
Należą do nich: targi na rynkach; drobny handel i rzemiosło; 
życie instytucjonalne związane z władzą (waga, pręgierz, ła-
wa miejska); dostęp do podstawowych zasobów (studnia); 

przekazywanie informacji (zegar na ratuszu, ogłoszenia, spotka-
nia); przemieszanie mieszkań, usług, administracji, drobnej produk-
cji. Spędzanie czasu wolnego przeniosło się do budynków: miesz-
kań, galerii handlowych, centrów rozrywki. Tym samym funkcje pre-
stiżowe, jakie towarzyszyły np. alejom – „salonom miejskim” lub pla-
com przed obiektami władzy, kultu, kultury – utraciły żywotny ele-
ment życia codziennego. Sacrum pozostało bez profanum. Funk-
cje informacyjne w coraz większym stopniu są przejmowane przez  
internet i media. 

Rozważania  
o przestrzeniach 
publicznych

Przedmiotem artykułu są rozważania o podstawach funkcjonowania przestrzeni 
publicznej we współczesnym mieście wobec zaniku tradycyjnych sposobów 
użytkowania tej przestrzeni, które uformowały historyczne miasta.

Pytanie o społeczność miejską
Pytanie o przestrzeń publiczną miasta jest pytaniem o społeczność 

miejską. Czy ona istnieje i czemu ma służyć? Komu i do czego jest 
potrzebna? Według niektórych socjologów w wyniku procesów me-
tropolizacji „płaszczyzną relacji społecznych staje się nie miejsce, ale 
przestrzeń przepływów” [1]. W nowoczesnych metropoliach opartych 
o ponadlokalne połączenia międzynarodowe: transportu, wymiany in-
formacji, myśli i pieniędzy, przestrzeń społeczna funkcjonuje w war-
stwie wirtualnej. Zagospodarowywanie przestrzeni wokół ukształto-
wanych historycznie centrów miejskich odbywa się w oparciu o pro-
cesy rynkowe oraz spekulacje na różnicach wartości gruntów. Prowa-
dzą one do powstania miasta rozproszonego, powtarzającego mo-
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1. Przestrzeń publiczna przed ratuszem dzielnicy Ursynów  
– atrakcyjnie zagospodarowany wynikowy fragment przestrzeni 
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społecznie przestrzeń publiczna 3. Pasaż Ursynowski
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Rozważania  
o przestrzeniach 
publicznych

dernistyczne schematy segregacji funkcji mieszkania, pracy, usług 
i wypoczynku w postaci zwartej lub rozproszonej zabudowy mieszka-
niowej, centrów handlowo-usługowych, skupisk miejsc pracy, ośrod-
ków rozrywkowych lub sportowych. Działanie wszystkich tych funkcji 
jest uzależnione od transportu kołowego. Przestrzenie komunikacyjne 
są podstawową wspólną przestrzenią społeczności miejskiej i tak są 
postrzegane. Przestrzeń publiczna w takim układzie nie powstaje sa-
moczynnie. Może być tworzona z inicjatywy aktywnych członków lo-
kalnej społeczności, w ramach publicznych inwestycji z funduszy eu-
ropejskich, przez deweloperów jako element podnoszący wartość in-
westycji. Traktowana jest jako czynnik podnoszący jakość życia, ale 
już nie jako integralna część życia codziennego. Wynika to z segrega-
cji funkcji: powstają placyki mieszkaniowe z podstawowymi usługami, 
atrakcyjnie zagospodarowane przestrzenie przed galerią handlową, 
przed kościołem, biurowcem, ratuszem (fot. 1.). W miejsce kształto-
wania przestrzeni publicznej za pomocą pierzei budynków i ich funk-
cji uciekamy się do zagospodarowywania wynikowych fragmentów 
przestrzeni komunikacyjnych, przy których usytuowano budynki usłu-
gowe lub użyteczności publicznej. Mają one podnosić atrakcyjność 
obiektu w kategoriach komercyjnych lub jego prestiż. 

