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Koncepcja „niewidzialnego bezpieczeĔstwa”
stosowana w zabezpieczeniu antyterrorystycznym
amerykaĔskich miast metropolitalnych
1. Wprowadzenie: zamachy terrorystyczne w Stanach Zjednoczonych
Krwawe zamachy terrorystyczne nie są nowym zjawiskiem na ziemi amerykaĔskiej. JuĪ 1 paĨdziernika 1910 r. w Los Angeles dokonano zamachu bombowego, którego celem byáa siedziba dziennika „Los Angeles Times”, a sprawcami radykalni aktywiĞci związkowi. BombĊ záoĪoną z 16 lasek dynamitu, ukryto w walizce pozostawionej
na ulicy przed budynkiem. Mechanizm zegarowy odpaliá ją nad ranem, kiedy redakcja
i drukarnia byáy peáne pracujących ludzi. Na dodatek wybuch uszkodziá rury gazowe
w piwnicy, co spowodowaáo poĪar, który zniszczyá budynek i spowodowaá Ğmierü
21 osób. Celem zamachu z 16 wrzeĞnia 1920 r. byáa siedziba Nowojorskiej Gieády
Papierów WartoĞciowych i wielu gáównych banków na Wall Street. Powóz konny,
wypeániony áadunkiem dynamitu, otoczonym Īeliwnymi odwaĪnikami, sterowanym mechanizmem zegarowym, zostaá pozostawiony przed bankiem J.P. Morgan Inc.
i eksplodowaá na Ğródmiejskiej ulicy peánej ludzi w porze lunchu. W wyniku wybuchu zginĊáo blisko 40 osób, a kilkaset zostaáo rannych. Straty materialne byáy wielkie,
caákowicie zniszczone zostaáo wnĊtrze banku Morgana, a nowojorska gieáda zostaáa
po raz pierwszy w swojej historii zamkniĊta. Do dziĞ na murach starych budynków
moĪna oglądaü Ğlady wybuchu. Jako winnych zbrodni wskazano anarchistów pochodzenia wáoskiego, jednak konkretnych sprawców nigdy nie ujĊto [Davis 2007, s. 3].
W dniu 26 lutego 1993 r. miaá miejsce atak bombowy na budynki World Trade
Center, na Manhattanie w Nowym Jorku. Jego sprawcami byáa grupa arabskich terrorystów, wyszkolona w obozach partyzanckich w Afganistanie. UwaĪa siĊ, Īe twórcą
scenariusza zamachu byá Khalid Shaikh Mohammed Ali Fadden, który zaplanowaá
takĪe kolejny atak na WTC, przeprowadzony 8 lat póĨniej. Zamiarem terrorystów byáo
wysadzenie czĊĞci podziemnej póánocnej wieĪy (Tower One) tak, aby runĊáa i spowodowaáa upadek wieĪy sąsiedniej. TerroryĞci uĪyli furgonetki, która wypeániona byáa
500 kilogramami silnego materiaáu wybuchowego ANFO1, obáoĪonego dodatkowo
butlami ciekáego wodoru. àadunek zostaá odpalony za pomocą lontu. W rezultacie
wybuchu furgonetki zaparkowanej w podziemnym garaĪu zginĊáo 6 osób, a ponad
1000 zostaáo poszkodowanych, gáównie wskutek zatrucia dymem podczas ewakuacji z wieĪ. W stropie nad garaĪem wybity zostaá otwór o Ğrednicy ponad 30 metrów,
jednak fundamenty Tower One wytrzymaáy i budynek siĊ nie zawaliá. Gdyby samochód zaparkowano w nieco innym miejscu, skutki ataku mogáy byü o wiele gorsze
[FEMA 2007, s. 1-17].

1

ANFO (ang. Ammonium Nitrate Fuel Oil) – wynaleziona przez IRA, produkowana domowym sposobem
mieszanina nawozu sztucznego – saletry (azotan amonowy) i oleju napĊdowego. Otrzymany w ten sposób tani materiaá wybuchowy jest czĊsto stosowany przez terrorystów do produkcji bomb samochodowych
[Adamski 2007, s. 13].
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W dniu 19 kwietnia 1995 r. miaá miejsce tragiczny w skutkach atak bombowy
w Oklahoma City. Jego celem byá budynek federalny imienia Alfreda P. Murraha, bĊdący
siedzibą instytucji rządowych. Sprawcami ataku byli amerykanie: Timothy McVeigh
i Terry Nichols, czáonkowie ekstremistycznych, prawicowych bojówek paramilitarnych, którzy chcieli pomĞciü wydarzenia na farmie Waco2. Timothy McVeigh byá Īoánierzem, bohaterem operacji „Pustynna Burza” w Iraku. Wykorzystując dostĊpne i stosunkowo tanie materiaáy, skonstruowaá bardzo silny áadunek niszczący o wadze okoáo
3,5 tony, skáadający siĊ z legalnie zakupionego trotylu i nawozu sztucznego. Wybuch
samochodu, zaparkowanego w odlegáoĞci 10 metrów od budynku, rozerwaá jego frontową czĊĞü, zabijając 168 i raniąc kilkaset osób, w tym wiele dzieci, które przebywaáy
w centrum opieki, na drugim piĊtrze budynku [FEMA 2007, s. 1-21]. W ulicy, w miejscu
gdzie zaparkowano samochód, zostaáa wybita wyrwa o Ğrednicy 9 metrów i gáĊbokoĞci
2,4 metra. Przez wiele dni ekipy ratownicze przetrząsaáy rumowisko gruzu w poszukiwaniu o¿ar. Wybuch uszkodziá ponad 300 sąsiednich budynków i spaliá 86 zaparkowanych
w sąsiedztwie samochodów. W odlegáoĞci ponad 25 kilometrów od miejsca zamachu, w miejscowoĞci Norman w stanie Ohio, sejsmometry pokazaáy trzĊsienie ziemi
o sile 3 stopni w skali Richtera.
W dniu 11 wrzeĞnia 2001 r. grupa 19 zamachowców narodowoĞci arabskiej, uzbrojona jedynie w plastykowe noĪe do ciĊcia papieru, uprowadziáa 4 samoloty pasaĪerskie. W ciągu godziny 2 z nich uderzyáy w jedne z waĪniejszych budynków, obie wieĪe
World Trade Center (stanowiące symbol potĊgi Zachodu) – w Nowym Jorku, a trzeci
w gmach Pentagonu w Waszyngtonie. Czwarty samolot, którego celem byá prawdopodobnie Kapitol lub Biaáy Dom, rozbiá siĊ na polach nieopodal Pittsburga, po walce,
jaka wywiązaáa siĊ pomiĊdzy pasaĪerami a porywaczami. W ciągu niespeána godziny
zginĊáo blisko 3000 osób. Zniszczone zostaáy budynki tworzące wizerunek zarówno
Nowego Jorku, Ameryki, jak i nowoczesnego Ğwiata zachodniego. Peána zgrozy symbolika 11 wrzeĞnia uderzyáa umysáy i serca Ğwiata. Ameryka odkryáa nagle swoją sáaboĞü.
W kilka dni uczucie biznesowej euforii, przeĞwiadczenie o technologicznym nowatorstwie i osobistej wolnoĞci, które cechowaáy pierwsze lata wieku informacji w zamoĪnych
krajach, zamieniáy siĊ w obsesjĊ na punkcie bezpieczeĔstwa, podejrzliwoĞü i kontrolĊ
[Castells 2008, s. 134]. Atak na World Trade Center staá siĊ początkiem nowej ery
w walce z terroryzmem, globalnej wojny wypowiedzianej mu przez amerykaĔskiego
prezydenta Georga W. Busha, a takĪe trwającego do dziĞ nasilania siĊ zjawiska forty¿kacji obiektów publicznych oraz kontroli i inwigilacji przestrzeni miejskich.

