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Basen 0-Depth (Atlanta, USA). W 1996 r. w Atlancie w ramach Centennial Olympic Park zbudowano 
Fountain of Rings – publiczną fontannę, do której dostęp zamykany jest o 23:00 wraz z zamknięciem 
parku. Kontakt z wodą umożliwia chemia stosowana w typowych basenach pływackich. Wokół fontanny 
nie ma ogrodzenia, a dostęp jest bezpłatny. Obiekt otoczony jest ciągłą obserwacją i ochroną: techniczną 
i bezpieczeństwa. Budowa kosztowała 2,75 mln USD, a kapitalny remont w 2006 roku – 3 mln USD.

       Fot. Archiwum Centennial Olympic Park, Atlanta, USA

a r c h _ i _ k u l t u r a

Z : A _ 01 _ 2010z a w ó d : a r c h i t e k t16



Z : A _ 01 _ 2010 17z a w ó d : a r c h i t e k t

a r c h _ i _ k u l t u r a

OO fontannach nie warto wiele pisać, jeśli ma 
się na myśli technologię i estetykę. Tę pierwszą 
rozwiązują całkowicie specjalistyczne fi rmy, 
a tej drugiej nie stawia się pod dyskusję, wszak 
piękno, to rzecz względna i wszystkich nigdy 
nie uda się zadowolić. Na pewno jednak warto 
myśleć o miejskich wodotryskach jako o sym-
bolach i punktach dostępu do wody. Z jednej 
strony mamy fontannę-wodotrysk – ozdob-
ną, reprezentacyjną i niedostępną, z drugiej 
fontannę-basen – dostępną, rekreacyjną i in-
tegracyjną. Gdzieś pomiędzy nimi lokuje się 
fontanna-show – wyłącznie pokazowa, kosz-
towna i wysoce prestiżowa (chciałoby się wręcz 
powiedzieć: ideologiczna). Podział na trzy typy 
stanowi z pewnością uproszczenie funkcjonal-
no-społeczne, albowiem typologia producen-
tów i wykonawców fontann jest bardziej złożona. 
Przykładowo serwis Aqua-Fontanny wyszcze-
gólnia m.in. fontanny pływające, ożywione czy 
muzyczne, a BWT Polska klasyczne, nowocze-
sne, dry-plaza, dynamiczne i statyczne. Jednak 
dla mieszkańców miast właśnie te trzy pierwsze 
typy są najbardziej rozpoznawalne.

Fontanna w mieście, a na wsi?
Na obszarach wiejskich istnieje potencjalna 
(tj. techniczna i fi nansowa) możliwość zrealizo-
wania fontanny, jednak nikt tego nie robi. Dla-
czego? Główne wytłumaczenie jest takie, że nie 
jest to tradycja wsi, co nie znaczy, że musi być 
tak nadal. Fontanny stawiano przecież w nie-
których założeniach pałacowych lub dworskich, 
ale nigdy w przestrzeni publicznej wsi. Tam 
ograniczano się co najwyżej do studni. Idea 
życiodajnego, tryskającego strumienia była 
zarezerwowana wyłącznie dla szlachty i arysto-
kracji, zresztą chłopstwo miało wtedy inne pro-
blemy niż dywagacje na temat symboliki wody. 
Wyższość współczesnej wsi nad miastem po-

lega m.in. na (często rzekomym) łatwym i bez-
płatnym dostępie do naturalnych zbiorników 
i cieków wodnych. Współcześnie jednak wieś 
przechodzi okres wyraźnej transformacji i od-
wrotu od natury. Przez to zwraca się ku techno-
logiom i produktom specyfi cznym dla terenów 
zurbanizowanych. Wieś chce żyć jak miasto 
– ruralizacja przedmieść jest tego dowodem, 
a suburbanizacja i powstające miasta-sypialnie 
wzmacniają te skłonności. Miasto odśrodkowo 
zbliża się do wsi i prezentuje swoje zalety. Jed-
nocześnie miasto chce żyć jak wieś, dowodem 
jest w pewnym zakresie kontrurbanizacja.

Rozgraniczenie pomiędzy wsią i miastem, 
jako uzasadnienie rzekomej bezcelowości re-
alizacji fontann na terenach wiejskich, przestaje 
mieć zatem znaczenie, ponieważ sprowadza się 
często do różnic dotyczących nazewnictwa, nie 
zaś do cech strukturalnych. Sam fakt istnienia 
możliwości dotacyjnych zarówno dla miasta, 
jak i wsi oznacza, że UE zmierza do wyrówna-
nia dysproporcji poziomów bytowania. My, Po-
lacy, chętnie z tego korzystamy – mieszczuchy 
osiedlają się na wsiach, ludzie ze wsi emigrują 
do miast, więc na terenach wiejskich oczeki-
wania infrastrukturalne mieszkańców rosną. 
Efektem są np. nawierzchnie z kostki betono-
wej lub zagospodarowanie wiejskich ogrodów 
gatunkami roślin obcymi dla danego obszaru. 
Woda jest jednak na wsi wciąż żywiołem niezur-
banizowanym. Liczne przypadki utonięć dzieci 
i młodzieży w rzekach każą sądzić, że również 
i wsi przydałyby się nowoczesne i bezpieczne 
urządzenia wodne dla celów rekreacyjnych. Czy 
nazwiemy je fontannami – to odrębny temat.