Miasto zwarte i rozproszone 
Przestrzeń współczesnego miasta powstaje w wyniku równoległej 

realizacji dwóch sprzecznych modeli: miasta zwartego i rozproszone-
go. Obydwa rozwijają się pod wpływem globalnych uwarunkowań: 
rozwoju komunikacji oraz rzeczywistości wirtualnej. Miasto zwarte to 
miasto maksymalnej koncentracji zabudowy, przemieszania i intensy-
fikacji funkcji usług, miejsc pracy, mieszkań. W mieście zwartym reali-
zują się ambicje metropolitalne, związane z kumulacją kapitału i wirtu-
alnej, spekulacyjnej wartości gruntu oraz intensywności zabudowy na 
nim. Zdarza się, że intensywność zaludnienia miasta zwartego i kon-
centracja miejsc pracy oraz usług sprawia, że życie samoistnie wypeł-
nia przestrzenie między budynkami, nadając im cechy przestrzeni pu-
blicznej. Funkcjonowanie przy wysokiej koncentracji zabudowy, funk-
cji i ludzi wymusza powstanie porządku w przestrzeni – sieci ulic, które 
stają się pulsującą życiem przestrzenią publiczną. W większości wy-
padków jednak wynikająca ze zwartości zabudowy intensywność ru-
chu samochodowego powoduje wyparcie życia lub wymusza wypar-
cie zabudowy na rzecz arterii komunikacyjnych. Miasta zwarte w sen-
sie pozytywnym funkcjonują na określonym poziomie ekonomicznym 
i przez to tworzą „ład wykluczeń” [2], ograniczający społeczność mia-
sta zwartego do coraz węższej grupy ekonomicznej.

Miasto rozproszone tworzone jest poprzez poszukiwanie wysokiej 
jakości warunków życia powstających przez kontakt z przyrodą, dą-

żenie do izolacji od intensywności życia miejskiego, różnice warto-
ści gruntu w mieście i poza miastem. Miasto rozproszone tworzy wa-
runki powstania przestrzeni prywatnych i grupowych, czyli podwórek 
mieszkalnych oraz komercyjnych przestrzeni półpublicznych. Nie wy-
twarza klasycznych miejskich przestrzeni publicznych, chociaż mo-
głyby one powstawać za sprawą planu urbanistycznego, na przykład 
w powiązaniu z przystankiem szybkiej kolei miejskiej, zgodnie z kon-
cepcją Transit Oriented Development [3]. 

Wpływ urbanistyki modernizmu i rozrastanie się miast spowodo-
wały równocześnie zanik przestrzeni miejskich w nowych dzielnicach 
miast oraz rosnącą potrzebę kontaktu z przyrodą, szczególnie w sfe-
rze czasu wolnego. Skutkiem tego dla mieszkańców miasta zmalało 
znaczenie przestrzeni publicznej o charakterze miejskim, jak również 
poczucie konieczności kształtowania takiego charakteru przestrze-
ni. Całkowity brak przestrzeni publicznej lub zawłaszczenie jej przez 
ruch kołowy budzi jednak potrzebę odtwarzania wartości z nią zwią-
zanych. W sferze swobody zachowań oraz egalitaryzmu społeczne-
go i ekonomicznego tradycyjny plac przed kościołem oferuje większą 
wolność niż galerie handlowe. 

Dwie drogi
Istotą miasta jest mieszanie się ruchu pieszego i kołowego w stre-

fach mieszkaniowych, produkcyjnych, usługowych oraz administracyj-
nych. Relacje między tymi elementami stanowią podstawę relacji miej-
skich. Jeśli proporcje między nimi są zaburzone, nie działa ani miasto, 
ani jego przestrzenie publiczne. Wśród współczesnych prób kształto-
wania przestrzeni publicznych w mieście można wyróżnić dwie drogi.

Pierwsza to próby przywrócenia społecznych wartości miasta tra-
dycyjnego poprzez regulacje przestrzenne powiązane z administra-
cyjnymi. Kształtowanie struktury przestrzennej i przestrzeni publicz-
nych w kategoriach tradycyjnych. Droga ta oparta jest o przestrzeń 
publiczną jako istotę mitu miasta tradycyjnego, związków przestrze-
ni z życiem osoby, społecznym i demokracją lokalną. W kategoriach 
zarówno przestrzennych, jak i relacji międzyludzkich powstała idea 
dzielenia superskupisk miejskich na drobnoziarniste oraz ustanawia-
nia w nich pełnej samorządowej władzy lokalnej. Lokalność tego typu 
miast w mieście musi być regulowana infrastrukturą techniczną, pie-
niędzmi i przyrodą. Nad tym wszystkim musi istnieć struktura organi-
zacyjna ustalająca reguły funkcjonowania – władza lokalna [4].
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Istotą miasta jest mieszanie się ruchu pieszego 
i kołowego w strefach mieszkaniowych, 
produkcyjnych, usługowych oraz administracyjnych.