2. Reakcja na zamachy terrorystyczne – spontaniczna militaryzacja i forty¿kacja obiektów i przestrzeni publicznej amerykaĔskich miast metropolitalnych
Zamachy bombowe z lat 1993-1995 wywoáaáy gwaátowną reakcjĊ amerykaĔskiej
administracji: zaostrzono kary za przestĊpstwa terrorystyczne (m.in. wprowadzona zostaáa
obligatoryjna kara Ğmierci za morderstwo terrorystyczne)3, nadano takĪe wiĊksze uprawnienia FBI, które zaczĊáo in¿ltrowaü i nadzorowaü skrajne ruchy prawicowe. Znacznie

2
Zamach zostaá dokonany w drugą rocznicĊ szturmu na farmĊ Waco, podczas którego agenci federalni
ATF i FBI zdobyli, po trwającym 51 dni oblĊĪeniu, farmĊ, gdzie bronili siĊ czáonkowie ruchu (sekty) GaáĊzi
Davidowej Davida Koresha. W rezultacie szturmu przeprowadzonego przy uĪyciu czoágów i gazów bojowych, zginĊáo ponad 80 osób, w tym wiele dzieci.
3
Antiterrorism and Effective Death Penalty Act uchwalony w 1996 r.
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zwiĊkszono poziom zabezpieczeĔ budynków federalnych4. JuĪ kilka tygodni po zamachu
w Oklahoma City wszystkie budynki urzĊdów paĔstwowych zostaáy otoczone naprĊdce
wznoszonymi barierami i umocnieniami. Ich zadaniem byáo udaremnienie sforsowania
strefy bezpieczeĔstwa wokóá chronionego budynku przez rozpĊdzony samochód. W celu
zabezpieczenia Biaáego Domu przed zamachem bombowym 19 maja 1995 r. zamkniĊto
dla ruchu samochodowego gáówną arteriĊ Waszyngtonu – Pennsylvania Avenue, którą na
odcinku przed frontem siedziby prezydenckiej przegrodzono dwoma rzĊdami masywnych, betonowych donic – tzw. bunker pots. Po 11 wrzeĞnia 2001 r. na terytorium Stanów
Zjednoczonych wprowadzono kolejne, nadzwyczajne Ğrodki ostroĪnoĞci. Doprowadziáo
to wkrótce do caákowitej blokady Ğródmiejskiego obszaru Waszyngtonu i paraliĪu miasta. Biaáy Dom, Kapitol i budynki wáadz federalnych zostaáy wówczas otoczone kilkoma
pierĞcieniami improwizowanych umocnieĔ, wzdáuĪ gáównych alei, placów i ulic ustawiano rzĊdy betonowych barier drogowych – tzw. Jersey Barriers, przy których zakáadano posterunki policyjne. Bariery wznoszono z tego, co byáo pod rĊką, gáównie Īelbetonowych prefabrykatów drogowych, rur kanalizacyjnych i masywnych, betonowych
donic. FunkcjĊ ruchomych zapór drogowych peániáy teĪ czĊsto wyáadowane piaskiem ciĊĪarówki, a na ulicach peáno byáo uzbrojonych funkcjonariuszy i samochodów policyjnych.
Uforty¿kowano wówczas nawet pomniki i monumenty wybitnych amerykaĔskich prezydentów: Abrahama Lincolna i Jerzego Waszyngtona.
Bezprecedensowa skala wzniesionych wówczas zabezpieczeĔ i brak koordynacji
pomiĊdzy nimi spowodowaáy duĪe utrudnienia w ruchu samochodowym i dla pieszych.
Wkrótce zaczĊto teĪ kwestionowaü ich skutecznoĞü, wskazywano bowiem, Īe naprĊdce
wzniesione zapory potĊgują poczucie zagroĪenia, niepewnoĞci i strachu, zamiast tym
uczuciom zapobiegaü [Hopper, Droge 2005, s. 8]. Nadmierna forty¿kacja przestrzeni
publicznej doprowadziáa nawet do konÀiktów pomiĊdzy wáadzami miasta a sáuĪbami federalnymi, odpowiedzialnymi za bezpieczeĔstwo najwaĪniejszych w paĔstwie osób i instytucji5. Podejmowane zabezpieczenia rozpatrywane kaĪde z osobna wydawaáy siĊ niezbyt
uciąĪliwe. Lecz razem system betonowych barier i policyjnych blokad stworzyá prawdziwy
labirynt przeszkód oplatający miasto. Sfrustrowani tym stanem rzeczy urzĊdnicy miejscy
oskarĪają wáadze federalne o nadmierne, nieefektywne i szkodliwe dla miasta dziaáania,
o czym donosiá w sierpniu w 2004 r. „The New York Times” [Dao 2004, s. 2].
Waszyngton, który zostaá pomyĞlany, zaprojektowany i zbudowany jako miasto-ogród, symbol amerykaĔskiej demokracji, przeistoczyá siĊ w miasto-fortecĊ. Otwarte
dotychczas budowle publiczne zamieniono w niedostĊpne, chronione przez uzbrojonych wartowników cytadele. Symboliczna wymowa klasycyzujących, monumentalnych form architektonicznych amerykaĔskich budynków rządowych, nawiązujących
do antycznych ideaáów, zostaáa nagle uniewaĪniona okalającymi je, wzniesionymi ad
hoc umocnieniami. Rozerwana zostaáa wiĊĨ miĊdzy wáadzą i narodem, a tradycyjna,
otwarta przestrzeĔ publiczna zostaáa brutalnie przekreĞlona rzĊdami betonowych
barier. Zakáócona zostaáa równowaga pomiĊdzy otwartoĞcią a wymogami bezpieczeĔstwa, utrudniono dostĊp do budynków publicznych, a tym samym ograniczono kontakt
obywateli z reprezentantami wáadzy paĔstwowej [Hopper, Droge 2005, s. 2].
4

Specjalna komisja rządowa powoáana do oceny stanu bezpieczeĔstwa budynków federalnych opracowaáa
w 1995 r. tzw. Marshals Report, na podstawie którego wprowadzono zbiór przepisów: United States Federal
Building Security.
5
Za zabezpieczanie Biaáego Domu odpowiedzialna jest Secret Service, Kapitol jest chroniony przez wáasną sáuĪbĊ policyjną – Capitol Police. Administracja federalna jest najwiĊkszym pracodawcą i wáaĞcicielem
wiĊkszoĞci nieruchomoĞci, kontroluje teĪ budĪet miasta i posiada prawo veta [Dao 2004, s. 2].
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Fot. 1. Bariery drogowe i zabezpieczenia na ulicach Nowego Jorku i Waszyngtonu wzniesione
po 11 wrzeĞnia 2001 r. Za: Site and Urban Design for Security. Guidance Against Potential
Terrorist Attack, US Federal Emergency Management Agency, Washington 2007, s. 1-7.

