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SPOSOBY I FORMY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI ZURBANIZOWANEJ WSPOMAGAJĄCE 
IDENTYFIKACJE CZŁOWIEKA Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA 

THE METHODS AND FORMS OF CREATING URBANIZED SPACES SUPPORT HUMAN IDENTIFICATION WITH PLACE 
OF LIVING. 

STRESZCZENIE 

Uroda ośrodków miejskich , spostrzegana poprzez sposób ukształtowania ich struktury przestrzennej wraz z obiektami 
architektonicznymi, jest niewątpliwie jednym z elementów , który przekłada się na procesy identyfikacji mieszkańców ze 
swoim miejscem życia. Nie ulega wątpliwości, że wpływ na pozytywną ocenę urody miasta ma również  wysoka identyfikacja 
ze swoim miejscem zamieszkania. Pomimo, iż pomiędzy urodą miasta, odbieraną jako wartość estetyczną, nie można 
postawić znaku równości z rolą identyfikacji z tym miejscem, to jednak nie ulega wątpliwości iż oba te stanowiska są ściśle 
ze sobą połączone , oddziaływujące wzajemnie na siebie na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Praca ma na celu opisanie 
głównych form i elementów przestrzeni miejskiej, z  nastawieniem na opis przestrzeni mieszkaniowych,  jakie poprzez 
odpowiedni kształt i lokalizację w środowisku mieszkalnym, pozytywnie wpływają na odczucia identyfikacji. Odpowiedni 
kształt przestrzeni zurbanizowanej niewątpliwie przekłada się na pozytywny jej odbiór świadczący o jej urodzie co  z kolei 
przekłada się również na identyfikację z tą przestrzenią.    

ABSTRACT 

The beauty of the city spaces, seen through their shape and their spatial structure along with architectural objects, is 
undoubtedly one of the elements, which affect the processes of identification of the inhabitants with their place of living. 
There is no doubt, that the high identification with our place of  residence determines whether our opinion on the beauty of 
our city is positive. Although, we can not consider equivalent the beauty of the city spaces, regarded as an aesthetic value 
and the role of the identification with our place of living, there is no doubt,  that both positions are connected close together 
and influence each other on the basis of their mutual feedback. The aim of this work is to describe the main forms and 
elements of urban space, focusing on the housing spaces, which, through the right shape and the location within residential 
environment, has positive influence on the feelings of identification. The appropriate shape of urban space is undoubtedly 
reflected by the positive perception of this space, which proves its beauty and is also reflected by the identification with this 
place.      
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1 WSTĘP 

Każda struktura przestrzenna jest niewątpliwie fizycznym świadectwem potrzeb człowieka do nadania dotąd 
niezantropogenizowanym przestrzeniom naturalnym cech usystematyzowania i przejrzystej struktury funkcjonalno – 
przestrzennej. Przestrzeń zurbanizowana poprzez swoją strukturę ukształtowania z naniesionymi na nią elementami 
kubaturowymi oraz przestrzeniami zielonymi, w wielu wypadkach determinuje nasze działania stając się w pewnym sensie 
jednym z „cichych wychowawców” wpływających na kształtowanie naszej osobowości [4]. Z drugiej strony, tak jak pisał jeden 
z najwybitniejszych polskich socjologów - Aleksander Wallis cyt.:„W stratyfikacji architektury i zespołów urbanistycznych 
wyrażone zostają prestiżowe potrzeby jednostek, rodów, zbiorowości zawodowych, instytucji klas społecznych, a w pewnych 
przypadkach – całego narodu1”. Tym samym kształtowana przestrzeń zurbanizowana stanowi świadectwo naszej historii - 
stając się jednocześnie planszą dla tworzenia się naszej przyszłości.  Niewątpliwie jednym z elementów, które świadczą o 
wyjątkowości danej przestrzeni jest to co nazywane jest potocznie urodą miejsca. Na próżno jednak poszukiwać 
jednoznacznej definicji dla tego sformułowania, a zwrot „uroda miasta” ma wydźwięk wyłącznie subiektywny dla każdego z 
nas oznaczający coś innego. Nie oznacza to, iż niektóre elementy rozwiązań przestrzennych nie stanowią wartości stałych, 
odbieranych przez większość w sposób zbliżony, często prowadząc do wytwarzania ścisłej relacji pomiędzy przestrzenią a 
obserwatorem [11],[9]. Relacje tego typu można nazwać swojskością danego miejsca2, co z kolei wydaje się tożsame z 
określeniem identyfikacji z tą przestrzenią [11]. Pomimo, że pomiędzy urodą miejsca a identyfikacją z daną przestrzenią nie 
można postawić znaku równości, to jednak pomiędzy tymi dwoma kryteriami waloryzacji danej przestrzeni zurbanizowanej 
zachodzą, na zasadach sprzężenia zwrotnego, ścisłe zależności. W większości wypadków wydaje się, iż utożsamiamy się 
bądź chcielibyśmy utożsamiać się z miejscami, które wg naszych subiektywnych odczuć charakteryzują się wysokimi 
wartościami estetyczno - funkcjonalnymi. Równolegle przestrzenie z jakimi się utożsamiamy, choć niektóre wcale nie 
posiadają wysokich walorów estetycznych, w związku tworzącą się z nimi więzią emocjonalną stają się dla nas 
akceptowalne, a tym samym spostrzegane w wymiarze pożądanego piękna. Nie ulega wątpliwości, iż można wyróżnić grupę 
elementów w postaci form przestrzennych, które konsolidują oba te sposoby odczytywania środowiska 
zantropogenizowanego stanowiąc tym samym bazę do poprawnego projektowania zespołów urbanistycznych przyjaznych 
człowiekowi.  