Wodna chemia
Fontanna może mieć obieg otwarty lub za-
mknięty. Pierwszy oznacza podłączenie do 
miejskiej kanalizacji i jakość wody jak w kra-

nach. Drugi oznacza ciągłe krążenie tej samej 
wody (wymienianej raz w miesiącu) w zamknię-
tym systemie, z tym zaś łączy się stosowanie 
silnej chemii i zakaz kontaktu z wodą. Z jednej 
strony w obu obiegach problemem są m.in. 
zanieczyszczenia mechaniczne (jednak żad-
na fontanna miejska nie jest w stanie się przed 
nimi uchronić), z drugiej urządzenie emitujące 
mgiełkę wody w powietrze spełnia rolę oczysz-
czającą. Taka mgiełka ściąga z powietrza niezli-
czone ilości kurzu i ptasich piór – gdyby nie ona 
wszystkie te cząsteczki krążyłyby nadal wokół 
naszych nozdrzy. A jednak dopóki fontanna nie 
jest traktowana jak basen, woda w niej jest za-
nieczyszczona bakteriologicznie i mechanicz-
nie a zatem niebezpieczna dla zdrowia ludzi 
i zwierząt. W przestrzeni publicznej mamy więc 
do czynienia z permanentnym prowokowaniem 
mieszkańców – w ogólnodostępnym miejscu 
ustawia się coś, co mocno kusi, prowokuje 
do kontaktu, ale czego nie można dotknąć. To 
przecież istna „tortura społeczna”! 

Warto byłoby zatem skupić się na tworzeniu 
takich publicznych urządzeń wodnych, które 
będą dostępne dla mieszkańców i sprawdzą 
się w roli miejsc centrotwórczych. Właśnie dla-
tego powinny być urządzeniami użytkowymi, 

Mokry problem miasta

W formie prasowego newsa informacja ta brzmiałaby następująco: 

„Rok 2009. W miastach falowo powstają fontanny realizowane 

z funduszy unijnych. Mieszkańcy i urzędnicy mają nowy symbol: 

ozdobny wodotrysk, przyjazny, mokry plac lub spektakularne, 

multimedialne show”. Jednak funkcjonowanie fontann rodzi chaos 

i konfl ikty w przestrzeni publicznej. Dlaczego tak się dzieje? 

Anna Rumińska

Konferencja „Woda w krajobrazie 
miasta” (luty 2009, Poznań) 

poruszyła ważkie problemy 
związane z zagospodarowaniem tzw. 

frontów wodnych (nadbrzeży). 
Nie analizowała szczegółowo 

kwestii fontann w mieście. 
Stwierdzono jednak, iż woda, 

pełniąca w mieście funkcje 
integracyjne i rekreacyjne, 

oddziałująca na psychikę i poczucie 
estetyki, może być traktowana jako 

stymulator jego przestrzennego 
rozwoju. Czy miasta stosują ten 

wniosek w praktyce?

Paryż ma ich podobno 365. The Observer 
podał niedawno, że Londyn wprowadził 
drinking fountains jako alternatywę dla wody 
butelkowanej, czyli nastąpił tam powrót do 
genezy fontanny w mieście, jako źródła wody 
pitnej. Dziwnym trafem poidła publiczne 
są wciąż niepopularne w Polsce. Czyżby 
brakowało przepisów?

Ile fontann w mieście?
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szczególnie teraz – w dobie ocieplenia klimatu, 
zanieczyszczonego spalinami powietrza, braku 
basenów kąpielowych, zbiorników czystej wody 
dostępnej dla ptaków oraz stosunkowo wyso-
kiej ceny butelkowanej wody pitnej. Jakie jest 
zatem wyjście? 

Amerykanie stosują na przykład kategorię 
zero-depth swimming-pool (basen o głębokości 
zero), która decyduje o niedodawaniu do wody 
groźnych chemikaliów i determinuje możliwość 
bezpośredniego z nią kontaktu. Wniosek powi-
nien być prosty: tam, gdzie z badań i obserwa-
cji wynika, że mieszkańcy potrzebują kontaktu 
z wodą, nie warto budować fontann z obiegiem 
zamkniętym i tych szczególnie kosztownych. 
Jeśli postęp społeczno-projektowy w realiza-
cji publicznych wodotrysków wymaga zmiany 
przepisów i norm – zmieńmy je! Byle szybko, 
przecież w rozwoju cywilizacji doszliśmy już do 
takiego etapu świadomości, na którym wiemy, 
iż zawsze lepsze są działania prospołeczne, niż 
prowokacje (choćby nieświadome), ogranicze-
nia, restrykcje i zakazy.

Patos czy integracja?
Miasto, przestrzeń publiczna, ludzie, fontanna... 
Czym zakończyć ten ciąg skojarzeniowy? Ra-

dością, zabawą, integracją? Bynajmniej, ponie-
waż praktyka każe zakończyć go określeniem 
„konfl ikt”. Pożądane jest, by przestrzeń publicz-
na była zaludniona, a to determinuje rozmaite 
zachowania i traktowanie urządzeń miejskich. 
Tak jak ławka powinna być do pewnego stopnia 
odporna na wandalizm, tak i fontanna powinna 
być projektowana z myślą o ryzyku jej uszko-
dzenia. Zarówno projektanci jak inwestorzy 
wiedzą przecież o tym, że ludzie bywają róż-
ni, ale przeważnie zachowują się we właściwy 
sposób. Większość z nich nie jest wandalami 
i nie przychodzi na plac lub deptak w celach 
destrukcyjnych. Poziom zaufania społecznego 
jest w Polsce wciąż niski, czego dowodzą bada-
nia socjologiczne. Jednak to właśnie te wyniki 
powinny skłaniać i władze, i mieszkańców do 
pracy nad zwiększaniem zaufania. Sukcesyw-
ne przyzwyczajanie mieszkańców do nowych 
obiektów wodnych oraz udostępnianie ich bez 
restrykcji skutkuje pewnego rodzaju zobojęt-
nieniem – atrakcja już nie kusi, a tym samym 
przestaje być obiektem wandalizmu. A tak 
niedostępna fontanna działa jak nowa fasada 
– nieprzyzwyczajonych do porządku mieszkań-
ców kusi czystością i skłania do szczególnej ak-
tywności literacko-grafi cznej, mylnie określanej 

mianem graffi ti. Mieszkańcom dobrze jest za-
tem dać okazję do oswojenia się z czystością, 
nowoczesnością i atrakcyjnością. 