Zagorzaáym krytykiem forty¿kacji Waszyngtonu byá liberalny senator Daniel
Patrick Moynihan, który w marcu 1999 r. stwierdziá, Īe Architektura jest bez wątpienia sztuką polityczną, która utrwala i przenosi w przyszáoĞü wartoĞci charakterystyczne dla polityki danej epoki. Z pewnoĞcią naszymi wartoĞciami powinny byü
otwartoĞü i nieustraszonoĞü wobec tych, którzy ukrywają siĊ w mroku. OstroĪnoĞü,
tak. Izolacja, nie. W tym dialogu tkwi ryzyko. Gáosuj za otwartoĞcią, a nastĊpnego
dnia zdarzyü siĊ moĪe nowa potworna zbrodnia. Lecz stawką nie jest tu tylko osobista odpowiedzialnoĞü i reputacja. Stawką w tej grze jest odpowiedzialnoĞü i reputacja demokratycznych wáadz [za: Nadel 2004, s. 1.6].
Wkrótce dla wszystkich zainteresowanych stron, zarówno administracji, jak i Ğrodowisk twórczych i opinii publicznej, staáo siĊ jasne, Īe nie moĪna tolerowaü takiego
stanu rzeczy, gdyĪ zagraĪa on podstawowym wartoĞciom: istocie demokracji i istocie
miejskoĞci. PodjĊta zostaáa – trwająca nieprzerwanie do dziĞ – dyskusja o cenie spokoju,
o koniecznoĞci wywaĪenia racji tych, którzy za cel nadrzĊdny stawiają bezpieczeĔstwo,
i tych, którzy za podstawowe wartoĞci uznają wolnoĞü i otwartoĞü. Powrócono do problemu zarysowanego przez senatora Moynihana, który juĪ w 1999 r., podczas ceremonii wrĊczenia nagród przyznawanych za najlepsze projekty budynków publicznych,
podjąá dyskusjĊ na temat relacji otwartoĞci i zabezpieczeĔ w projektowaniu budynków
administracji paĔstwowej. Apelowaá wówczas do projektantów i do opinii publicznej
o zachowanie spokoju i rozwagi w odpowiedzi na narastające zagroĪenie terrorystyczne.
Polityk ten wsáawiá siĊ stoicką uwagą wygáoszoną w dzieĔ po zamachu bombowym na
Kapitolu, który miaá miejsce w 1983 r. Stwierdziá wówczas: Oni mogą zniszczyü budynek. Ale nie mogą zniszczyü demokracji [za: Nadel 2004, s. 1.5].
Podobne stanowisko zająá Edward A. Feiner, gáówny architekt GSA (General
Services Administration) – amerykaĔskiego urzĊdu federalnego odpowiedzialnego
za utrzymanie i bezpieczeĔstwo budynków rządowych, który pisaá: Nasza polityka
wewnĊtrzna musi znaleĨü stan wáaĞciwej równowagi pomiĊdzy wzglĊdami bezpieczeĔstwa a otwartoĞcią. Budynki publiczne muszą pozostaü czĊĞcią sfery publicznej. Muszą
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reprezentowaü pozytywne cechy naszej kultury i demokracji, nadal byü ogólnodostĊpne
i przyczyniaü siĊ do budowy atmosfery wzajemnego szacunku wáadzy i obywateli.
I co najwaĪniejsze – budynki trwają, przechodzą z generacji na generacjĊ. Nie moĪemy
przedstawiü naszego narodu i naszego Ğwiata jako ogarniĊtego psychozą strachu,
a naszych rządów jako utajnionych i zabarykadowanych przed obywatelami. W gruncie rzeczy budynki są symbolami naszych instytucji i tworzą trwaáe dziedzictwo naszych
czasów. One równieĪ wspóátworzą nasze czasy [za: Nadel 2004, s. 1.6].

3. Ewolucja systemów zabezpieczeĔ antyterrorystycznych w Waszyngtonie na przykáadzie Planu Urbanistycznego Zabezpieczenia Stolicy
Barykady i zapory wznoszone na ulicach amerykaĔskiej stolicy od początku
budziáy zaniepokojenie kierownictwa National Capital Planning Commisson (NCPC),
instytucji odpowiedzialnej za planowanie i áad przestrzenny stolicy USA. Jednym
z jej pierwszych kroków w dziele rewitalizacji miasta, po fali tymczasowych forty¿kacji wzniesionych w nastĊpstwie ataków terrorystycznych, byá projekt przebudowy
Pennsylvania Avenue, rozpoczĊty w 2002 r. Miaá on na celu stworzenie reprezentacyjnej i bezpiecznej, uwzglĊdniającej wymogi ochrony antyterrorystycznej, lecz otwartej
dla ruchu pieszego promenady, utrzymanej w duchu projektu P. Ch. L’Enfanta, twórcy
pierwotnego planu miasta. Otoczenie tej malowniczej ulicy, rozlegáe otwarcia widokowe, parkowa oprawa Biaáego Domu, poáoĪonego przy Pennsylvania Avenue 1600,
budują znany i cenny dla kaĪdego Amerykanina obraz. Patronem projektu zostaáa Laura
Bush, Īona ówczesnego prezydenta USA, a jego opracowanie powierzono, wybranemu w wyniku konkursu, nowojorskiemu architektowi krajobrazu Michaelowi Van
Valkenburghowi. Oprócz stworzenia strefy bezpieczeĔstwa wokóá Biaáego Domu, chroniącej go przed atakiem bombowym, w projekcie uwzglĊdniono organizacjĊ corocznych, tradycyjnych parad i pochodów, moĪliwoĞü otwarcia Pennsylvania Avenue dla
ruchu koáowego lub budowy pod nią tunelu, a takĪe wytyczenie trasy przejazdu dla
popularnych, Ğródmiejskich linii autobusowych tzw. downtown circulator.
Istota projektu rewitalizacji Pennsylvania Avenue polega na przeksztaáceniu istniejącej arterii, na odcinku pomiĊdzy 15. a 17. ulicą, w sekwencjĊ trzech poáączonych
z sobą placów miejskich, tworzących pieszą promenadĊ. WzdáuĪ póánocnej krawĊdzi
placów przeprowadzono obsadzony szpalerem drzew przejazd, który otwierany jest
tylko okazjonalnie: dla kolumny prezydenckiej bądĨ jego goĞci i sáuĪb ratowniczych.
Caáa promenada traktowana jest jako strefa bezpieczeĔstwa: dojazd do niej zamykają
rzĊdy pachoáków osadzonych wzdáuĪ 15. i 17. ulicy. CzĊĞü z nich jest ruchoma, teleskopowa, hydraulicznie chowana na czas przejazdu uprawnionych pojazdów. Wjazdów
strzegą punkty kontrolne, zlokalizowane w stylizowanych pawilonach ogrodowych,
ustawionych na granicy do strefy bezpieczeĔstwa [Hopper, Droge 2005, s. 115-125].
CaáoĞci dopeánia 47 podwójnych lamp ulicznych, wykonanych na wzór modeli z 1923 r.,
autorstwa Henry Bacona i kilkanaĞcie granitowych áawek ustawionych w cieniu drzew
[NCPC 2004]. PrzedsiĊwziĊcie zostaáo oddane do uĪytku 9 listopada 2004 r. Byá to
jeden z pierwszych przykáadów „wbudowania” antyterrorystycznych zabezpieczeĔ
w przestrzeĔ miejską, zrealizowany w zrĊczny i profesjonalny sposób.
Kompleksowym narzĊdziem planistycznym, które miaáo za zadanie poáączyü zbudowanie zabezpieczeĔ z upiĊkszeniem miasta, zapewniü wybranym budynkom poĪądaną ochronĊ strefową przed atakiem bombowym, przy zachowaniu historycznych wartoĞci zaáoĪenia urbanistycznego, a takĪe poszerzyü paletĊ atrakcyjnych mebli miejskich
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i elementów maáej architektury wykorzystywanych w celach prewencyjnych byá Plan
Urbanistyczny Zapieczenia Stolicy (The National Capital Urban Design and Security
Plan). Prace nad tym dokumentem rozpoczĊáy siĊ na podstawie decyzji Kongresu USA
jeszcze w marcu 2000 r. ZaáoĪenia planu, przygotowanego przy wspóápracy z agencjami federalnymi odpowiedzialnymi za transport, budownictwo i bezpieczeĔstwo
publiczne6, zostaáy opublikowane w paĨdzierniku 2002 r., w rok po zamachu 11 wrzeĞnia
[NCPC 2002, s. 2] i zaktualizowane w 2005 r. [NCPC 2005 s. 1-10]. DziĊki niemu udaáo
siĊ powstrzymaü spontaniczną falĊ budowy zabezpieczeĔ poszczególnych obiektów
i wdroĪyü kompleksowe projekty rewitalizacji i ochrony caáych ulic i fragmentów miasta, wykorzystując szeroką gamĊ elementów architektonicznych i mebli miejskich,
które zostaáy zaprojektowane i przetestowane z myĞlą o funkcji zabezpieczeniowej.
Staáo siĊ zasadą, Īe projektanci systemów zabezpieczeĔ obiektów federalnych wspóápracują zarówno z wáaĞcicielami sąsiednich nieruchomoĞci, jak i z wáadzami miejskimi,
tak aby wzajemnie koordynowaü swoje dziaáania, dbaü o estetykĊ i jakoĞü rozwiązaĔ
przestrzennych i integrowaü je z tkanką miasta. Wszystkie zabezpieczenia, które ustawiane są na okres dáuĪszy niĪ 60 dni, muszą byü zgáaszane i uzgadniane z NCPC,
a maksymalny okres dla ustawiania zabezpieczeĔ o charakterze tymczasowym ograniczony zostaá do 2 lat. Po tym okresie muszą byü albo rozebrane, albo wbudowane
w przestrzeĔ miejską zgodnie z reguáami Planu [NCPC 2004a. s. A-2].
W skáad systemu kompleksowego zabezpieczenia antyterrorystycznego obiektów, oprócz strefy bezpieczeĔstwa, wchodzi wiele innych elementów: procedury bezpieczeĔstwa, kontrole dostĊpu, ochrona ¿zyczna, nadzór elektroniczny, wzmocnienie odpornoĞci konstrukcji i elewacji na wybuch. Jednak to wáaĞnie budowa stref
bezpieczeĔstwa wokóá budynków najsilniej oddziaáuje na przestrzeĔ publiczną, jest
teĪ elementem najbardziej widocznym i wpáywającym na postrzeganie architektury.
W przyjĊtych w 2005 r. wytycznych programowych zapisano, Īe dobrze zaprojektowane strefy bezpieczeĔstwa powinny zapewniaü wybranym obiektom odpowiedni
stopieĔ ochrony, zachowując przy tym otwarty, atrakcyjny i dostĊpny charakter otaczającej je przestrzeni publicznej [NCPC 2005a, s. 1]. W innym dokumencie NCPC
poĞwiĊconym zasadom projektowania elementów ochrony strefowej stwierdzono, Īe
podstawowym wyzwaniem stojącym dziĞ przed planistami i projektantami jest stworzenie skutecznych sposobów ochrony strefowej, które pozwolą zachowaü istniejące
osie widokowe, rozlegáe tereny otwarte i inne, historyczne wartoĞci zaáoĪenia urbanistycznego Waszyngtonu. Zalecono takĪe, aby wszĊdzie, gdzie to tylko moĪliwe, ograniczyü ochronĊ strefową do krawĊdzi nieruchomoĞci i nie wychodziü z elementami
zabezpieczeĔ w przestrzeĔ publiczną placów i ulic [NCPC 2005b, s. 1].