2. Plac przed kościołem Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie 
Północnym – tradycyjna w formie, działająca i akceptowana 
społecznie przestrzeń publiczna 3. Pasaż Ursynowski

4. Plac Europejski w Warszawie – przestrzeń publiczna  
jako istota mitu wielkiego miasta zwartego
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Idea dzielenia wielkich skupisk odwołuje się do małych miast. Tra-
dycja śródmieścia ulokowana jest tam w historycznej części, z której 
korzystają również powojenne dzielnice mieszkaniowe powstałe po-
za historycznym śródmieściem. Powstaje pytanie, czy modernizm lub 
szerzej – nowoczesność – wytworzyły nowy, lepszy typ przestrzeni 
publicznej. Sprzeciwia się temu myślenie konserwatywne, według któ-
rego miasto przeszłości było czymś wspaniałym. Relacje ludzi w ma-
łych miastach historycznych jawią nam się jako wzorzec, który po-
trzebujemy przenieść w świat ujednoliceń globalizacyjnych. Droga ta 
nie jest zauważana w istocie nurtu, którą jest tworzenie czegoś zupeł-
nie nowego (tak jest przedstawiany np. plac Europejski w Warszawie). 

Przykładem podejścia tradycyjnego do przestrzeni publicznej jest 
plac przed kościołem Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie 
Północnym (fot. 2.) wraz z Pasażem Ursynowskim (fot. 3.) – tradycyj-
na w formie, działająca i akceptowana społecznie przestrzeń publicz-
na; niefunkcjonująca we współczesnym dyskursie profesjonalnym 
w warstwie krytyki architektury oraz sztuki, bo nie odpowiada kryte-
riom nowoczesności, awangardy. Ten plac nigdy by nie powstał po 
roku 2000. Stworzono go na przełomie lat 80. i 90., w sytuacji zaniku 
obu systemów. Braku uformowania się dwóch sił. Walka między nimi 
stworzyła przestrzeń, w którą można było wejść ze swoją ideą i być 
pozytywnie potraktowanym przez obie walczące siły. Okres ten trwał 
od drugiej połowy lat 70. do połowy lat 90. Nie wiemy, jaki jest status 
formalny placu, nie ma nawet nazwy. Część placu należy do Kościo-
ła. Kościół nie ogrodził swojego terenu – przyjął, że jest on fragmen-
tem placu. Pasaż Ursynowski w całości wytyczono na terenie spół-
dzielczym. Jedyną osobą z jasnym poglądem, jak ma być, był projek-
tant. Ten pogląd został przyjęty przez dysponentów terenów: Kościół 
(proboszcza Tadeusza Wojdatę) i Spółdzielnię (prezesa Krzysztofa 
Kołodkę). W XXI wieku projektant ze swoimi poglądami „jak ma być” 
został całkowicie wyłączony ze sfery decyzyjno-realnej. 

Druga droga kształtowania współczesnego miasta to poszukiwa-
nie nowego typu przestrzeni publicznej w oparciu o aktualne cechy 
życia miejskiego. Powstają przestrzenie „korporacyjne” lub rekreacyj-
ne, związane w przeważającej mierze ze spędzaniem czasu wolne-
go. Obserwujemy wprowadzanie funkcji sportu, rekreacji i masowej 
konsumpcji do przestrzeni publicznych. Do tego nurtu można zaliczyć 
również przestrzenie publiczne urządzone dla celów prestiżu, symbo-
lu lub określonej estetyki, a nie funkcji życia społecznego, odpowiada-
jące mitowi wielkiego miasta, takie jak plac Solidarności na Centrum 
Dialogu Przełomy w Szczecinie czy plac Nowy Targ we Wrocławiu.

Z drogą tą wiąże się sens przestrzeni publicznej jako istoty mitu 
wielkiego miasta zwartego, związanego z wielkimi centrami finanso-
wymi i władzy. Miasta zwarte przyciągają ludzi mitem „od pucybu-

ta do milionera”. Często pozostają oni w wielkim mieście w zawodach 
obsługujących. Mit spełnia się w byciu częścią społeczności miasta 
oraz podtrzymaniu nadziei na włączenie do elity. Mit ciągnie do strefy 
śródmiejskiej, lokalizacji współczesnych i historycznych obiektów wła-
dzy, wytwarzających mit ciągłości elit. W przestrzeniach tych obiektów 
oraz w śródmiejskich przestrzeniach publicznych następuje naturalny 
ruch przenikania do elit. Istnieje zjawisko zawężania się elit, a tym sa-
mym możliwości przenikania do nich. To buduje z jednej strony chęć 
zdestruowania układu, z drugiej strony – niezależnego formowania od-
miennej organizacji społeczeństwa i przestrzeni z tym związanej. 