2 STRATYFIKACJA STRUKTURY MIEJSKIEJ W KONTEKŚCIE IDENTYFIKACJI  

Identyfikacja mieszkańców z poszczególnymi strukturami miasta nabiera obecnie, w wyniku procesów globalizacyjnych, 
szczególnego znaczenia. Z jednej strony mamy ciągle do czynienia z uniezależnianiem się człowieka od swojego miejsca 
urodzenia i zamieszkania a z drugiej strony coraz silniejszą potrzebę poszukiwania tożsamości na poziomie lokalnym [2].  
Wydaje się, że każdy człowiek potrzebuje do poprawnego rozwoju psychofizycznego przestrzeni z jaką będzie mógł się 

                                                 
1 Cyt. [12] str. 56 

2 Zagadnieniu swojskości miasta, jak również poszczególnych jego struktur wewnętrznych przedstawiła K. Pawłowska w książce pt. „Idea 
swojskości miasta”. Autorka w sposób następujący tłumaczy termin swojskość architektury cyt. „Swojskość architektury danego miejsca 
będzie tu rozumiana jako taka jej cecha lub zestaw cech, które sprawiają, że między człowiekiem (lub grupą ludzi) a miejscem oraz 
pomiędzy ludźmi wspólnie zamieszkującymi określone miejsce mogą nawiązywać się emocjonalne związki przynależności i 
przywiązania,...” –  cyt. [6] str. 7   
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identyfikować. Dla jednych będzie to wyłącznie mieszkanie, będące ucieleśnieniem najintymniejszych potrzeb, dla innych 
całe osiedle a dla jeszcze innych miasto. Jednakże każda z przestrzeni w układzie osadniczym przez różne grupy społeczne 
bądź poszczególne jednostki, może być utożsamiana z innymi poglądami, odczuciami tudzież zależnościami pomiędzy 
poszczególnymi jej komponentami [11]. Nasuwa się pytanie: w jaki sposób można kształtować strukturę ośrodków miejskich 
by zwiększyć poczucie identyfikacji z daną strukturą przestrzenną przy jednoczesnym poczuciu swoistego rodzaju harmonii 
danej struktury odbieranej przez większość mieszkańców? Wydaje się, iż jedyną drogą do osiągnięcia takiego stanu jest 
kształtowanie zurbanizowanych środowisk miejskich w sposób czytelny i funkcjonalny, gdzie można w intuicyjny sposób 
określić różnice pomiędzy poszczególnymi częściami miasta [5]. „Dzięki czytelności środowiska, możemy uniknąć działań 
zbędnych lub błędnych, a jego walory estetyczne dostarczają nam przyjemnych wrażeń. Jeżeli w otoczeniu takim 
przebywamy długo, odnosimy wrażenie, że jest to środowisko przyjazne dla nas i możemy je polubić.3”. Oczywiście przy 
kształtowaniu obszarów miejskich należy być dalekim od szablonowych i jednoznacznych podziałów na jednostki 
strukturalne - miasto bowiem musi się charakteryzować również spontanicznością w sposobie formowania a nie wyłącznie 
sztywnymi podziałami pomiędzy poszczególnymi rejonami. Podziały te jednak muszą być na tyle wyraźne by obserwator 
miał wobec nich odczucia świadczące o ich indywidualności.  