Planując inwestycję trzeba liczyć się jednak 
z konsekwencjami i możliwym ryzykiem. Jego 
ocena – w kontekście możliwego i planowane-
go typu fontanny – nie jest niczym skompliko-
wanym, jeżeli tylko weźmie się pod uwagę loka-
lizację inwestycji, społeczne zwyczaje danego 
miejsca, przypisywane mu lokalne symbole, 
wykres zagęszczenia pieszymi oraz nasycenie 
sąsiedniego ruchu szynowego lub kołowego. 
Głównym celem tej analizy powinna być odpo-
wiedź na pytanie, czy planowany typ fontanny 
zgadza się z lokalnym trybem użytkowania prze-
strzeni (stałym i okazjonalnym), czy ma szansę 
wpisać się weń, czy może raczej stać się obiek-
tem obcym i prowokującym. Jeżeli taka sytuacja 
może mieć miejsce, należy zmienić projekt, 
a nie użytkowników przestrzeni. To rozwiązanie 
prostsze, mniej kosztowne i bardziej korzystne 
społecznie. Warto przy tym kierować się regułą 
„im mniej, tym więcej”, bowiem w polskich reali-
zacjach fontannowych zdecydowanie zaznacza 
się brak skromności, wyrafi nowania i smaku 
projektowego. Jednak kto wie, może to stała 
cecha i trzeba ją hołubić, jak dobro narodowe? 

Boso po kamieniu (Gorzów Wielkopolski). W 2007 roku w Gorzowie otwarto nową 
fontannę typu dry-plaza z granitową nawierzchnią. Obecnie jest ona jedną z największych 
atrakcji tej części miasta, dzieci z opiekunami tłumnie przybywają się tu bawić. Po dwóch 
latach intensywnego użytkowania mieszkańcy zwrócili się do władz o jej gruntowną prze-
budowę i zmianę podłoża na bardziej przyjazne i bezpieczne dla dzieci.

Skromność i historia (Santa Cruz de Tenerife). U nas mówi się: „Nie da rady takiej 
fontanny zrobić na rynku, bo zajmie pół placu”. Tymczasem na Teneryfi e Herzog & de 
Meuron zrealizowali wspaniałą, szanującą historię miasta, prospołeczną i jednocześnie 
skromną fontannę. Woda tryska co sześć godzin, a jej poziom zmienia się – niecka bywa 
pusta(!). Można w niej jeździć rowerami, deskorolkami, siedzieć, skakać, biegać...
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Warto byłoby podjąć debatę na temat: czy lepiej 
dawać mieszkańcom patos, czy raczej skłaniać 
ich do skromności?

W parku niewątpliwie lepiej jest zrealizować 
fontannę rekreacyjną, a przed operą, na ru-
chliwym placu ozdobną i prestiżową (do której 
i tak czasem ktoś wejdzie). Jeśli zaś plac przed 
operą jest od kilku lat celem rodzinnych wycie-
czek, typ fontanny trzeba zmienić na rekreacyj-
ny, zgodnie ze społecznym zapotrzebowaniem. 
Place będące głównymi rynkami miasta warto 
poddać szczególnej analizie, bowiem realiza-
cja fontanny w takim miejscu zawsze świadczy 
o stosunku magistratu do mieszkańców. Jeżeli 
władze miejskie stawiają sobie za cel integrację 
z mieszkańcami, zrealizują fontannę ściśle re-
kreacyjną, bezpieczną, przyjazną i otwartą do 
publicznego użytku. Jeżeli zaś urząd miejski lub 
gminny pragnie podkreślić prestiż swej instytu-
cji, zbuduje fontannę czysto ozdobną i niedo-
stępną. Pierwsze rozwiązanie, jeżeli ma przy-
nieść zamierzony skutek, nie może kończyć się 
obstawą strażników i to nawet z powodu znisz-
czonych dysz. Komunikat wysyłany do społe-
czeństwa będzie wtedy niespójny. Rozwiązanie 
drugie (którego celem jest trzymanie mieszkań-
ców, szczególnie dzieci, na dystans) nie może 

prowokować do dostępności – dlatego bariery 
architektoniczne (murki, rzeźby, kwiatony itp.) 
powinny być wykonane tak, aby mieszkańcom 
nie przychodziło na myśl je pokonywać. 

Przestrzeń bez wody
W miastach brakuje wody. Co więcej, miesz-
kańcom brakuje z nią kontaktu. Władze dbają 
o tereny zielone, ale o wodzie zdają się zapo-
minać. W rzekach kąpać się nie wolno. Można 

czasem powiosłować w kajakach, ale niewie-
lu jest chętnych na kajakarstwo, szczególnie 
w głębokiej i wartkiej rzece. To przecież niemal 
sport ekstremalny – nie ma się co spodziewać, 
że rodziny z dziećmi tłumnie zaczną go upra-
wiać. Przykładem może być tutaj Wrocław, gdzie 
przystań kajakarską urządzono w zacisznej 
zatoczce, w urokliwym miejscu nieopodal Mu-
zeum Narodowego i Parku im. J. Słowackiego. 
Wszystko pięknie, tyle że głębokość Odry tuż za 

Zakaz kąpieli (Poznań). W 2002 roku przeprowadzono remont fontanny przed gmachem Opery Poznańskiej. Ze względu na prestiżową lokalizację planowano też iluminację wodotrysku. 
W 2009 roku, w czasie dużych upałów, fontanna stała się jednak nie tyle obiektem estetycznego zachwytu, co najpopularniejszym miejskim kąpieliskiem. Władze miasta alarmowały, 
by nie wpuszczać do niej dzieci z powodu wodnej chemii, jednak rodzice lekceważyli zakazy.