4. Koncepcja „niewidzialnego bezpieczeĔstwa” w ochronie antyterrorystycznej Waszyngtonu
W 2005 r. National Capital Planning Commisson wydaáa broszurĊ zatytuáowaną
Projektowanie i testowanie elementów ochrony strefowej [NCPC 2005b], w której
przedstawiono zasady projektowania zabezpieczeĔ w kontekĞcie miasta. PodkreĞlono,
Īe w tej dziedzinie nie ma typowych, uniwersalnych rozwiązaĔ i Īe kaĪda sytuacja
6

W przygotowaniu planu braáy udziaá m.in.: Department of State, Federal Highway Administration,
General Services Administration, National Park Service, Architect of Capitol, National Crash Analysis
Center, Secret Service, Department of Homeland Security [NCPC 2004a, s. A-2].
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Rys. 1. Elementy maáej architektury, które mogą sáuĪyü do budowy stref bezpieczeĔstwa.
Za: Site and Urban Design for Security. Guidance Against Potential Terrorist Attack, US
Federal Emergency Management Agency, Washington 2007, s. 4-33.

wymaga kompleksowej oceny i analizy zarówno zagroĪeĔ, jak i zabezpieczeĔ, które
powinny byü w maksymalny sposób dostosowane do charakteru miejsca i zintegrowane z otoczeniem. Za najwáaĞciwszy sposób dziaáania uznano wykorzystanie mebli
miejskich i elementów maáej architektury do celów budowy barier strefowych, typowych dla krajobrazu ulicznego. Skutecznymi elementami zabezpieczeĔ mogą staü
siĊ odpowiednio uksztaátowane i osadzone w podáoĪu kamienne áawy, donice i kwiatony, tarasowe mury oporowe i niskie fundamenty ogrodzeĔ, drzewa, pachoáki i sáupy
oĞwietleniowe, ogrodzenia z kutego Īelaza, uliczne poideáka, pawilony i przystanki.
W broszurze przedstawiono kilkadziesiąt przykáadów mebli ulicznych i elementów
maáej architektury o formach zarówno stylizowanych, jak i wspóáczesnych, które mogą
wykorzystywaü projektanci. PodkreĞlono takĪe potrzebĊ kreatywnoĞci: jako przykáad
podano niewidoczną barierĊ, zaprojektowaną przez nowojorskie biuro Rogers Marvel
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Architects PLLC, nazwaną „wilczy dóá” – Tiger Trap – której konstrukcja skáada siĊ
z Īelbetowego koryta przykrytego páytą ze spienionego betonu. Pokrywa jest w stanie unieĞü obciąĪenia pieszych i rowerzystów, ale zaáamuje siĊ pod ciĊĪarem samochodu. Jak dowiedziono w testach przeprowadzonych przez armiĊ USA, ta niewidzialna
bariera speánia najwyĪsze standardy ochronne: jest w stanie zatrzymaü ciĊĪarówkĊ
o wadze ponad 7 ton rozpĊdzoną do prĊdkoĞci 80 km/h.

Rys. 2. Zasada budowy bariery drogowej typu „wilczy dóá” – Tiger Trap™. Opracowanie:
autor – na podstawie materiaáów reklamowych ¿rmy Rogers Marvell Architects, PLLC.

