnodostępne biblioteki. 
Ponadto na osiedlu Naramowice planowano utworzyć 
park dzielnicowy (z istniejącego dużego kompleksu 
leśnego), powiązany systemem zieleni oraz ścieżkami 
pieszymi z pozostałymi osiedlami. Ponieważ w Na-
ramowicach było dużo skupisk domów jednorodzin-
nych, planowano je zaadaptować i uzupełnić, tworząc 
tym samym zwartą funkcjonalną przestrzeń. Cały ob-
szar Zespołu Osiedli Mieszkaniowych Piątkowo-Nara-
mowice miał być obsługiwany przez biegnącą przez 
środek osiedli linię komunikacyjną, która składała się 
z torów linii SKM, torów tramwajowych oraz zlokalizo-

wanych symetrycznie do przebiegu torów ulic. System 
ten, jak wskazywały ogólne założenia, przebiegać miał 
w specjalnym wykopie. Do głównego szkieletu komu-
nikacyjnego projektowano sieć prostopadłych ulic, 
które obsługiwałyby oddalone od głównej osi tereny 
zabudowy mieszkaniowej i usługowej [C. Nawrocki 
1978, s. 60].

Plany pasmowego rozwoju przestrzennego Po-
znania w latach 80. XX wieku powoli zaczęły „przera-
stać” władze miasta. Z pewnością przyczynił się do 
tego ogólnokrajowy kryzys gospodarczy i polityczny. 
Z tego też względu udało się zrealizować tylko niektóre 
zamierzenia planu pasmowego rozwoju przestrzenne-
go miasta. Z opracowanych na całym odcinku osiedli 
mieszkaniowych rozpoczęto i w konsekwencji wybu-
dowano zespół osiedli Piątkowo-Naramowice oraz 
miasteczko Zielone Wzgórza koło Murowanej Gośli-
ny. Powstała też częściowo dzielnica naukowa, która 
skupiła jedynie wydziały Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza. Zrealizowano również zakłady przemysłowe 
w Bolechowie [P. Marciniak 2010, s. 47].

Poniższa rycina ukazuje aktualny stan zagospo-
darowania północnej części Poznania oraz terenów 
znajdujących się poza jego granicami, które w planach 
z lat 70. miały być częścią miasta. 
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Ryc. 30. Powiązanie istniejącej struktury przestrzennej z założeniami Północnego Pasma Rozwojowego; źródło: oprac. na podst. map 
Google oraz studium rozwoju aglomeracji

Fig. 30. Connection between already existing spatial structure and the assumptions of the Northern Growth Belt; source: compilation 
based on Google maps
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PODSUMOWANIE

Bez wątpienia wiek XX, zarówno w architektu-
rze, jak i w urbanistyce, przyniósł wiele teoretycznych 
i utopijnych form organizacji przestrzeni miejskiej. Pro-
jekty miast oraz jednostek osadniczych zakładane były 
na konkretnych założeniach ideologicznych. Forma 
miast często była odzwierciedleniem panującej w da-
nym okresie i występującej na określonym terytorium 
ideologii16. 

W XX wieku po raz pierwszy pojawiły się pro-
blemy funkcjonowania miast, które w swoich formach 
przestrzennych i funkcjonalnych nie nadążały w speł-
nianiu swoich podstawowych funkcji, takich jak: za-
spokajanie potrzeb ludności, ogólne bezpieczeństwo, 
godne warunki życia ludzi w naturalnym i czystym śro-
dowisku itp. Wiek ten charakteryzował się tym, iż ludzie 
zmęczeni życiem w zatłoczonych, koncentrycznych 
miastach zaczęli szukać pewnych rozwiązań, czego 
przejawem były różne koncepcje miast, w tym miast 
liniowych. Oferowały one mniejszą gęstość zaludnie-
nia, dobrą komunikację, a także duży dostęp do kom-
pleksów środowiskowych i terenów otwartych. Jedną 
z wielu koncepcji, które powstały w tym czasie, był Li-
nearny System Ciągły stworzony przez Oskara Hanse-
na nie tylko dla całego kraju, lecz także dla wybranych 
fragmentów polskich miast, w tym dla Poznania. 

W niniejszym artykule starano się przedstawić 
koncepcję Linearnego Systemu Ciągłego, który we-
dług planów autora miał m.in. przebiegać przez Po-
znań. Jego koncepcja rozwoju przestrzennego w for-
mie liniowej została zaprojektowana przez Oskara 
Hansena głównie na cele ogłoszonego przez władze 
miasta konkursu na zagospodarowanie nowego terenu 
pod zespół osiedla mieszkaniowego na Piątkowie i Na-
ramowicach. W rezultacie opracowany przez Hanse-
na projekt nie został zatwierdzony, jednakże panujące 
w tamtych czasach zafascynowanie formami liniowymi 
doprowadziło do tego, iż można by założyć, że powsta-
łe formy przestrzenne i architektoniczne w Poznaniu 
nawiązują w pewnym stopniu do propagowanej przez 
Oskara Hansena idei Linearnego Systemu Ciągłego 
oraz teorii Formy Otwartej. 

Niewątpliwie uznać trzeba, iż koncepcja ta oraz 
teoria, która w pełni rozwinęła się na przełomie lat 60. 
i 70. XX wieku, były z założenia utopijne i nierealistyczne 
nawet na tamte czasy. Trzeba również się zastanowić, 
czy może jednak jest ona jakimś rozwiązaniem na wy-
stępujące dziś problemy funkcjonowania miast. Ogólnie 
można stwierdzić, że mimo iż koncepcja ta nie została 
zrealizowana, to odegrała kluczową rolę w kształtowaniu 

przestrzeni miasta –  w tym przypadku warto odnieść 
się do założeń Północnego Pasma Rozwojowego mia-
sta Poznania. W pewnym sensie jest ona także dobrem 
kultury współczesnej, z której czerpać mogą urbaniści, 
architekci, jak też osoby interesujące się zagadnieniami 
rozwoju i funkcjonowania jednostek miejskich.
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