Styki aktywności (A – akcja, F – fontanna). Schemat po lewej zrealizowano np. na wrocławskiej Pergoli 
i na Rynku w Czechowicach-Dziedzicach. Wariant środkowy ma zastosowanie na wrocławskim Rynku i w Krakowie, 
na Małym Rynku. Opcja po prawej to Fountains of Rings w COP, w Atlancie oraz Plaza de Tenerife w Santa Cruz 
de Tenerife. Zauważalne są różnice między pokazanymi realizacjami polskimi i zagranicznymi: nasze fontanny są 
dodatkiem do aktywności, a wydarzenia miejskie są priorytetowe, podczas gdy w prezentowanych przykładach 
zagranicznych, fontanny są centrum aktywności, a wydarzeniom towarzyszącym udostępnia się obszary poboczne.
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Kontekst architektury krajobrazu
W skali placu, deptaka lub kwartału miej-
skiego wpływ fontann na klimat miasta jest 
znaczący, jeśli ich liczba jest proporcjonalna 
do powierzchni obszaru. Fontanny mogą 
być miniogniwem w łańcuchu hydrosystemu 
miasta. Oczyszczają powietrze z kurzu, piór, 
nasion, nawilżają je, ale są też źródłem wody 
dla miejskich ptaków, niszczących miejskie 
szkodniki. Ich znaczenie rośnie w upały i przy 
zwiększonej emisji spalin. Miasta powinny 
realizować fontanny systemowo, w oparciu 
o plan przestrzenno-hydrologiczny: np. 10 
fontann w odległości 200 metrów będzie mieć 
ważny wpływ na wilgotność powietrza danego 
obszaru. Oprócz fontann z obiegiem zamknię-
tym warto realizować fontanny przepływowe 
oczyszczane naturalnie, np. włączając je 
w system wykorzystania wód opadowych wraz 
z zastosowaniem rzęsy Lemna minor. 
[Konrad Iwanowski, architektura krajobrazu]

Kontekst komunikacji społecznej
Charakter użytkowania miasta koreluje ze 
stylem życia jego społeczności. Planowanie 
publicznej przestrzeni miejskiej, która ma być 
satysfakcjonująca dla ludzi, powinno uwzględ-
niać ich oczekiwania i preferencje dotyczące 
jej „używania”. W każdym wypadku należałoby 
przeprowadzić diagnozę zachodzących w spo-
łeczności procesów komunikacyjnych i dopie-
ro wtedy zdecydować, czy bardziej adekwatna 
będzie fontanna do wodnych szaleństw, czy 
może do zachwycania się jej pięknem.
[Agnieszka Kucharska, komunikacja społeczna]

Kontekst antropologii kulturowej
Nie powinno dziwić głębokie zainteresowa-
nie mieszkańców miast fontannami, jako 
symbolicznymi „źródłami życia”. Stosunek 
mieszkańców i zarządców miasta do wody ma 
jednak charakter silnie ambiwalentny: woda 
kusi (zabawa, odświeżenie, czystość, prestiż) 
i jednocześnie zagraża (głębokość, zarazki, 
zalanie). Powoduje to liczne konfl ikty w prze-
strzeni publicznej i sferze administracyjnej, 
gdzie urzędnicy miejscy dają mieszkańcom 
to, czego ci pragną, a następnie zakazują im 
kontaktu z owym darem, obwarowując dostęp 
licznymi przepisami. Symbolika wodotrysku 
jako życiodajnego strumienia jest oczywi-
sta, lecz nie werbalizowana. Analiza reakcji 
społecznych na punktowe fontanny dowodzi, 
że wysokość wodotrysku determinuje prestiż 
miasta i dumę jego mieszkańców.
[Anna Rumińska, antropologia kulturowa]

Zabawa z wodą (Legoland Günzburg). Urządzenia wodne stosowane w parkach rekreacyjnych mogą być inspiracją 
dla publicznych fontann. Bawiące się dzieci są widokiem pożądanym w mieście. Jeżeli władze miejskie chcą cokolwiek 
ogradzać, to warto dać mieszkańcom coś więcej, niż samotny wodotrysk, kilkanaście podświetlanych dysz lub oschły 
plac zabaw. Ogrodzenie nie wzbudzi tutaj sprzeciwu, jednocześnie odciągnie dzieci od wrażliwszych urządzeń.

Strumień (Londyn).Księżna Diana słynęła przede wszystkim z przyjaznego usposobienia, więc z tego samego słynie 
fontanna-strumień, zbudowana ku jej chwale. Ku chwale – to brzmi patetycznie, ale Diana’s Memorial jest bezpiecznym 
betonowym strumieniem, w którym dzieci mogą brodzić do woli. Rekreacyjny pomnik? Niebywałe lecz możliwe.
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zatoczką wynosi ok. 2,5 metra. W całej Polsce 
lokalna prasa często pisuje o przypadkach uto-
nięć w niebezpiecznych nurtach, co dodatkowo 
nie stanowi wielkiej zachęty do kajakowania.

Otwartych kąpielisk lub basenów jest w na-
szych miastach niewiele, więc w upalne dni 
są maksymalnie przepełnione. Jeziora i stawy 
są zanieczyszczone, kąpiel w nich jest często 
zabroniona. Kryte baseny są na okres letni za-
mykane. Poidła publiczne, nie wiedzieć czemu, 
w polskich miastach spotyka się bardzo rzad-
ko, a jak nawet się pojawią to nie ma pewności, 
czy woda w nich nadaje się do picia. Niegdyś 
popularne pompy uliczne zniknęły z miejskiego 
krajobrazu – zastąpiły je hydranty przeznaczo-
ne tylko do celów przeciwpożarowych. Woda 
pitna w plastikowych butelkach tania nie jest, 
więc mniej zamożni lub bezdomni nie mają do 
niej praktycznie dostępu. 

Zatem jedyny dostęp do darmowej wody 
to... deszczówka? Ale przecież kwaśne desz-
cze... Pić jej więc nie wolno. W miastach 
szansą na zmoczenie choćby stóp (i to bez-
płatne!) jest obecnie sporej wielkości kałuża, 
albo publiczna fontanna z płytką niecką. Ale 
i tu obowiązuje zakaz wstępu (a raczej dotyku) 
z powodu chemikaliów lub bliskości kosztow-
nych dysz. W ostateczności pozostaje kran we 
własnym mieszkaniu (jeżeli je mamy). Upały 
2009 roku pokazały, że problem ten jest na 
tyle poważny, aby w niektórych państwach 
Europy czasowo odstąpić od przepisów obo-
wiązujących na co dzień. Na przykład w Rzy-
mie, w obliczu niemal 40-stopniowych upałów, 
zezwolono w sierpniu tamtego roku na kąpiel 
w słynnej fontannie Di Trevi, a w Paryżu butelki 
z wodą rozdawano za darmo.