W rezultacie wdroĪenia opracowanego przez NCPC Planu Urbanistycznego
Zapieczenia Stolicy The National Capital Urban Design and Security Plan [NCPC
2002] caákowicie przebudowano gáówne Ğródmiejskie ulice Waszyngtonu oraz otoczenie najwaĪniejszych budynków i budowli. Kompleksowym dziaáaniom poddano
caáą przestrzeĔ ĞródmieĞcia (tzw. Monumental Core), w której skáad wchodzi miĊdzy
innymi The Mall, otoczenie Biaáego Domu i Kapitolu, tzw. Trójkat Federalny pomiĊdzy Pennsylwania Avenue, Constitution Avenue i 15th Street, Southwest Federal Center,
parki nad rzeką Potomak, a takĪe cmentarz Arlington i kompleks Pentagonu, mauzolea Lincolna, Jeffersona, obelisk Waszyngtona, pomniki weteranów wojen w Korei
i Wietnamie, muzeum Holokaustu i siedziba radia Gáos Ameryki. Na tym obszarze zlokalizowana jest wiĊkszoĞü budynków wáadz rządowych, paĔstwowych instytucji i stowarzyszeĔ, najwaĪniejszych galerii i muzeów. Zabezpieczeniami antyterrorystycznymi
objĊto takĪe ulice i promenady Downtown, Ğródmiejskiej dzielnicy biznesu, na której
terenie sąsiadują z sobą budynki federalne, publiczne i korporacyjne. WszĊdzie do konstrukcji barier strefowych wykorzystywano meble miejskie i inne elementy ulicznej
architektury: áawki, ogrodzenia, mury oporowe, donice i szpalery drzew. Bariery i elementy zabezpieczenia strefowego zostaáy wbudowane w przestrzeĔ ulic i placów w ten
sposób, Īe nie rzucają siĊ w oczy i umykają uwadze zwykáego przechodnia.
Interesującym przypadkiem ewolucji zasad budowy zabezpieczeĔ antyterrorystycznych jest ochrona waszyngtoĔskich mauzoleów i pomników. Jako przykáad
moĪe posáuĪyü historia obelisku Waszyngtona: po 11 wrzeĞnia zostaá on otoczony krĊgiem betonowych zapór drogowych, a ustawiony wówczas u jego podstawy kontener, w którym odbywa siĊ kontrola zwiedzających, stoi tam do dziĞ. W lutym 2002 r.
w National Park Service opracowano nowy projekt zabezpieczenia strefy wokóá obelisku. Monument zostaá opasany kilkoma krĊgami ciągów pieszych, zaáoĪonych na eliptycznym planie, zbiegających siĊ stycznie do okrągáego placu uformowanego u jego
podnóĪa. Tymczasowe betonowe bariery drogowe zostaáy zastąpione przez system
páynnie uksztaátowanych trawiastych skarp i kamiennych murów oporowych biegnących wzdáuĪ obwodowych ciągów pieszych, które stanowiáy niewidzialne bariery, niemoĪliwe do sforsowania przez samochód. Dojazd na plac przy obelisku zablokowany
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zostaá przez hydraulicznie sterowane pachoáki, które mogą byü okazjonalnie opuszczane dla umoĪliwienia przejazdu samochodom sáuĪb technicznych i ratowniczych.
W 2001 r. w centrum Waszyngtonu zamontowana zostaáa sieü 19 bezprzewodowych, zdalnie sterowanych, panoramicznych kamer CCTV zlokalizowanych w najbardziej ruchliwych i istotnych z punku widzenia bezpieczeĔstwa publicznego punktach
miasta. Kamerami zarządza policja metropolitalna, która dysponuje takĪe podglądem
do sieci kamer monitorujących ruch drogowy oraz do kamer umieszczonych w szkoáach publicznych. Policyjne kamery nie są wyposaĪone w urządzenia biometryczne, nie
posiadają teĪ urządzeĔ do nagrywania dĨwiĊku, przestrzegana jest polityka ochrony
prywatnoĞci jednostki przebywającej w przestrzeni publicznej7. Zarządcy poszczególnych nieruchomoĞci, czy to federalnych, czy prywatnych, dysponują wáasnymi systemami CCTV, niezaleĪnymi od policji miejskiej.
W skáad niewidzialnej sieci bezpieczeĔstwa wewnĊtrznego stolicy USA wchodzą
nie tylko wbudowane w pejzaĪ miasta zabezpieczenia techniczne i kontrolujące przestrzeĔ publiczną kamery, lecz takĪe czáonkowie sáuĪb miejskich i organizacji, pracujących na co dzieĔ na ulicach miasta. Do tej grupy, oprócz policjantów drogowych, którzy
w godzinach szczytu kierują i nadzorują ruchem na najwaĪniejszych skrzyĪowaniach,
a w pozostaáym czasie zajmują siĊ kontrolą parkowania (tak zwani TCO – Traf¿c
Control Of¿cer), wchodzi takĪe zespóá ponad 100 ubranych w kolorowe uniformy
cywilnych pracowników ulicznych, tzw. SAM-ów (Safety and Maintenance Workers),
których zadaniem jest czuwanie nad stanem porządku i bezpieczeĔstwa na Ğródmiejskich ulicach Waszyngtonu. SáuĪą oni radą i informacją turystom, pomocą mieszkaĔcom, zapewniają natychmiastową interwencjĊ w nagáych wypadkach, a ich ciągáa obecnoĞü na ulicach Ğródmiejskich skutecznie odstrasza przestĊpców. Dobrze wyszkoleni,
zaopatrzeni w bezprzewodowe Ğrodki áącznoĞci są „uszami i oczami” lokalnej policji
i sáuĪb bezpieczeĔstwa. Pracownicy ci są zatrudniani przez prywatną organizacjĊ non
pro¿t. ZaáoĪona przez ponad 800 wáaĞcicieli nieruchomoĞci komercyjnych poáoĪonych
w ĞródmieĞciu Waszyngtonu, nazwana Downtown Business Improvement District, ma
za zadanie poprawĊ jakoĞci przestrzeni publicznej oraz stanu bezpieczeĔstwa i warunków Īycia w centralnym obszarze stolicy USA8.
Plan Urbanistyczny Zabezpieczenia Stolicy zostaá z powodzeniem wykorzystany
w Waszyngtonie. DziĊki jego wprowadzeniu doszáo do nawiązania miĊdzyresortowej wspóápracy i kompleksowej, wielodyscyplinarnej koordynacji prac dotyczących
budowy zabezpieczeĔ antyterrorystycznych pomiĊdzy federalnymi sáuĪbami odpowiedzialnymi za bezpieczeĔstwo i wáaĞcicielami nieruchomoĞci a planistami, projektantami i architektami odpowiedzialnymi za áad przestrzenny. W rezultacie jego implementacji zachowane zostaáy zaáoĪenia pierwotnych planów urbanistycznych i ocalone
– przynajmniej w pewnym stopniu – dziedzictwo kulturowe i symboliczny wymiar
przestrzenny stolicy USA. Plan ten staá siĊ takĪe wzorem dla podobnych opracowaĔ
przygotowanych dla stolicy Kanady – Ontario i stolicy Australii – Canberry9. Staá siĊ
równieĪ modelem dla innych amerykaĔskich metropolii, wykorzystywanym zarówno
przez wáadze miejskie, jak i Ğrodowiska projektantów zrzeszonych w AmerykaĔskim
Instytucie Architektów, AmerykaĔskim Stowarzyszeniu Architektów Krajobrazu
i AmerykaĔskim Stowarzyszeniu Planistów [NCPC – 2004a, s. A-1].
7
8
9

Zob.: www.mpdc.dc.gov.
Zob.: www.downtowndc.org/programs/safety&hospitability.
Zob.: www.nationalcapital.gov.au/.../Urban_Design_Guidelines_Perimeter_Security.doc.
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Przykáad zabudowy Waszyngtonu pokazuje, jak caáoĞciowe podejĞcie do zagadnieĔ bezpieczeĔstwa publicznego i ochrony antyterrorystycznej, realizowane miĊdzy innymi za pomocą zabezpieczeĔ dobrze zintegrowanych z krajobrazem miejskim,
odpowiedniej regulacji i ograniczeniu ruchu samochodowego, promocji systemów miejskiej komunikacji zbiorowej, aktywnej wspóápracy z samorządem lokalnym, wáaĞcicielami nieruchomoĞci i sáuĪbami miejskimi, nie tylko tworzy wbudowany w strukturĊ funkcjonalną i przestrzenną miasta wielowymiarowy, choü niewidzialny, system
bezpieczeĔstwa, zwiĊkszając jego odpornoĞü na zagroĪenia i kataklizmy, ale prowadzi
równieĪ do rewitalizacji strefy Ğródmiejskiej, poprawy warunków Īycia, pracy i prowadzenia biznesu, a takĪe do zwiĊkszenia atrakcyjnoĞci turystycznej miasta.

5. Ochrona antyterrorystyczna Manhattanu
Po 11 wrzeĞnia 2001 r. Nowy Jork, a szczególnie jego ĞródmieĞcie, Manhattan,
zostaáy objĊte wyjątkowymi Ğrodkami bezpieczeĔstwa. Przy wszystkich mostach
i tunelach ustawiono staáe posterunki policji. Za potencjalnie bardzo waĪny dla terrorystów cel uznano gmach nowojorskiej gieády – serce Ğwiatowego systemu ¿nansów –
i na obu kraĔcach Wall Street i innych przylegáych do niej ulicach rozstawiono posterunki kontrolne i bariery, utworzone z betonowych elementów prefabrykowanych, przenoĞnych stalowych ogrodzeĔ (tzw. French barricades) oraz furgonetek wyáadowanych
piaskiem, speániających rolĊ przesuwnych bram [Parker Phifer 2005, s. 4].
NaprĊdce forty¿kowano takĪe najwaĪniejsze budynki administracyjne i biurowe.
Wyjątkową cechą nowojorskich, wznoszonych ad hoc zabezpieczeĔ byáy prefabrykowane betonowe zapory drogowe ustawiane przed wejĞciami do budynków, na krawĊdziach chodników, równolegle do jezdni. Ich celem byáo powstrzymanie samochodu
z áadunkiem wybuchowym przed wtargniĊciem do wnĊtrza budynku, gdzie eksplozja
mogáaby mieü katastrofalne skutki. Wkrótce wiĊkszoĞü duĪych, korporacyjnych biurowców na Manhattanie otoczono rzĊdami betonowych zapór. Ranga instytucji byáa
wrĊcz okreĞlana skalą tymczasowych zabezpieczeĔ. W sposób oczywisty utrudniaáy
one ruch uliczny, a ich dotkliwe oddziaáywanie na zmysáy i emocje mieszkaĔców starano siĊ ograniczaü poprzez umieszczanie pomiĊdzy nimi betonowych kwiatonów lub
pomalowanie na Īywe kolory. Jednak wysiáki te nie przynosiáy oczekiwanych rezultatów. AmerykaĔski krytyk i publicysta Trevor Boddy okreĞla architekturĊ betonowych zapór jako architekturĊ niepewnoĞci i strachu, a zabiegi upiĊkszające komentuje
nastĊpująco: Jednak w sumie wysiáki te przypominaáy ubieranie wiszących na Ğcianie
gaĞnic w koronki, czy moĪe obsadzanie linii Maginota ozdobnymi krzewami – dekoracje tylko pogarszaáy sprawĊ, bo zamiast kamuÀowaü umocnienia, Ğciągaáy jeszcze
wiĊkszą uwagĊ na pogáĊbiający siĊ stan zagroĪenia dla bezpieczeĔstwa publicznego
[Boddy 2008, s. 294]. Dziennikarka „New York Time’sa” Joyce Purnick ustawiane
na nowojorskich ulicach betonowe bariery okreĞliáa jako nieeleganckie, nieefektywne
i niedroĪne. Opisuje, jak przed reprezentacyjnym kompleksem Lincoln Center, stanowiącym siedzibĊ nowojorskiej ¿lharmonii i opery, ustawiono rzĊdy betonowych prefabrykatów, przyozdobionych plastikowymi doniczkami (sic!). Bariery rozpleniáy siĊ wszĊdzie, staáy siĊ miejską zarazą. Dziennikarka okreĞla wznoszone ad hoc bariery mianem
placebo, rozwiązania, które daje ludziom tylko pozory bezpieczeĔstwa [Purnick 2005].
Z czasem – wzorem Waszyngtonu, gdzie wypracowany zostaá model miejskiej polityki planistycznej áączącej wzglĊdy bezpieczeĔstwa z ochroną dziedzictwa kulturowego
i wysoką jakoĞcią rozwiązaĔ architektoniczno-przestrzennych – takĪe w Nowym Jorku
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zaczĊto wprowadzaü przemyĞlane rozwiązania zabezpieczeĔ antyterrorystycznych, które
w mniej inwazyjny, a czasem wrĊcz niewidoczny sposób wpisują siĊ w krajobraz miejski.
Firmą architektoniczną, która wyspecjalizowaáa siĊ w oryginalnych i pomysáowych rozwiązaniach elementów antyterrorystycznych zabezpieczeĔ strefowych jest, wspomniana
juĪ, nowojorska spóáka Rogers Marvel, która nawet utworzyáa swój specjalny oddziaá
nazwany Rock Twelve Security Architecture, zajmujący siĊ wyáącznie projektowaniem
oryginalnych elementów maáej architektury o obronnym przeznaczeniu10.

