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Obiekty handlowe potrafią zmienić dawno 
zapomniane, jałowe enklawy bezruchu w miej-
sca witalne i energetyczne. Ich budowie to-
warzyszy zazwyczaj rozwój infrastruktury – 
powstają nowe rozwiązania komunikacji 
miejskiej, drogi, chodniki i ścieżki rowerowe. 
Nierzadko stają się one także swoistym „hu-
bem”, wokół którego rozwijają się kolejne 
placówki handlowe, budownictwo mieszka-
niowe i usługowe oraz biurowce. Nowoczesna 
urbanistyka stara się zachęcić mieszkańców 
do pozostania w granicach miast zamiast 
kolonizować przedmieścia. W końcu tu wszyst-
kie sprawy można załatwić, korzystając 
z transportu miejskiego lub wsiadając na ro-
wer. Centra stają się częścią tej nowoczesnej 
przestrzeni miejskiej i kipią twórczą energią 
– innowacje społeczne i kulturalne, jarmarki 
śniadaniowe, pop-ups shops, przestrzenie 
pracy wspólnej, systemy roweru miejskiego.

Jednak aby przestrzeń handlowa stała się 
naprawdę atrakcyjna, niezbędne jest poczucie 
odpowiedzialności inwestorów względem 

społeczności lokalnej. Odpowiedzialności wy-
rażanej nie tylko w postaci zrównoważonego 
budownictwa czy gestów „pro bono”, ale 
przede wszystkim w formie dialogu prowa-
dzonego z różnymi grupami otoczenia już na 

etapie projektowania i budowy. Mieszkańcy 
okolicznych budynków, osoby niepełnospraw-
ne, rodzice, rowerzyści, osoby niezmotoryzo-
wane, to przykładowe grupy, którym należy 
się głos w dyskusji nad funkcją, jaką powsta-

jący obiekt handlowy ma pełnić jako lokalna 
przestrzeń publiczna. Konsultacje społeczne, 
choć nieproste, pozwalają dojść do konsen-
susu i w rezultacie stworzyć centrum „wpi-
sane” w otoczenie. W dzisiejszych inwestorach 
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Mała wielka różnica
Centrum handlowe – współczesna agora
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dojrzewa świadomość odpowiedzialności, jaka 
na nich ciąży. To kwestia odkrycia potencjału 
i charakteru danego miejsca oraz dostarcze-
nia konsumentom obiektu dobrej jakości, 
który przez długie lata będzie odpowiadał ich 
potrzebom i stylowi życia, znacznie bardziej 
wymagającemu niż jeszcze dekadę temu. 
Aktywność konsumentów, ciekawość świata, 
otwartość na nowości, wygoda, oczekiwanie 
niepowtarzalnych doświadczeń – z tym przy-
chodzi się zmierzyć inwestorom. Dlatego 
właśnie społeczne aspekty funkcjonowania 
centrów handlowych są dla zrównoważonego 
biznesu równie ważne, jak aspekty ekono-
miczne. Pojawiają się więc w obiektach han-
dlowych usługi medyczne, pocztowe i ener-
getyczne. Tworzone są przestrzenie, w których 
zadomowią się kino, fitness klub, basen lub 
lodowisko, a także miejsca odpowiednie do 
organizacji koncertów, pokazów i wydarzeń 
kulturalnych, edukacyjnych i sportowych. 
Kameralne miejsca, doskonałe do rozmów 
prywatnych lub biznesowych, chwili relaksu 
lub spokojnej pracy z laptopem oraz przestrze-
nie z restauracjami na rodzinny obiad. Fon-
tanny, ogródki letnie, tereny zielone… To 
oferują nowoczesne przestrzenie handlowe.

Angażując się w proces tworzenia miejsca 
wiele różnych grup, kładziemy nacisk na bu-
dowanie otwartej, zaangażowanej wspólnoty, 
na poszukiwanie i wzmacnianie synergii po-
między różnymi uczestnikami życia miejskie-
go. W efekcie centrum staje się przestrzenią 
nie tylko handlową, ale i publiczną, taką współ-
czesną agorą.                                             n
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