Wieś jest w lepszej sytuacji dzięki łatwemu 
dostępowi do rzek i jezior, ale z pewnością nie 
jest to dostęp bezpieczny. W obecnym krajo-
brazie wsi fontanna byłaby rozwiązaniem ku-
riozalnym, ale tylko w jej wersji stricte ozdobnej 
i prestiżowej – wariant rekreacyjny na pewno do-
skonale by się tam przyjął. Przecież jeszcze nie 
tak dawno na terenach wiejskich dziwnym i nie-
akceptowanym widokiem były takie innowacje, 
jak murowane ściany, dachy kryte dachówką 
czy zorganizowany plac zabaw. Warto zrywać 
z niekoniecznie pozytywnymi stereotypami.

Ciekawym zjawiskiem ostatnich lat jest fakt, 
że władze i mieszkańcy traktują fontanny jako 
nowy symbol miast, atrakcję turystyczną i ele-
ment prestiżu aglomeracji. Fontannowe inwe-
stycje są w związku z tym realizowane masowo, 
zwykle w ramach infrastrukturalnych programów 
operacyjnych zasilanych z funduszy unijnych. To 
dobra tendencja, dzięki której wiele miejsc oży-
wa, ale trzeba przy tym uważać, aby ta tenden-
cja nie stała się tylko modą. Analiza przykładów 
z kilkunastu polskich miast (czytaj: strony 22 i 24 
– przyp. red.) dowodzi, że tam, gdzie powstają 
nowoczesne fontanny dostępne dla ludzi, po-
wstaje też jakiś problem – a to z piaskiem w dy-
szach, a to z nawierzchnią. Jeżeli zaś remontuje 
się fontanny klasyczne, stricte ozdobne, z obie-
giem zamkniętym, to także rodzą one konfl ikty, 
ponieważ mieszkańcy chcą je traktować jak 
baseny, a dostęp do nich jest oczywiście zabro-
niony. Nie ma się co dziwić, że wielu chce się po-
pluskać, wszak dostępu do wody brakuje nam 
wszystkim. Warto zatem staranniej planować 
realizację fontann i traktować je szerzej niż jedy-
nie w kategoriach prestiżowych i artystycznych 
– woda spełnia bowiem także, a może przede 

wszystkim, funkcje społeczne i klimatyczne. Nie 
tylko architekci krajobrazu mają przecież świa-
domość, że fontanna poprawia klimat miasta, 
nawilża powietrze i pomaga oddychać zmęczo-
nym ludziom. Myślenie systemowe o tak małej 
w końcu budowli nie musi być wielkim wysiłkiem 
i trudnym do realizacji postulatem. 
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Mokre schody (Kraków). Podobno 
trzy fontanny w Krakowie mają obieg 

otwarty, więc kontakt z wodą jest w nich 
bezpieczny. Jednak woda to nie wszystko 
– ważne są też nawierzchnie. Schodkowa 
forma w samym centrum miasta, to istna 
prowokacja dzieci usiłujących bawić się 

pod kontrolą pijących piwo rodziców.

Kąpiel w fontannach, rzekach, jeziorach, 
stawach i innych zbiornikach na terenie 
gminy reguluje w jednym zdaniu artykuł 55. 
Kodeksu wykroczeń: „Kto kąpie się w miej-
scu, w którym jest to zabronione, podlega 
karze grzywny do 250 złotych albo karze 
nagany.” To wszystko. Wydaje się zatem, że 
jeśli nie ma zakazu, to kąpiel jest dozwolona. 
Dlatego przy zbiornikach wodnych pojawiają 
się tabliczki „zakaz kąpieli”. Jeśli jednak ich 
nie ma, to czy można się kąpać? Owszem, 
ale na własną odpowiedzialność. Rzeka jest 
niebezpieczna, a oswajanie jej zachodzi ra-
czej poprzez samochód, niż kąpiel. Zdarzają 
się jeszcze widoki aut mytych nad rzekami. 
Przypomina to odcinek „Czterdziestolatka”, 
w którym Madzia i Stefan usiłują wypocząć 
nad Wisłą między tłumem fi atów czyszczo-
nych przez warszawiaków.
 Kąpiel w naturalnych zbiornikach wodnych 
wiąże się z ryzykiem utonięcia (jeśli jest 
duże, regulują to służby porządkowe) lub 
zatrucia (jeśli takie występuje, reguluje 
to Sanepid). Zdarza się, że kąpiel jest 
zabroniona, bo zbiornik dostarcza wodę pitną 
(zbiorniki retencyjno-wodociągowe). 

Kąpiel wzbroniona(!?)
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Historycznie czy nowocześnie?
> Fontanna w parku (Wieluń) 
Wśród ośmiu stron regulaminu konkursu 
na „Opracowanie koncepcji fontanny wraz 
z zagospodarowaniem terenu wokół fon-
tanny w Parku Miejskim im. Żwirki i Wigury 
w Wieluniu” zaledwie pół strony zajmują wy-
tyczne funkcjonalno-przestrzenne na temat 
przyszłej fontanny. Czytamy tam, że celem 
konkursu jest „uzyskanie najlepszej formy 
funkcjonalno-przestrzennej i estetycznej 
fontanny oraz terenu wokół”, jak również 
„uzyskanie koncepcji fontanny oraz zago-
spodarowania terenu wokół, najbardziej 
optymalnego pod względem technologicz-
nym i ekonomicznym”. Ani słowa o możli-
wych rodzajach fontanny, jej roli w tej strefi e 
miasta i życiu mieszkańców, a zadanie pro-
jektowe bazuje na określeniu „najlepsza”. 

