
Humanum
Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne

Wydawca / Publisher:  
Instytut Studiów  
Międzynarodowych  
i Edukacji HUMANUM
www.humanum.org.pl

25 (2) 2017
issn 1898-8431

Copyright © 2015 by 
Humanum

All rights reserved

HUMANUM  Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne274 275274 275

Człowiek w przestrzeni miejskiej na 
przykładzie koncepcji architektonicznej 

/ Man in the urban space on the example of an 
architectural concept
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Abstract
The study presents research and final architectural and urban concepts of socially difficult, undevel-
oped urban areas in Silesia. In these works, various aspects of the quality of urban space were analyzed, 
such as: social aspect, spatial order, reality of implementation and others. The work involved both ex-
perienced experts from various fields of science, practitioners, scientists, and students: architects, town 
planners, economists, geographers and sociologists. Surveys, meetings with residents, potential users, 
multidimensional spatial, functional and economic analyzes were carried out.
Keywords: urban space, social participation, architecture psychology.

WPROWADZENIE

Praca przedstawia badania i  końcowe koncepcje architektoniczno – urba-
nistyczne trudnych społecznie, niezagospodarowanych terenów miejskich 
na Śląsku. W  pracach tych analizowano różne aspekty jakości przestrze-

ni miejskiej jak: aspekt społeczny, ład przestrzenny, realność realizacji, inne. 
W  pracach uczestniczyli zarówno doświadczeni eksperci z  różnych dziedzin 
naukowych, praktycy, naukowcy jak i studenci: architekci, urbaniści, ekonomi-
ści, geografowie, socjologowie. Przeprowadzono badania ankietowe, spotkania 
z mieszkańcami, potencjalnymi użytkownikami, wieloaspektowe analizy prze-
strzenne, funkcjonalne, ekonomiczne. 

CEL PRACY

Problem zdewastowanej przestrzeni miejskiej występuje w wielu miastach. Doty-
czy to przestrzeni o niskim standardzie techniczno – funkcjonalnym niezapew-
niającym użytkownikom podstawowych potrzeb egzystencjalnych.
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Celem pracy jest pokazanie na przykładzie zastosowania metody projektowej 
z elementami badawczymi możliwości innowacyjnego projektowania architekto-
nicznego uwzględniającego nie tylko podstawowe potrzeby społeczne użytkow-
ników danej przestrzeni, ale też te wyższe.

Dla zobrazowania omawianej metody przedstawiono przykład zastosowania tego 
narzędzia projektowo - badawczego w  konkretnych przestrzeniach miejskich 
Mysłowic na Śląsku.

PROJEKTOWANIE MIKROPRZESTRZENI MIEJSKICH

Celem przedsięwzięcia, którego organizatorami są Towarzystwo Urbanistów Pol-
skich o/Katowice oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów jest aktywizacja trudnych 
społecznie i funkcjonalnie małych przestrzeni miejskich oraz ukazanie nowego 
podejścia projektowo – badawczego do ich projektowania. Za małe przestrzenie 
miejskie przyjmuje się takie obszary jak place, ulice, podwórka, które tworzą tak 
zwane mikro przestrzenie miejskie. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest 
wykorzystanie wiedzy i  umiejętności interdyscyplinarnych zespołów, zajmu-
jących się projektowaniem, badaniem mikro przestrzeni miejskich. Zespoły te 
składają się z przedstawicieli z różnych dziedzin naukowych na przykład: archi-
tektów, urbanistów, socjologów, geografów, ekonomistów. Dodatkowo założono, 
iż w każdym zespole powinny być osoby z dużym doświadczeniem projektowym, 
badawczym oraz wiedzą i umiejętnościami w tych zagadnieniach.

Jako priorytet w tym przedsięwzięciu uznano wypracowanie możliwości wspo-
magania w  zarządzaniu rozwojem przestrzennym obszarów zurbanizowanych 
o szczególnie trudnej społecznie, złej ekonomicznie i zdewastowanej technicznie 
przestrzeni.

Wykorzystywane badania, analizy mają zapewnić wzrost świadomości prze-
strzennej mieszkańców, możliwość utożsamiania się z tą przestrzenią, odpowie-
dzialności za nią, partycypowania w procesach przekształcania.