W poszukiwaniu przestrzeni
Istnieje również nurt przekształcania związków o charakterze pań-

stwowym i miejskim w globalne, który wiąże się z aprzestrzennością. 
Jednak przez imperatyw ludzkiego szukania związków w przestrzeni 
pojawia się tendencja do nazywania intensywnych skrzyżowań miej-
skich oraz przepływów mas ludzi przestrzenią publiczną i do tworze-
nia centrów – poza strukturami miejskimi oraz państwowymi. Nowe 
struktury organizacyjne w mieście przejmują role odgrywane dotych-
czas przez władze miasta i państwa. Inwestycja o charakterze global-
nym przejmuje życie lokalne. Przykładem takiego działania mogą być 
galerie handlowe oraz restauracje McDonald’s [5], które przejmują 
życie lokalne z historycznych rynków i ulic handlowych. 

Przykładem poszukiwania nowego typu przestrzeni publicznej jest 
plac Europejski w Warszawie [6]. Powstał on na działce prywatnej ja-
ko część założenia biurowego wokół wieżowca Warsaw Spire na tere-
nie dawnych zakładów przemysłowych na warszawskiej Woli. Dewelo-
per, firma Ghelamco, sfinansował urządzenie publicznie dostępnego 
placu-skweru łączącego elementy krajobrazowe – zieleń wysoką oraz 
założenia wodne, kulturowe – ekspozycję dzieł sztuki i murale, oraz ko-
mercyjno-rozrywkowe – kawiarnie, restauracje, kino letnie, ślizgawka. 
Na co dzień plac służy jako miejsce odpoczynku pracownikom z przy-
ległych biurowców, wieczorami oraz w dni świąteczne – jako przestrzeń 
spędzania wolnego czasu przez okolicznych mieszkańców. Plac ma 
charakter wyłącznie pieszy, lecz bliskość stacji metra i prestiżowa po-
zycja Warsaw Spire nadają mu znaczenie ponadlokalne (fot. 4. 8.).

Równolegle rozwija się idea przypisywania intensywnie użytko-
wanym przestrzeniom w mieście roli przestrzeni społecznych. Próby 

Dzielenie superskupisk miejskich na drobnoziarniste 
i ustanawianie w nich pełnej samorządowej władzy 
lokalnej musi być regulowane infrastrukturą 
techniczną, pieniędzmi oraz przyrodą.

5. Plac przed Halą Koszyki w Warszawie – próby tworzenia nowego 
życia na podstawie starych układów

6. Plac Zbawiciela w Warszawie – przestrzeń społeczna wokół 
przestrzeni komunikacyjnej

7. Rejon wejścia do stacji metra Stokłosy na Ursynowie Północnym – 
przypadkowo zagospodarowana przestrzeń, intensywnie użytkowana, 

o wyrazistej funkcji społecznej, z potencjałem wytworzenia formy 
miejskiej przestrzeni publicznej
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tworzenia na podstawie starych układów nowego życia (plac przed 
Halą Koszyki, fot. 5.), ale także przypisywania skrzyżowaniom ulicz-
nym funkcji przestrzeni społecznych, dla których światowym wzor-
cem jest Shibuya w Tokio lub Times Square w Nowym Jorku. W War-
szawie taką przestrzenią stał się plac Zbawiciela (fot. 6.). Popular-
ność miejsc intensywnego ruchu kołowego zaprzecza utożsamianiu 
przyjaznej i dostępnej przestrzeni publicznej z przestrzenią wyłącz-
nie ruchu pieszego. Na skrzyżowaniach miejskich problem dostęp-
ności oraz niedostępności jest regulowany w czasie, a nie wyklucze-
niem z przestrzeni.