Wśród aspektów funkcjonalno-prze-
strzennych, estetycznych, technicznych 
(w tym normatywnym) i ekonomicznych za-
brakło tych społecznych. Dalej czytamy, że 
„opracowane rozwiązania powinny być po-
zbawione barier architektonicznych i komu-
nikacyjnych dla osób niepełnosprawnych”. 
W regulaminie są też wyrażone (nie wprost) 

ograniczenia natury społecznej: wskaza-
na górna granica kosztów budowy (maks. 
250 tys. zł brutto) oznacza potencjalny brak 
możliwości zastosowania nowoczesnego 
i uwielbianego przez mieszkańców rozwią-
zania dry-plaza lub historyzującego, parad-
nego, dostojnego i wysokiego wodotrysku 
(wysokość strumienia ma dla mieszkańców 
ogromne znaczenie symboliczne). Drugie 
ograniczenie („fontanna powinna posiadać 
formę architektoniczną nawiązującą do hi-
storycznego charakteru miasta Wieluń”) to 
konieczność nawiązania do dawnej stylisty-
ki, która w domyśle determinuje wyłącznie 
historyzujący charakter fontanny. Gwoli 
wyjaśnienia, park miejski jest zabytkowy, 
zatem wytyczne stylistyczne kontynuują hi-
storyczność tego miejsca. 

Przykład ten pokazuje, że można pro-
sto i skutecznie sterować potencjałem 
przemian sfery społecznej i przestrzennej, 
wprowadzając do miasta atrakcję turystycz-
ną (społeczną, integracyjną, krajobrazową 
i wreszcie hydrologiczną) lub miasta tej 
atrakcji pozbawiając.

Czy warto? Pozostawmy to pytanie Czy-
telnikom do własnej refl eksji.

Partycypacja społeczna, i co z tego?
> Fontanna na rynku (Gniezno)
 Postanowiono tu zrealizować fontannę w cen-
tralnym punkcie zabytkowego rynku. Na stro-
nie internetowej przedstawiono cztery warian-
ty wyboru, z których dwa konkretne projekty 
uzyskały akceptację służb konserwatorskich: 
1) propozycję A Urzędu Miejskiego, 2) propo-
zycję B Urzędu Miejskiego (niewiele różniącą 
się od A), 3) oczekiwanie innego rozwiązania, 
4) istniejący stan rynku bez zmian. 

Zdecydowanie najwięcej głosów zdobył 
wariant 3, co oznacza, że mieszkańcy wyra-
żają wolę zmiany ale i nie akceptują przed-
łożonych propozycji projektowych. Wynika 
z tego także, że gnieźnianie mają złożone 
oczekiwania wobec przyszłego zagospoda-
rowania rynku, o czym świadczą wypowie-
dzi publikowane w Internecie. Jedna z nich 
sugeruje, iż należałoby rozpisać konkurs na 
projekt – zapewne w celu uzyskania bardziej 
wyszukanego rozwiązania. Rada Miasta 
i służby konserwatorskie również rozważa-
ły taką możliwość, ale jednocześnie toczyły 
między sobą spór na argumenty: radni po-
stulowali, aby rynek miasta „żył”, bo miesz-
kańcy uważają go za „martwy”, sugerowali 

Fontannowy zawrót głowy

Dlaczego buduje się fontanny? Z różnych przyczyn, wśród których dostępność dla ludzi plasuje się 

niestety na ostatniej pozycji. Wyżej klasyfi kowane są polityczne interesy, szpan, dbałość o prestiż czy 

estetykę. Zapraszam na subiektywny przegląd polskich wodotrysków.

Anna Rumińska
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Kopernikańska fontanna „Cosmopolis” za dnia...
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potrzebę zwiększenia masy zieleni, oceniali 
rynek jak mało atrakcyjny dla turystów, poda-
wali przykłady innych rynków w Polsce, gdzie 
z sukcesem postawiono fontanny (np. Pułtusk, 
Wrocław).

Konserwatorzy z kolei twierdzili, że fontan-
ny nie były historycznie elementem rynków, 
a rynek gnieźnieński powinien być placem 
na spotkania, jarmarki i okazjonalne zabawy, 
a nie na swobodną rekreację. Oceniając ten 
pomysł negatywnie dopuszczali realizację fon-
tanny minimalistycznej, o formie i gabarytach 
zbliżonych do studni (aby nie zdominowała 
zabytkowego Rynku) i z cembrowiną o po-
nadczasowej stylistyce. Rozpatrywano nawet, 
by na środku Rynku stanął zrekonstruowany 
ratusz, a nie fontanna [protokół z Posiedzenia 
Komisji Promocji, Kultury i Turystyki Rady Mia-
sta Gniezna z dn. 22.10.2008 r.].

W dyskusji dominował głos, by nadzór nad 
projektowaniem pełniły służby konserwator-
skie, a fontannę projektował specjalista od 
zabytkowych rynków. To błędne koło, bo po-
dejście konserwatorskie z założenia wyklucza 
perspektywę nowoczesnego myślenia o prze-
strzeni miasta, zatem z góry ustalono, aby 
priorytet przyznać myśleniu historyzującemu. 
Internetowe głosowanie pokazało jednak brak 
akceptacji mieszkańców dla takiej formuły. 
A fontanny jak nie ma, tak nie ma.

Zmiana funkcji miejsca
> Fontanna prestiżowa (Wrocław)
 Fontanna Pergola powaliła na kolana niejedne-
go widza synkretyzmem dźwięku, ruchu i świa-
tła. Nie czas, by poddawać analizie dyskusyjne 
walory artystyczne tej realizacji, zresztą nikt nie 
śmie publicznie powiedzieć o niej złego sło-
wa. Ważne jest, że do fontanny ściągają tłu-
my mieszkańców nie tylko miasta, ale i okolic, 

aby słuchać, wąchać, oglądać, podziwiać i... 
czasem potajemnie zmoczyć łydkę. Potajem-
nie – ponieważ co jakiś czas przez megafon 
rozlega się donośne upomnienie: „Proszę 
wyjść z wody!”. Przypomina to krzyk straż-
niczki w moskiewskim metrze, gdy nieuważny 
użytkownik schodów ruchomych stanął w bez-
ruchu po ich lewej stronie (przeznaczonej do 
ruchu). Jaki wstyd...