Metody badawcze zastosowane przy opracowywaniu koncepcji wykorzystują 
wielowątkowe badania umożliwiające dogłębne poznanie analizowanej prze-
strzeni (różne płaszczyzny badawcze wiedzy ekspertów).

Zastosowano między innymi następujące narzędzia badawcze: ankiety, wywia-
dy, spotkania z użytkownikami, z osobami funkcyjnymi, analizy urbanistyczne, 
funkcjonalne, estetyczne, historyczną, techniczne, ekonomiczne, dokumentacji 
zdjęciowej, wizyty w terenie, obserwacje terenu i użytkowników, burzę mózgów. 
Wszystkie badania były konsultowane przez ekspertów z różnych dziedzin na-
ukowych wymienionych wcześniej.

Efektem tej pracy badawczej jest koncepcja projektowa kształtująca i organizu-
jąca funkcjonalnie niewielkie przestrzenie publiczne, które mogą być ważnymi 
miejscami aktywności społecznej, a  także wyróżnikami tożsamości miasta lub 
jego części.
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Koncepcja ma także za zadanie umożliwienie dokonania trwałych przemian 
mikro przestrzeni miejskiej za pomocą wieloaspektowych etapowych procesów, 
a także pomoc w zarządzaniu tymi miejscami i utrzymaniu nowej jakości prze-
strzeni.

RELACJE PRZESTRZEŃ – UŻYTKOWNIK

Wiele badań naukowych potwierdza tezę, że sztuczne środowisko zbudowane 
w znacznym stopniu wpływa na zachowania użytkowników tej przestrzeni (Ba-
sista 2009, Gzell 2015, Bać 2004, Gehl 2017). Można przyjąć też, że architektura 
to ogół obiektów materialnych służących zaspokojeniu obecnych i  przyszłych 
potrzeb człowieka zarówno osobistych jak i  społecznych oraz organizowanie, 
kształtowanie przestrzeni trwałych, użytecznych i estetycznych.

Architektura powinna więc odpowiadać zamierzonej funkcji, technice, wyma-
ganiom ekonomicznym i  estetycznym, rozwiązywać problemy kształtowania 
wszystkich elementów bezpośredniego otoczenia człowieka wewnątrz i  na ze-
wnątrz budowli (Witruwiusz, 2004).

Dlatego tak ważnym aspektem jest odpowiednie kształtowanie przestrzeni miej-
skiej także w skali człowieka.

Zaniedbana przestrzeń, zdewastowana struktura zbudowana nakłania użytkow-
ników do dalszego niedbania o tą przestrzeń, dewastacji czy też niechęci do użyt-
kowania jej, marginalizacji.

Również odczuwany brak bezpieczeństwa powoduje omijanie takiego terenu. Ni-
ska jakość przestrzeni pociąga za sobą dalsze konsekwencje, jak brak informacji 
o tej przestrzeni, niezrozumienie jej, nieutożsamianie się z nią.

W  rezultacie przestrzeń traci na wartości nie tylko kulturowej, ale też ekono-
micznej.

PRZYKŁAD - MYSŁOWICE, PLAC IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 
WRAZ Z CZĘŚCIĄ ULICY GÓRNICZEJ

ZAKRES OPRACOWANIA

Koncepcja została opracowana dla terenu znajdującego się w Mysłowicach. Ob-
szar opracowywany obejmuje plac im. Tadeusza Kościuszki oraz część ulicy 
Górniczej do ul. J. Wysockiego. Obszar ten sąsiaduje z osiedlem Rymera, uwa-
żanym za teren szczególnie niebezpieczny, zdewastowany, gdzie występuje dużo 
problemów społecznych. Przez obszar przechodzą ciągi piesze i częściowo jezdne 
łączące okoliczną zabudowę z dwiema szkołami: podstawową i gimnazjum oraz 
ogólnokształcącą. Pomiędzy placem a  szkołą ogólnokształcącą znajduje się ru-
chliwa ulica lokalna. W pobliżu terenu znajdują się różne instytucje kulturalne, 
opieki zdrowotnej, cmentarz.
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Teren placu przylega do osiedla wysokich budynków. Wokół części ul. Górniczej 
jest zabudowa z XIX-w. Kamienic.