Zdj. 2. Tymczasowe bariery i posterunki sáuĪb ochrony przy nowojorskiej gieádzie (fot. autor).

Dzieáem Roba Rogersa i Jona Marvela jest projekt zabezpieczenia obszaru obejmującego 7 kwartaáów ulicznych poáoĪonych wokóá nowojorskiej gieády, uzyskany
w nastĊpstwie konkursu przeprowadzonego w 2002 r. W celu jego realizacji utworzono
wielodyscyplinarny zespóá, w skáad którego weszli specjaliĞci: ds. bezpieczeĔstwa
(Ducibella Ventor and Santore), zabezpieczeĔ technicznych (Weidlinger Associates),
transportu (Philip Habib Associates) i architektury krajobrazu (Quennel Rothschild
Partners). Zespóá podjąá wspóápracĊ zarówno z instytucjami federalnymi i miejskimi,
zarządem gieády, jak i wáaĞcicielami nieruchomoĞci. Wkrótce staáo siĊ jasne, Īe wyzwaniem, przed którym stoją projektanci, nie jest sama kwestia zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeĔstwa, lecz rozwiązanie problemu polegającego na tym, by
zastosowane Ğrodki ograniczające ryzyko zamachu terrorystycznego nie niszczyáy
tkanki miejskiej i utrzymywaáy otwarty charakter przestrzeni publicznej. W tym celu
zespóá projektowy przyjąá zasadĊ, aby wszystkie zabezpieczenia i ograniczenia zamieniü na udogodnienia. BezpieczeĔstwo potraktowano przy tym jako zwyczajny problem
projektowy, a Ğrodki ¿nansowe przeznaczone do realizacji zabezpieczeĔ jako narzĊdzie
sáuĪące do wzbogacenia przestrzeni publicznej. W rezultacie, niezaleĪnie od tego, czy
wbudowane zabezpieczenia kiedykolwiek zostaną poddane rzeczywistej próbie, krajobraz uliczny zostanie wzbogacony [FEMA 2007, s. 6-10/6-13].
10

Zob.: www.rock12.com.
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Zdj. 3. Antyterrorystyczne bariery NOGO na Wall Street w Nowym Jorku (fot. autor).

W efekcie prac Zespoáu opracowane zostaáy oryginalne systemy zabezpieczeĔ
strefowych. Zamiast tradycyjnych pachoáków sáuĪących do blokowania ruchu samochodowego, wykorzystano rzeĨbiarskie w formie postumenty wykonane z betonu pokrytego páaszczem z brązu, nazwane NOGO. Nie doĞü, Īe mogą one zatrzymaü rozpĊdzony
samochód ciĊĪarowy, to oprócz tego mają interesujący ksztaát i mogą sáuĪyü za uĪyteczny mebel miejski, wykorzystywany przez przechodniów jako áawa do siedzenia,
przez dzieci jako element do zabawy, a przez turystów jako podest bądĨ táo do fotogra¿i.
Ich uzupeánieniem jest rotacyjna bariera drogowa (Turntable Vehicular Barrier – TVB),
w której wykorzystano mechanizm pozwalający na obrót wbudowanej w jezdniĊ tarczy o Ğrednicy 6 metrów, na której licu zamontowano rząd mocnych sáupków. TakĪe
nawierzchnia obrotowej bariery moĪe byü dowolnie wykoĔczona: moĪe zostaü pokryta
kostką brukową, páytami kamiennymi, asfaltem, a nawet trawą. GáĊbokoĞü jej mechanizmu napĊdowego i páyty fundamentowej zostaáa ograniczona do 60 centymetrów,
co pozwala na budowĊ bariery ponad wiązkami sieci ulicznej infrastruktury [Boddy
2008, s. 296]. W pozycji zamkniĊtej przeszkoda skutecznie blokuje pojazdy lecz umoĪliwia swobodne przejĞcie ludzi i przejazd rowerów, natomiast po obrocie o 90 stopni,
w pozycji otwartej, pozostawia lukĊ, umoĪliwiającą przejazd samochodom. Bariery
TVB zamontowano na kraĔcach zamienionej na pieszą promenadĊ Wall Street, a na
Broad Street urządzono ogólnodostĊpny plac miejski. Ulice przeznaczone dla ruchu pieszego pokryto kamiennym brukiem, co podkreĞliáo ich nową funkcjĊ. Wszystkie ulice
piesze zostaáy takĪe odpowiednio oĞwietlone. Oprócz strefy bezpieczeĔstwa, utworzonej przez inteligentnie zaprojektowane bariery, wzmocniono i wyposaĪono w odpowiednie systemy bezpieczeĔstwa poszczególne nieruchomoĞci. W efekcie realizacji opisanych zabezpieczeĔ, która trwaáa do 2007 roku, zmieniá siĊ charakter ulic otaczających
nowojorską gieádĊ. Finansowe centrum Nowego Jorku nie jest juĪ tylko enklawą biznesu, która pustoszeje w weekendy. Przeciwnie, jest to obecnie atrakcyjny i wielofunkcyjny obszar Ğródmiejski, gdzie Īycie kwitnie przez 7 dni w tygodniu.
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Rys. 3. Obrotowa bariera drogowa TVB. Opracowanie autora – na podstawie materiaáów
reklamowych ¿rmy Rogers Marvell Architects, PLLC.