No cóż, wodotrysku wolno dotykać, lecz 
tylko wzrokiem. I niby jest show, ogromne 
koszty, tłumy gości, tysiące gofrów, setki grillo-
wanych kiełbas, hektolitry piwa, prestiż, kom-
pozycja, ale z drugiej strony nie można już ani 
puszczać motorówek, ani brodzić po dnie, ani 
nawet pryskać się dla zabawy. Lokalne władze 
również wspominają te atrakcje. 

Dostęp do sadzawki jest ograniczony 
szczególnie dla wózków i rowerów – na ca-
łym obwodzie Pergoli brakuje zjazdów. Niby 
wszyscy są szczęśliwi (?), a jednak czegoś 
zabrakło – zlikwidowano bowiem ostatni 
zbiornik wodny, w którym bezpłatnie i w miarę 
bezpiecznie można było pobrodzić (tak mało 
i tak wiele!).

W mieście funkcjonują tylko cztery odkryte 
kąpieliska i dość kosztowny aquapark (kryte 
baseny są w lecie nieczynne), dlatego miesz-
kańcy – mówiąc metaforycznie – usychają. 
Władze nie kojarzą tych problemów z kilko-
ma zaniedbanymi i pustymi basenami prze-
ciwpożarowymi, które można by uruchomić. 
Planują ich rozbiórkę i urządzenie skwerów 
lub chodników. Może jednak wziąć przykład 
ze Szczecina i nie demontować żelbetowych 
niecek? Tymczasem na Pergoli, w miejscu 
pełniącym funkcje rekreacyjne i wręcz lu-
dyczne, zrealizowano obiekt ozdobny i pre-
stiżowy, chroniony przez licznych strażni-
ków, którzy każdego gościa parku uznają 

za potencjalne zagrożenie dla kosztownego 
obiektu. Czy szukano innej lokalizacji? – nie 
wiadomo, lecz park z nowo powstającym 
centrum konferencyjnym i spektakularną 
żelbetową halą był na pewno dużą pokusą. 
Całkowitej zmianie uległa zatem formuła 
i nastrój tego miejsca. Być może było to za-
mierzone przez władze miasta, lecz na pew-
no nie przez mieszkańców.

Piasek w dyszach
> Fontanna-show (Toruń)
 Na skwerze przy Alei Jana Pawła II znajdu-
je się fontanna kopernikańska „Cosmopolis” 
(taki tytuł nosi również dedykowany fontannie 
utwór muzyczny autorstwa Krzesimira Dęb-
skiego) inspirowana dziełem Mikołaja Koper-
nika. Układ dysz, mocowanych w granitowej, 
płytowej nawierzchni, nawiązuje do ósmej 
strony dzieła „O obrotach sfer niebieskich”.

Obiekt jest płaski (dry-plaza), cieszy oko 
kolorami, wybrzmiewa muzyką i... jest nazbyt 
wrażliwy na piasek wsypywany podobno do 
dysz przez bawiące się tam dzieci. Inspektor 
miejski skomentował: „ludziom brakuje kultury 
i wyobraźni”. Otóż nie, ludziom brakuje kontak-
tu z wodą, piaskiem i roślinnością, a dzieciom 
brakuje zwyczajnych placów zabaw, na których 
miałyby także kontakt z wodą. Jeżeli dzieci i ich 
opiekunowie otrzymają od miasta takie place 
zabaw, zmaleje zainteresowanie zabawami pia-
skiem w fontannie. 

Skoro zaś wiemy, czego ludziom brakuje, 
dajmy im właśnie to coś, a nie „gadżety” pro-
wokujące do eksperymentów. Technologie 
fontannowe są pełne możliwości, a w mie-
ście warto stosować takie, którym piasek nie 
zaszkodzi. Ogrodzenie i ochrona fi zyczna nie 
są wyjściem ani eleganckim, ani prospołecz-
nym, ani skutecznym. 

...i w nocy
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Fontanny w wiadomościach z kraju...

Wybrała: Anna Rumińska

    Częstochowa (240.612 mieszk.*):
  2009: unieważniony przetarg na nową 

fontannę w kształcie amonitu o średnicy 
2,5 m (autorski projekt rzeźbiarza), którą 
miasto zamierzało zrealizować w III Alei. 
350 tys. złotych oferowanych przez zwy-
cięskiego oferenta okazało się zbyt dużą 
sumą (limit władz miasta: 250 tys. zł). 
Mieszkańcy sugerują raczej wydatki na 
drogi lub kamienice, zamiast na fontannę, 
lecz są i tacy, którzy wskazują jej integra-
cyjne i prospołeczne znaczenie.

    Pińczów (11.600 mieszk.*):
  1593: Myszkowscy fundują ozdobno-

-użytkową fontannę z marmuru; 
II Wojna Światowa: Niemcy zamieniają ją 
na zbiornik przeciwpożarowy i pogłębiają 
do 2,5m; 
2004: replika fontanny z nowym sercem 
i światłami stanęła na wyremontowanym 
rynku, nieckę spłycono do 40 cm, wcze-
śniej utopił się w niej człowiek a dziecko 
wpadło pod lód. Zabytkowy balast ukryto 
w muzeum przed kwaśnymi deszczami; 
2009: konieczna jest przebudowa, w niec-
kę wmurowano rury o zbyt małej średnicy.

    Sandomierz (24.795 mieszk.*):
  2006: na kameralnym i zaniedbanym 

Małym Rynku stoi podświetlona fontanna 
złożona z dwóch kwadratowych niecek. 
Mieszkańcy i władze miasta wciąż ją 
krytykują, że wygląda prymitywnie 
a w innych miastach są ładniejsze. Mimo 
to podczas upałów ściąga tłumy ludzi, 
niecka staje się śmietnikiem, instalacja 
szwankuje, konieczne są ciągłe naprawy. 
Burmistrz zapowiada modernizację.