Rys. 1. Zakres opracowania z  ważniejszymi elementami przestrzeni, Mysłowice, ul. 
Mickiewicza, Górnicza, plac Kościuszki; dokumentacja zdjęciowa z  wizji lokalnej, 
07.2017. (Oprac. Na podstawie zdjęcia satelitarnego A. Gumińska https://www.go-
ogle.pl/maps/@50.2372895,19.1377673,327m/data=!3m1!1e3;).

BADANIA - METODY

Przeprowadzono analizy urbanistyczne, funkcjonalne i estetyczne, badania an-
kietowe, wizję lokalną, analizę SWOT, analizę dostępnych możliwych metod 
i programów finansowania przedsięwzięcia, burzę mózgów, analizę możliwości 
aktywizacji społecznej, także dzieci i młodzieży szkolnej, inne.

ANKIETYZACJA

Dla dokładnego zbadania potrzeb użytkowników przestrzeni przeprowadzono 
ankietę. W  ankietyzacji brały udział różne grupy społeczne: dzieci i  młodzież 
z pobliskich szkół, sąsiadujących z obszarem, rodzice dzieci, mieszkańcy okolicz-
nych budynków, użytkownicy tej przestrzeni. W przewadze ankietowani zalicza-
li się do grupy wieku średniego (korzystający z Internetu), a także osób starszych 
(ze względu na mały przyrost naturalny). Ankietę przeprowadzono poprzez my-
słowickie internetowe portale internetowe i miejski, a także w szkołach i podczas 
wywiadów ulicznych.

Wyniki ankiet potwierdziły zły stan przestrzeni oraz określiły potrzeby użyt-
kowników:

• brak bezpieczeństwa (miejsce spotkań niebezpiecznych grup)
• utrudnione przejścia przez plac i ulicę („dzikie” parkingi, zdewastowana na-

wierzchnia, schody)
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• nieestetyczna, zniszczona przestrzeń (zaawansowana dewastacja wyposaże-
nia, brak kompozycji, brud, zaniedbany pomnik)

• niefunkcjonalna przestrzeń (brak ławek, oświetlenia, atrakcyjnej małej archi-
tektury)

• potrzeba nowoczesnego wyposażenia przestrzeni w media (Wi-Fi), potrzebne 
urządzenia (wodotryski, ławki, atrakcyjne elementy)

• potrzeby dzieci i młodzieży –sklep ze zdrową żywnością
• brak wiedzy o patronach i postaciach historycznych występujących na tym 

terenie (patroni szkół, bohater pomnika).
Wnioski z ankietyzacji: badana przestrzeń jest wykorzystywana jako ciąg komu-
nikacyjny (zaprowadzenie i odbiór dzieci ze szkoły), z nielicznymi przypadkami 
wykorzystywania przestrzeni placu do rekreacji (przestrzeń mocno zdewastowa-
na), potrzeba stworzenia bezpiecznej przestrzeni z elementami zapewniającymi 
funkcjonalność, niezniszczalność i bezpieczeństwo (wprowadzenie monitoringu, 
oświetlenia). Także występuje potrzeba uatrakcyjnienia tej przestrzeni, zacieka-
wienia użytkowników, dostosowania do aktualnych potrzeb także estetycznych. 
Jest to przestrzeń, która może pełnić rolę zarówno rekreacyjną (dużo istniejącej 
zieleni), funkcjonalną (ciąg pieszy z uspokojonym ruchem kołowym i uporząd-
kowanymi miejscami parkingowymi, z funkcją edukacyjną – wiadomości o No-
blistach polskich, o  bohaterze narodowym), jak też reprezentacyjną (pomnik 
bohatera narodowego T. Kościuszki, mały plac, ale dobrze umiejscowiony przed 
dwoma szkołami).

WIZJA LOKALNA

Grupa Projektowa podczas wizji lokalnej wykonała dokumentację zdjęciową. 
Obserwowano także zachowanie użytkowników tej przestrzeni, badano jakość 
zabudowy opracowywanej przestrzeni (także wyniki analiz).

Rys. 2. Mysłowice, ul. Mickiewicza, ul. Górnicza, plac T. Kościuszki, pomnik T. Ko-
ściuszki, osiedle mieszkaniowe, okoliczne szkoły: podstawowa i  gimnazjalna oraz 
liceum ogólnokształcące; dokumentacja zdjęciowa z wizji lokalnej, 07.2017.(foto. A. 
Gumińska).
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Spostrzeżenia z wizji lokalnej pokrywają się z wynikami ankiet.