Dzieáem biura Rogers Marvel byá takĪe projekt zabezpieczenia obszaru Battery
Park City, sąsiadującego od wschodu z terenem World Trade Center, na którym znajdują
siĊ miedzy innymi kompleks World Finacial Center, ruchliwa przystaĔ promowa i jacht
klub. Wykorzystano w nim podobne zasady jak w przypadku projektu dla rejonu gieády:
wzglĊdy bezpieczeĔstwa wykorzystano tu takĪe jako pretekst sáuĪący do poprawy funkcjonalnoĞci i atrakcyjnoĞci przestrzeni publicznej, a zastosowane zabezpieczenia miaáy
pozostaü niewidoczne dla niewprawnego oka. Cechami charakteryzującymi przestrzeĔ
Battery Park City byáy duĪe skupiska budynków komercyjnych wymagających najwyĪszego stopnia ochrony (WFC), bliska odlegáoĞü pomiĊdzy siecią nadbrzeĪnych bulwarów, boisk i parków a ruchliwymi arteriami komunikacyjnymi oraz obecnoĞü zatáoczonych miejsc, gdzie krzyĪuje siĊ ruch pieszy, rowerzyĞci i pasaĪerowie promów. W projekcie zastosowano kilka pierĞcieni obronnych: po pierwsze wykorzystano metody zwiĊkszające bezpieczeĔstwo pieszych, ograniczono prĊdkoĞü pojazdów i uniemoĪliwiono
szybkie i bezpoĞrednie najazdy na chronione obiekty (na przykáad poprzez ksztaátowanie
odwrotnych spadków na áukach ulic dojazdowych). Po drugie – przy tranzytowej ulicy
West Street utworzono strefĊ bezpieczeĔstwa, zbudowaną wzdáuĪ alejek spacerowych,
wykorzystując konstrukcjĊ áawek, elementów zacieniających i zmyĞlnych puáapek terenowych, stosując opisaną wczeĞniej zasadĊ wilczego doáu. Trzecim pierĞcieniem obrony
są granice poszczególnych budynków. W uznaniu oryginalnego podejĞcia do zagadnienia
obrony antyterrorystycznej, gdzie nie skupiano siĊ tylko nad forty¿kacją obiektów, lecz
wszechstronnie analizowano zagroĪenia i poszukiwano inteligentnych, alternatywnych
rozwiązaĔ, projekt ten w 2005 r. uzyskaá honorowe nagrody AmerykaĔskiego Instytutu
Architektów AIA i AmerykaĔskiego Stowarzyszenia Architektów Krajobrazu ASLA
[FEMA 2007, s. 3-35/3-38].
Ochroną antyterrorystyczną objĊty zostaá takĪe poáoĪony na póánoc od WTC
City Hall Park, na którego terenie znajdują siĊ: zabytkowy, osiemnastowieczny budynek Sądu Federalnego – Tweed Courthouse oraz zbudowany w 1812 r. ratusz miejski.
Przez dáugie lata wejĞcia do parku nie posiadaáy bram. Zarówno park, jak i siedziba
wáadz miejskich byáy ogólnie dostĊpne dla mieszkaĔców Manhattanu. W latach 90. XX
wieku park poddano pieczoáowitej renowacji, a pod wpáywem poczucia zagroĪenia,
wywoáanego zamachami bombowymi na ambasady amerykaĔskie oraz budynki WTC
w Nowym Jorku i Murrah Federal Building w Oklahoma City, wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia techniczne. Odbudowano historyczne, kute ogrodzenia, osadzone
na masywnym cokole wykonanym z granitowych bloków uáoĪonych na ciągáym, Īelbetowym fundamencie. KaĪdy kuty segment ogrodzenia przytwierdzony zostaá nie tylko
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do podpierających go sáupków, ale takĪe, w poáowie dáugoĞci przĊsáa do fundamentu.
Wszystkie wjazdy i wejĞcia zaopatrzono w solidne bramy. Zlikwidowano podjazd pod
budynek ratusza i zmniejszono wielkoĞü otaczających go parkingów. Bramy wejĞciowe
dla pieszych przegrodzone zostaáy hydraulicznie sterowanymi teleskopowo wysuwanymi pachoákami, a bramy wjazdowe dla samochodów zaopatrzono w hydrauliczne
bariery. Wjazd na teren parku – moĪliwy tylko dla uprzywilejowanych pojazdów – jest
kontrolowany przez staáe posterunki policyjne umieszczone w ogrodowych pawilonach,
postawionych w sąsiedztwie wjazdów. WejĞcie do ratusza ograniczone jest kolejnym
ogrodzeniem. Poza tym znajdują siĊ tu posterunki kontrolne wyposaĪone w magnetometry, gdzie wszyscy wchodzący poddani są kontroli, sprawdza siĊ ich toĪsamoĞü
i bagaĪ. Elementy maáej architektury, klomby, áawy i fontanny, zaprojektowano tak,
aby uniemoĪliwiü wjechanie „na wprost” do wejĞcia do budynku ratusza, a tym samym
ograniczyü ryzyko sforsowania zapór i wtargniĊcia do budynku pojazdu z áadunkiem
wybuchowym – choüby motocykla czy skutera. W parku rozmieszczono wiele pomników oraz kamiennych bloków z wyrytymi inskrypcjami przypominających, przy okazji, o waĪnych wydarzeniach z historii miasta. Zastosowane w projekcie rozwiązania
i elementy o charakterze zabezpieczeniowym są nie tylko w integralny sposób poáączone z jego historycznym wystrojem, ale teĪ w wiĊkszoĞci niewidzialne dla przechodnia i turysty [Hopper, Droge 2005, s. 126-147].
Kolejnym krokiem w tworzeniu kompleksowego systemu ochrony antyterrorystycznej Nowego Jorku byá zapowiedziany w 2007 r. policyjny projekt nazwany Lower
Manhattan Security Initiative LMSI, wzorowany na londyĔskim Ring of Steel. Obejmuje
on caáy rejon Dolnego Manhattanu poáoĪony na poáudnie od Canal Street. Podobnie jak
w Londynie, system skáada siĊ z sieci 100 policyjnych kamer CCTV czytających tablice
rejestracyjne i stale poáączonych z oĞrodkiem przetwarzania danych, czujników wykrywających substancje wybuchowe i promieniotwórcze oraz staáych i przenoĞnych blokad drogowych. Tak jak w Londynie, planowane jest wprowadzenie opáat za kaĪdorazowy wjazd
do chronionego obszaru oraz wáączenie do systemu ponad 3 tys. kamer nadzorujących
nieruchomoĞci komercyjne. Kamery bĊdą Ğledziáy i wykrywaáy nienaturalne zachowania,
o których natychmiast bĊdą informowane mobilne patrole policyjne (na przykáad o samochodzie kilka razy okrąĪającym dany kwartaá lub o pakunku pozostawionym na ulicy bez
opieki). Nadzór nad pracą systemu bĊdzie sprawowany z lokalnego centrum dowodzenia zlokalizowanego na Manhattanie. Prasa podawaáa, Īe rozwaĪane są takĪe moĪliwoĞci
zastosowania w nowojorskim systemie bezpieczeĔstwa urządzeĔ biometrycznych, identy¿kujących rysy twarzy poszczególnych osób oraz czujników wykrywających skaĪenia
biologiczne. Zapowiadano, Īe koszt inwestycji, której ukoĔczenie przewidywano na 2010 r.
wyniesie okoáo 90 mln. dolarów [Buckley 2007, s. 1-4].
W 2008 r. komisarz nowojorskiej policji Raymond W. Kelly przedstawiá plan
nazwany Operation Sentinel. Zgodnie z nim kaĪdy pojazd wjeĪdĪający na obszar
Manhattanu bĊdzie poddany elektronicznej kontroli sprawowanej przez zsynchronizowany system kamer i czujników zamontowanych na wszystkich mostach i tunelach
prowadzących do Ğródmiejskiej dzielnicy Nowego Jorku. KaĪdy samochód bĊdzie skatalogowany, sfotografowany i zbadany detektorem radioaktywnoĞci, a jego tablice rejestracyjne zostaną zeskanowane i porównane z krajową bazą danych. Dane te (tzw. elektroniczny portret pojazdu) bĊdą przechowywane przez miesiąc w lokalnym centrum dowodzenia LMSI [Baker 2008, s. 1]. W tym samym czasie poinformowano takĪe o kolejnym
federalnym programie bezpieczeĔstwa, nazwanym Securing the Cities, wedáug którego
przewiduje siĊ, Īe patrole policyjne w prowincjonalnych miejscowoĞciach, poáoĪonych
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w obszarze o promieniu 80 km wokóá wielkich miast, zostaną wyposaĪone w czujniki
radioaktywnoĞci. UmoĪliwi to wykrywanie zagroĪeĔ o nuklearnym bądĨ radiologicznym charakterze jak najdalej od potencjalnego celu, jaki stanowią ĞródmieĞcia metropolii.
Rok póĨniej komisarz Kelly poinformowaá, Īe nowojorska policja ma zamiar
powtórzyü projekt LMSI – tym razem w ĝrodkowym Manhattanie, na obszarze pomiĊdzy
34. a 59. ulicą. Projekt ten zostaá nazwany Middle Manhattan Security Initiative - MMSI.
Zasady dziaáania systemu bĊdą identyczne: bĊdzie on integrowaá policyjne i komercyjne kamery CCTV, a takĪe sieü czytników tablic rejestracyjnych, detektorów materiaáów wybuchowych i promieniotwórczych oraz zdalnie sterowanych blokad drogowych.
W skáad nadzorowanego z centralnego oĞrodka kontroli systemu bezpieczeĔstwa wchodziü bĊdą takĪe siáy policyjne, w tym mobilne, silnie uzbrojone patrole, reagujące natychmiast w podejrzanych przypadkach. Podano, Īe koszt wdroĪenia MMSI wyniesie okoáo
58 mln. dolarów [Baker 2009, s. 1-2]. Angielski uczony Stephen Graham twierdzi, Īe dziaáania te doprowadzą do powstania najbardziej technologicznie zaawansowanego pancerza obronnego, jaki posiada jakiekolwiek miasto na Ğwiecie. Jednak, jak dopowiada, przy
jego utworzeniu doszáo do istotnego naduĪycia funkcjonalnego. OtóĪ kamery telewizyjne, które montowane byáy w ramach systemów zabezpieczeĔ nieruchomoĞci komercyjnych, uĪywane są obecnie przez policjĊ w innym celu: monitorowania ulic, zbierania danych i wychwytywania nietypowych zachowaĔ ludzi i pojazdów [Graham 2010,
s. 330]. Ten stan rzeczy budzi takĪe zaniepokojenie organizacji zajmujących siĊ przestrzeganiem praw obywatelskich. We wrzeĞniu 2008 r. obywatelska organizacja nazwana
New York Civil Liberties Union wystąpiáa z powództwem sądowym przeciwko nowojorskiej policji. Zarzuca jej, Īe planowane systemy telewizyjnego nadzoru i inwigilacji przestrzeni publicznej są wprowadzane bez jakiejkolwiek publicznej dyskusji, bez okreĞlenia
ich zadaĔ i bez zapewnienia ochrony dla prywatnoĞci obywateli [Baker 2009, s. 2].
Jednak nie wszyscy mieszkaĔcy Nowego Jorku podzielają te krytyczne opinie.
Architekt Chris Sharples, posiadający apartament w zabytkowym budynku poáoĪonym
przy Wall Street, mieszczącym kiedyĞ siedzibĊ banku Morgana, na pytanie czy zastosowane tam Ğrodki bezpieczeĔstwa budzą jego niepokój odpowiedziaá, Īe jest wrĊcz przeciwnie, Īe czuje siĊ teraz jakby mieszkaá przy najbezpieczniejszej ulicy Ğwiata, wolnej od
ruchu samochodowego, na której w weekendy jego syn wraz z kolegami grają w piákĊ11.