  Skarżysko-Kamienna (48.308 mieszk.*):
  2009: na Milicy, w miejscu dawnej fontanny 

powstaje nowa, podświetlana. Stara nie 
funkcjonuje w praktyce, ale w wyobraźni 
mieszkańców, którzy umawiają się „przy 
fontannie”. Oprócz nowego wodotrysku, 
powstanie skwer z nowoczesną małą archi-
tekturą. Niektórzy wątpią w sens wydawania 
700 tys. złotych na wodotrysk, zamiast na 
brakujący plac zabaw. Tym bardziej, że Milica 
to zaniedbane osiedle, ale władze argumen-
tują, że to sami mieszkańcy chcieli fontanny 
„dla ducha”. Referendum nie było.

  Radom (224.226 mieszk.*):
  2008: zakończono remont nawierzchni 

deptaku przy ul. Żeromskiego; 
2009: miejskie fontanny niszczeją, miasto 
odkłada remonty, kilka lat wcześniej 
zawarto umowę z Grupą Żywiec: w zamian 
za ogródki piwne GŻ będzie współfi nanso-
wać remont fontann. Mieszkańcy uważają, 
że zniszczone wodotryski szpecą radomski 
deptak na Żeromskiego. Biorąc pod uwagę 
opinie radomian władze sprzątają je 
i zdobią, planują też przetargi. Wszak to 
wizytówka miasta, nazywana przez niektó-
rych Wall Street z powodu ilości banków. 
Mieszkańcy jednak oczekują tutaj przede 
wszystkim możliwości rekreacji.

  Toruń (206.013 mieszk.*):
  2008: oddano do użytku fontannę „Co-

smopolis” inspirowaną dziełem Mikołaja 
Kopernika. Dźwiękowo-świetlno-wodna 
realizacja szybko stała się główną atrakcją 
miasta i punktem spotkań w przestrzeni 
publicznej. Muzykę do niej skomponował 
sam Krzesimir Dębski; 
2009 IV: sezonowy rozruch zaplanowano 
tuż przed otwarciem Święta Miasta; 
2009 VI: dysze zatkały się piaskiem wsypy-
wanym ponoć przez spragnione zabawy dzie-
ci. Straż miejska zapowiada ustawienie wokół 
fontanny ogrodzenia broniącego dostępu.

  Łódź (747.152 mieszk.*):
  2009 VIII: na Placu Dąbrowskiego, w pobliżu 

Teatru Wielkiego, otwarto efektowną fontan-
nę za (podobno) 16 milionów zł. Organizator 
konkursu, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 
nie podał wytycznych co do formy fontanny, 
pozostawiając wolną rękę projektantom. 
Zwycięska pracownia inspirowała się histo-
rią miasta, które powstawało na rzekach, 
więc fontanna ma kształt wielkiej fali. Kilka 
dni później władze miasta postanawiają 
ją ogrodzić, stawiają całodobowe patrole, 
podobno w trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców – ci buntują się przeciwko tym 
decyzjom. Rowerzysta, trialowiec, skejto-
wiec... każdy jest potencjalnym zagrożeniem 
dla kosztownej inwestycji; 
2009 IX: władze montują szklane balustra-
dy-galerię, chroniące ludzi przed fontanną, 
a właściwie fontannę przed ludźmi, a więc 
kolejny miejski gadżet.

  Gdańsk (455.581 mieszk.*):
  2009: w pobliżu dawnej lokalizacji studni 

miejskiej i późniejszej fontanny czterech 
heroldów, w punkcie historycznego podziału 
Głównego Miasta na cztery części, otwarto 
Fontannę Czterech Kwartałów typu dry-plaza, 
ale z czterema brązowymi lwami w naroż-
nikach (autorski projekt dwóch rzeźbiarek). 
12 m3 wody w obiegu zamkniętym wzbogaco-
ne kolorowym światłem przyciąga tłumy ludzi. 
Mieszkańcy i władze są zadowoleni, bo udało 
się pogodzić nowoczesną formułę z histo-
rycznymi walorami miejsca. Koszt: 3 mln zł. 
To dobra lekcja negocjacji dla Gniezna (patrz 
str. 22 – przyp. red. Z:A), w którym wytyczne 
konserwatorskie nie pozostawiły wielkiego 
marginesu dla kreatywności projektantów.

  Szczecin (406.941 mieszk.*):
  2009: od kilku lat trwa akcja zamiany 

kilkudziesięciu miejskich basenów 
przeciwpożarowych (niemieckie pamiątki 
po II wojnie światowej) w fontanny i oczka 
wodne. Służby straży pożarnej zgodziły 
się na taką zamianę (w czasie pożaru i tak 
korzystają z hydrantów). Szczęśliwym 
przykładem realizacji jest „bartłomiejka” 
przed Urzędem Miejskim, obecne centrum 
publicznych imprez, a także Aleja Fontann.

  Zabrze (188.401 mieszk.*):
  2009: mieszkańcy dostali od władz 

miejskich upominek w postaci fontanny 
wodno-świetlnej, która szybko stała się 
wielką atrakcją. Równie szybko uległa 
zepsuciu. Winą obarcza się... dzieci 
depczące delikatne dysze. Dlatego zostaną 
one wymienione na bardziej wytrzymałe, 
a do tego czasu strażnicy miejscy będą 
bronić fontanny przed „szkodnikami”.

  Czechowice-Dziedzice (34.784 mieszk.*):
  2009: małe, urocze miasto w województwie 

śląskim. W centrum rynek, przy rynku urząd 
miejski, na rynku ziemniak (fontanna w formie 
głazu). Mieszkańcy nie chcieli ziemniaka-
-fontanny, więc władze miasta zrealizowały na 
jego miejscu paradny wodotrysk, podświetla-
ny w nocy i gromadzący miejskie wydarzenia 
kulturalne i polityczne. Fontanna-show 
integruje mieszkańców i władze.

  * dane: Wikipedia, GUS 2008 r.