Ze względu na samą istotę zjawiska identyfikacji można ją podzielić na dwa główne rodzaje. Pierwszy dotyczy identyfikacji z 
centrum miasta będącego uosobieniem głównej przestrzeni integralnej4 danego ośrodka będącego zarazem reprezentantem 
jednostki osadniczej jako całości [11]. Drugi poziom identyfikacji dotyczy poszczególnych dzielnic miasta a w nich 
konkretnych elementów takich jak: osiedla, centra lokalne bądź zespoły zieleni, które wraz z kolejnymi etapami ich 
stratyfikacji na mniejsze jednostki zyskują coraz bardziej lokalny charakter [1],[10],[11]. Dlatego też by zapewnić odpowiedni 
podział na kolejne jednostki nie można zapominać o odpowiednim ich ukształtowaniu i indywidualnym charakterze. 
Natomiast podział miasta na dzielnice, będące wyrazem hierarchizacji ośrodków przestrzennych składających się na owe 
miasto, nie może być wyłącznie wytworem kaprysu administratorów a powinno powstawać na skutek spontanicznych 
procesów przestrzenno – społecznych [6].   

Jak wiadomo najściślejszym miejscem życia każdego z nas jest miejsce zamieszkania, które w postaci zespołów 
mieszkaniowych stanowi główną płaszczyznę w jakiej zachodzą procesy identyfikacji. Utożsamianie się z miejscem 
zamieszkania przebiegać może na dwóch płaszczyznach. Pierwsza stanowi tzw. „tożsamość zastaną”, gdy w wyniku sytuacji 
zewnętrznych będąc zmuszonymi do zamieszkiwania danej przestrzeni zaczynamy siłą  rzeczy się z nią identyfikować. 
Drugim rodzajem jest „tożsamość z wyboru” , gdy sami mamy możliwość wybrania miejsca, które zaspakaja nasze potrzeby 
doznań estetycznych jak również zapewnia odpowiednie ramy do funkcjonalnego działania w środowisku zurbanizowanym 
[2]. Dlatego niezmiernie ważnym elementem, przy kształtowaniu nowych dzielnic lub zespołów mieszkaniowych, jest 
kierowanie się wytycznymi, które umożliwią zoptymalizowanie pozytywnych doznań mieszkańców, nawet tych , którzy 
zamieszkują tam z przymusu. Elementy te świadczą o przejrzystości danej struktury przestrzennej, która  staje się jednym  z 
symboli świadczących o ich pozytywnej urodzie.  

                                                 
3 cyt. [9] str. 85 

4 A. Wallis tak tłumaczy pojęcie przestrzeni integralnej: ” Przestrzeń integralna stanowi obszar kumulacji i koncentracji rozmaitych wartości 
– ekonomicznych, artystycznych, sakralnych, kulturowych. Między innymi w postaci łączenia z daną przestrzenią określonych zwyczajów, 
zachowań i sytuacji” cyt. [11] str. 37  
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3 ELEMENTY STRUKTUR PRZESTRZENI MIESZKALNYCH WSPOMAGAJĄCE IDENTYFIKACJĘ Z MIEJSCEM 
ZAMIESZKANIA 

Każdy ośrodek mieszkaniowy stanowi główne schronienie dla mieszkańców większych i mniejszych jednostek osadniczych. 
Wydaje się, iż dążąc do określenia uniwersalnego szablonu w tworzeniu osiedli mieszkaniowych zapominamy, iż wszystkie 
zjawiska przestrzenne charakteryzują się nie do końca kontrolowaną dynamiką przemian. Tak więc można uznać, iż nigdy 
nie dojdziemy do skrystalizowanej formuły jaka  będzie stanowić ostateczne rozwiązanie. Ponadto każdy model struktury 
osiedla, stosowany jako jedyny możliwy, doprowadza do sytuacji gdzie dana przestrzeń miasta zaczyna charakteryzować się 
wyuzdaną szablonowością, co w konsekwencji skutkować może tworzącą się monokulturą przestrzenną, a przecież 
wiadomo że „w odczuciu krajobrazu miasta nic nie jest bardziej szkodliwe niż monotonia i smutek.5”. Niemniej jednak można 
wyróżnić wiele elementów  przestrzennych i sposobów formowania przestrzeni, w szczególności mieszkalnych, które 
pozytywnie wpływają na poczucie identyfikacji z daną przestrzenią, a przez dodatkowe nadanie im wysokiej jakości znamion 
estetycznych można zapoczątkować trwałą partycypację mieszkańców w ciągłe upiększanie ich miejsca zamieszkania.  W 
wyniku stosowania niektórych rozwiązań, w szczególności dotyczących struktur przestrzenno – funkcjonalnej, można w 
prosty sposób osiągnąć cel tj. tworzenie przyjaznych oraz pozytywnych w odbiorze miejsc do życia.  W tym momencie 
należy podkreślić, iż piękno wyrażone w formie przestrzennych struktur jest różnie odbierane przez samych mieszkańców 
danego zespołu mieszkaniowego niż przez ludzi z zewnątrz, którzy jednorazowo waloryzują obserwowany wycinek 
krajobrazu miejskiego. Piękno dla mieszkańców to nie tylko wysoki poziom wykończenia budynku, dla nich liczy się o wiele 
więcej parametrów przestrzennych, które w wyniku zastosowania przekładają się na zależności nie tylko przestrzenne ale 
również społeczne. Tak więc jako urodę miejsca zamieszkania należy uważać nie tylko walory estetyczne, ale przede 
wszystkim zależności funkcjonalno - przestrzenne, które mają wyraz o wiele bardziej uniwersalny, stanowiący podstawowe 
ramy w szczególności przy projektowaniu osiedli mieszkaniowych. Można wyróżnić wiele elementów, które poprzez 
odpowiednie zastosowanie w środowisku mieszkaniowym implikują zwiększony poziom identyfikacji z tym osiedlem, jednak 
do najważniejszych z nich należy zaliczyć:  