ANALIZA FUNKCJONALNA, ESTETYCZNA PRZESTRZENI

Wykonano analizy funkcjonalno - estetyczne przestrzeni.

Analiza ta wykazała brak czytelnej, funkcjonalnej kompozycji przestrzennej uli-
cy i placu. W przestrzeniach tych istnieją niekontrolowane funkcje, jak: nieupo-
rządkowane parkowanie samochodów, miejsca do odpoczynku są zdewastowane 
i w nieodpowiednich miejscach w małych ilościach, ciąg komunikacyjny (osiedle 
- szkoły) jest zdewastowany i z przewagą ruchu samochodowego. Zieleń istniejąca 
na tym terenie jest zaniedbana, zasłania pomnik na placu, uniemożliwia odczy-
tanie historycznej osi kompozycyjnej zaczynającej się przy pomniku i przebie-
gającej przez ulicę Górniczą. Również pomnik znajdujący się na placu Tadeusza 
Kościuszki jest niezrozumiały dla mieszkańców. Proporcje pomnika są zachwia-
ne poprzez jego renowacje, a także estetyka budzi wątpliwości, szczególnie kolor 
popiersia pomalowany farbą niewspółgrającą z postumentem i otoczeniem.

Posadzki placu jak i ulicy są mocno zdewastowane (również przez parkujące tam 
samochody), istniejące schody w ciągu pieszym są niebezpieczne, mała architek-
tura jest również zdewastowana, wybrakowana i przypadkowo usytuowana bez 
powiązań funkcjonalnych (np. maszty na flagi, ławki, itp.).

SWOT

Na podstawie uzyskanych informacji określono następujące zagadnienia do roz-
wiązania: 

brak odpowiedniego zarządzania tą przestrzenią, nieład architektoniczno-ur-
banistyczny, problem z parkowaniem samochodów, dewastacja przestrzeni, zły 
stan infrastruktury technicznej, obniżone poczucie bezpieczeństwa mieszkań-
ców, występowanie negatywnych zjawisk społecznych na tym terenie i w okolicy, 
brak integracji mieszkańców, poczucia swojej własności obszaru, niskie poczucie 
odpowiedzialności za własną przestrzeń, brak rozwiązań przyjaznych środowi-
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sku (oświetlenie energooszczędne, korzystające z odnawialnych źródeł energii, 
selektywna segregacja odpadów), zakłócona oś kompozycyjna układu urbani-
stycznego zaczynającego się od pomnika T. Kościuszki i prowadzącej w głąb ul. 
Górniczej, brak czytelnego układu kompozycyjnego ciągu pieszego i placu, brak 
informacji o tej przestrzeni (jest niezdefiniowana). 

Jednocześnie pokazano potencjał tej przestrzeni (ukształtowanie przestrzenne, 
funkcjonalne, dostępność, interesujące sąsiedztwo szkół).

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI

Koncepcja zakłada aktywację, uatrakcyjnienie funkcjonalno - estetyczne i upo-
rządkowanie przestrzeni z ukazaniem możliwości jej finansowania realizacji.

Podstawowym założeniem projektu jest ukształtowanie nowej jakości przestrze-
ni, stworzenia miejsca bezpiecznego, funkcjonalnego dla różnych grup wieko-
wych, o różnych zapotrzebowaniu funkcjonalnym, ale jednocześnie ukazującego 
jego inne wartości np. wiedzę historyczną.