Superorganizacja a efekty uboczne 
Myśl formowana przez syntezę różnych sił funkcjonujących w mie-

ście, budująca cechę miasta – łączenie różnorodności – została wy-
eliminowana na rzecz poglądów superorganizacji: przedsiębiorstw 
handlowych, korporacji międzynarodowych lub interesów wielkiego 
przedsiębiorcy odpowiedzialnego za dostarczanie elektryczności, 
ciepła czy budowania sieci transportowej rozbitej na samochodową, 
tramwajową, autobusy, metro, ścieżki rowerowe. Integracja tych in-
teresów na poziomie odbiorcy jest dużo prostsza przy ograniczonej 
wielkości terenu i liczby ludzi na nim żyjących, niż synteza z pozycji in-
teresu dostawcy ciepła, energii czy układu drogowego.

W Warszawie największy potencjał życia społecznego wydają się 
mieć przestrzenie powstałe jako efekt uboczny inwestycji ogólnomiej-
skich (głównie transportowych) lub niezależnie od nich. Należą do 
nich np. „patelnia” przy stacji metra Centrum, przestrzenie publicz-
ne przy stacjach metra, przestrzenie przejść podziemnych, bazarów, 
miejsca, w których życie wynika ze skupienia przystanków komuni-
kacji, straganów, ogródków kawiarnianych. Są to często przestrzenie 
uznawane za „nieurządzone” i „niezagospodarowane”, lecz intensyw-
nie użytkowane, o wyrazistej funkcji społecznej (fot. 7.). Mają poten-
cjał wytworzenia formy miejskiej przestrzeni publicznej, o ile będzie 
ona syntezą istniejących sposobów użytkowania.

Równolegle z rozwojem lokalnych przestrzeni publicznych po-
za centrum miasta należy zapewnić w nich miejsce globalizacji. 
Na przykład przy al. KEN na Ursynowie lub w rejonach wyjść z me-
tra, gdzie z powodów technologicznych budowano obiekty partero-
we, i w innych częściach miasta, wykorzystując współczesne moż-
liwości, budować alokalnie, intensywnie, prospołecznie.              n
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Streszczenie: Przedmiotem artykułu są rozważania o podstawach 
funkcjonowania przestrzeni publicznej we współczesnym mieście 
wobec zaniku tradycyjnych sposobów użytkowania tej przestrzeni, 
które uformowały historyczne miasta. Przestrzeń publiczna może być 
odczytywana jako istota mitu miasta tradycyjnego lub jako istota mi-
tu miasta zwartego – metropolii. Obydwa mity stanowią podstawę 
nowych dróg rozwoju miejskiej przestrzeni publicznej: lokalną i glo-
balną. W Warszawie największy potencjał życia społecznego wydają 
się mieć przestrzenie uznawane za „nieurządzone” i „niezagospoda-
rowane”, lecz intensywnie użytkowane, o wyrazistej funkcji społecz-
nej. Mają one potencjał wytworzenia formy miejskiej przestrzeni pu-
blicznej, o ile będzie ona syntezą istniejących sposobów użytkowa-
nia. Równolegle z rozwojem lokalnych przestrzeni publicznych po-
za centrum miasta należy zapewnić w nich miejsce dla globalizacji. 
Słowa kluczowe: przestrzeń publiczna, miasto w mieście, metropo-
lie, globalizacja

Abstract: Considerations on public spaces. The scope of the artic-
le is the basis for contemporary urban public space in the face of di-
minishing of traditional ways of its functioning. The public space can 
be read as the essence of the myth of traditional historical city or of 
the myth of a compact city – metropolis. These two myths are the ori-
gin of the two basic ways of developing modern public spaces: local 
and global. As can be observed in Warsaw, the social potential mo-
ved to the random spaces surrounding the public transport stops.  
It is possible to create new living urban public space there, provided 
it synthesizes current functions. 
Key words: public space, city in the city, metropolis, globalization

Zd
ję

ci
a

 a
rc

h.
 W

IŚ
N

IO
W

SK
I

6. Plac Zbawiciela w Warszawie – przestrzeń społeczna wokół 
przestrzeni komunikacyjnej

7. Rejon wejścia do stacji metra Stokłosy na Ursynowie Północnym – 
przypadkowo zagospodarowana przestrzeń, intensywnie użytkowana, 

o wyrazistej funkcji społecznej, z potencjałem wytworzenia formy 
miejskiej przestrzeni publicznej 8. Plac Europejski w Warszawie
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Drogą kształtowania współczesnego miasta jest 
poszukiwanie nowego typu przestrzeni publicznej 
w oparciu o aktualne cechy życia miejskiego.