6. Podsumowanie
W pierwszej dekadzie XXI wieku ulice wielkich miast staáy siĊ areną zmagaĔ
z terroryzmem. O¿arami ataków bombowych padają zarówno mieszkaĔcy bogatych
miast Zachodu, jak i ogarniĊtych dziaáaniami wojennymi miast Bliskiego Wschodu.
We wspóáczesnych, asymetrycznych konÀiktach zbrojnych zamachy bombowe to
podstawowa forma walki z lepiej uzbrojonym przeciwnikiem i powszechnie stosowane zbrodnicze narzĊdzie, sáuĪące do szerzenia terroru, anarchii i strachu.
Odpowiedzią wspóáczesnych metropolii na zagroĪenie terrorystyczne jest budowa
wyra¿nowanych struktur obronnych, podnoszenie zdolnoĞci do zapobiegania niebezpieczeĔstwu i doskonalenie szybkiej odpowiedzi sáuĪb ratunkowych na potencjalne
zagroĪenia. Po pierwszej gwaátownej reakcji na ataki bombowe, która przejawiaáa siĊ
w militaryzacji przestrzeni miejskiej i fali wznoszonych ad hoc forty¿kacji najwaĪniej11

Wywiad z Chrisem Sharples’em, dyrektorem biura SHoP Architects z Nowego Jorku, przeprowadzony
przez autora w Krakowie, w kwietniu 2010 r.
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szych budowli, okreĞlonej przez Trevora Boddy’ego architekturą niepewnoĞci i strachu,
nastaáa obecnie druga epoka przybierająca postaü „niewidzialnego bezpieczeĔstwa”,
stworzonego z zabezpieczeĔ realizowanych wielkim kosztem i wbudowanych w pejzaĪ
miejski w sposób niedostrzegalny dla niewprawnego oka. ĝródmieĞcia miast otaczane
są niewidzialnymi barierami, zbudowanymi z elektronicznych systemów: rozlicznych
sensorów, czujników i kamer, które bezustannie kontrolują place i ulice. NajwaĪniejsze
budowle są dostosowywane do poziomu zagroĪenia: są odpowiednio wzmacniane i otaczane strefami ochronnymi, tworzonymi za pomocą elementów maáej architektury, których funkcja obronna jest niewidoczna.
Przykáady amerykaĔskie dowodzą, Īe caáoĞciowo pomyĞlane i kompleksowo implementowane systemy zabezpieczeĔ antyterrorystycznych, zintegrowane z krajobrazem
miejskim i wspóápracujące z innymi systemami miejskiej infrastruktury, stają siĊ waĪnym ogniwem w systemie bezpieczeĔstwa publicznego, wzmacniając odpornoĞü miast na
klĊski Īywioáowe, katastrofy ekologiczne i inne zagroĪenia, jakie niesie za sobą natura
i cywilizacja [Coaffee, Wood, Rogers 2009]. Przytoczone przykáady dowodzą takĪe,
Īe wielowymiarowy, choü niewidzialny, system bezpieczeĔstwa antyterrorystycznego,
moĪe przyczyniü siĊ – oprócz poprawy stanu bezpieczeĔstwa publicznego – do rewitalizacji strefy Ğródmiejskiej, poprawy warunków Īycia i pracy mieszkaĔców, a w konsekwencji – do oĪywienia gospodarczego i zwiĊkszenia turystycznej atrakcyjnoĞci miasta.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono ewolucjĊ systemów zabezpieczeĔ miast i budynków
publicznych przed atakiem terrorystycznym na przykáadzie amerykaĔskich metropolii: Waszyngtonu i Nowego Jorku. Po pierwszej fali spontanicznie wznoszonych, surowych w wyrazie forty¿kacji, obecnie realizuje siĊ zaawansowane technologicznie, zintegrowane z krajobrazem miejskim i niewidoczne dla niewprawnego oka zabezpieczenia. Wykorzystuje siĊ elementy maáej architektury wspóápracujące z elektronicznymi
systemami sáuĪącymi do kontroli i inwigilacji przestrzeni publicznej. Kompleksowe
i niewidoczne systemy zabezpieczeĔ antyterrorystycznych stają siĊ waĪnym ogniwem
w ogólnym systemie bezpieczeĔstwa publicznego, wzmacniając systemową odpornoĞü
wspóáczesnych miast na klĊski Īywioáowe, katastrofy ekologiczne i inne zagroĪenia,
jakie niesie z sobą natura i cywilizacja.

Abstract
The paper presents evolution of the methods of protecting cities and public
buildings against terrorist attacks, based on the examples of great American cities:
Washington and New York. After the ¿rst wave of ad hoc brutal forti¿cations installed
around public buildings nowadays more sophisticated approach is being used: cleverly
designed protective elements are integrated into the cityscape; they are invisible for an
inept eye. Street furnishing and other landscape elements are used to create security
zones. Many electronic systems of surveillance and control of the public space are
adopted as well. Good terror-protective security design, integrated holistically and
seamlessly into the site, based on the “invisible security’’ become an important element of the whole system of public security strengthening the resistance system of
modern cities to natural disasters, ecological disasters and other threats posed by
nature and civilization.