Założeniem koncepcji jest wprowadzenie do przestrzeni ulicy Górniczej wstęgi 
przestrzennej będącej elementem wielofunkcyjnym: uporządkowanie kompozy-
cyjne przestrzeni, miejsc wypoczynku, relaksu, zadaszenia, oświetlenie, infor-
macja o bohaterach pobliskiej szkoły podstawowej i gimnazjalnej (im. Noblistów 
Polskich) oraz o  bohaterze pomnika T. Kościuszce. Jednorodna kolorystyka 
przestrzeni ulicy i  placu ma łączyć te przestrzenie. Na placu zaprojektowano 
posadzkę podzieloną modułami tworzącymi labirynt graficzny z  istniejącym 
pomnikiem znajdującym się na osi ulicy i  w  centralnym puncie placu. Labi-
rynt wykorzystano również do umieszczenia informacji o  bohaterze pomnika 
i związanych z nim wydarzeniach historycznych. W posadzce placu i ulicy za-
stosowano oświetlenie podkreślające kierunki komunikacji. Przy pomniku (za-
projektowano zmianę postumentu pomnika na ażurowe, ukazujące przestrzeń) 
zaproponowano fontannę z tryskaczy wodnych w kształcie kwadratu (ukazanie 
pomnika – zasłonięcie pomnika wodą, w okresie niemożliwym dla użycia wody 
zastosowano oświetlenie na tej samej zasadzie – zmiana przestrzeni z otwartej 
ukazującej pomnik po zamkniętą ścianą z wody lub światła). Na placu umiesz-
czono zestawy ławek o różnych dodatkowych funkcjach, zieleń zintegrowana jest 
z  powierzchniami utwardzonymi (przenikanie stopniowe), nowe nawierzchnie 
mogą być interaktywne, a  także z  efektem fluoroscencyjnym. Zaprojektowano 
wykorzystanie oświetlenia zasilanego energią odnawialną bądź pozyskiwaną 
w inny, ekologiczny sposób (huśtawki, rowery produkujące energię). Na obszarze 
części ulicy Górniczej uspokojono ruch kołowy, zapewniono miejsca parkingowe 
dla mieszkańców, wprowadzono strefę pieszo – jedzą. Zaprojektowano również 
miejsce dla mobilnego fast food ‘u ze zdrową żywnością dla dzieci.
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Rys. 3. Koncepcje projektowe: droga, wstęga, miejsca zielone, ciągi komunikacyjne 
(oprac. na podstawie map Geodezja UM Mysłowice - A. Gumińska).

WNIOSKI

Jak wykazują badania potrzeb społecznych (Maslow, Herzberg) w  pierwszym 
rzędzie należy zaspokoić potrzeby o charakterze egzystencjalnym (potrzeby fi-
zjologiczne, bezpieczeństwa), a  w  późniejszym etapie te potrzeby o  wymiarze 
wyższym (przynależność do grupy, uznanie, motywatory, estetyka).

Przestrzeń, jej jakość niewątpliwie wpływa na zachowanie jej użytkowników. 
W  przestrzeni zdegradowanej, bez wyraźnych informacji człowiek nie zwraca 
uwagi na przestrzeń, niszczy ją, nie dba o  jej jakość, jest miejscem o wysokiej 
przestępczości.

W pracy metoda projektowania mikroprzestrzeni miejskich przedstawiona zo-
stała jako przykład korelacji człowieka z architekturą.

Przedsięwzięcie to polegające na zarządzaniu przestrzenią miejską przez wielo-
aspektowe badania przestrzeni, potrzeb i zachowań jej użytkowników, aż do mo-
nitorowania sposobów wykorzystania tej przestrzeni przez użytkowników.
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W pracy uzyskano projekt koncepcyjny możliwy do realizacji (o realizacji Mi-
kroplanowania 2016 - Hawrylak, 2017) . 

W procesie badawczym przestrzeń szeroko pojęta została podzielona na strefy: 
społeczną (integracja społeczności lokalnej), urbanistyczną (funkcjonalna, o wy-
sokiej jakości przestrzeń) i  środowiskową (zachowanie i  powiększenie zieleni 
czynnej na tym obszarze).

Dla łatwiejszej realizacji inwestycji zaproponowano również programy wspiera-
jące taką działalność (programy unijne, krajowe, wolontariat, inne).

Skutki tego projektu mogą przyczynić się do wzmocnienia ekonomicznego dziel-
nicy, wzrostu wartości kulturowej, atrakcyjności, powstania w pełni funkcjonal-
nej przestrzeni publicznej dostosowanej do aktualnych potrzeb użytkowników.

Dla osiągnięcia pełnego obrazu badań nad tą przestrzenią powinny być prze-
prowadzone badania sprawdzające po realizacji inwestycji: czy zaprojektowane 
funkcje są adekwatne do tych zrealizowanych i czy poprawiły się wskaźniki bez-
pieczeństwa, użyteczności, estetyki i inne.
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