 ograniczoność jednostki mieszkaniowej – każda wydzielona przestrzeń, dając możliwość ogarnięcia jej przez 
wyobraźnię użytkowników jako jedną całość,  stanowi przestrzeń z którą łatwiej się jest identyfikować [7]; 

 nadanie charakterystycznej nazwy kompleksowi - tak jak pisał A.Wallis cyt. „Są one wyrazem stosunku rozmaitych 
zbiorowości do swego miasta i dlatego nie należy ich sobie lekceważyć”6; 

 przestrzenie wewnątrz osiedla należy w czytelny i jednoznaczny sposób dzielić na wyłonione przez O.Newmana 
typy przestrzeni: publiczne, półpubliczne, prywatne i półprywatne. Jedynie w takim środowisku dochodzi do 
ścisłego określenia co moje, nasze i ich7; 

                                                 
5 cyt. [11] str. 203 

6 cyt. [12]  str. 112  

7 Autor na podstawie badań stwierdził, iż większość zachowań przestrzennych przede wszystkim o zabarwieniu negatywnym uzależnione 
jest od samej kontroli mieszkańców nad konkretnymi jej częściami. Udowodnił, iż odpowiednie kształtowanie przestrzeni mieszkalnych a w 
szczególności podział na cztery główne jej formy, prowadzi do niwelowania patologii społecznych jak również patologii przestrzennych w 
postaci degradacji i wandalizmu przestrzeni mieszkalnych. [3]  
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 uzyskiwanie efektów podziału przestrzeni poprzez odpowiednie stosowanie wnętrz urbanistycznych, które 
umożliwiają poprzez ograniczenie wizualne, wydzielenie konkretnych terenów w osiedlu; [13] 

 unikanie prowadzenia przez osiedle tzw. pasm granicznych rozumianych jako „wyraźne ograniczenie przestrzeni 
lub przerwy pomiędzy poszczególnymi rejonami, dzielnicami czy zespołami zabudowy”8, które dysharmonizują cały 
układ przestrzenny; 

 zharmonizowanie struktury osiedla z wewnętrznymi przestrzeniami zielonymi, które powinny w plastyczny i spójny 
sposób łączyć się z terenami naturalnymi zlokalizowanymi poza nimi. Jest to jeden z głównych postulatów 
kształtowania osiedli mieszkaniowych w myśl rozwoju zrównoważonego; [8] 

 wprowadzenie wewnętrznych przestrzeni integralnych, będących uosobieniem osiedla jako jednej spójnej struktury 
mieszkalnej; [11] 

 wprowadzanie elementów charakterystycznych jak pomniki, dzieła artystyczne bądź dominanty, które pełnią 
podwójną funkcję, z jednej strony powodują identyfikację mieszkańców z elementami charakterystycznymi z 
drugiej ułatwiają orientację w danej przestrzeni mieszkalnej; [12] 

 spójna stylistyka obiektów budowlanych przy jednoczesnej indywidualizacji poszczególnych jej zespołów. 

Wymienione powyżej elementy, stanowią zapewne jedynie podstawowe wytyczne przy tworzeniu zespołów mieszkaniowych, 
by w konsekwencji doprowadzić do większej identyfikacji jej mieszkańców ze swoim miejscem zamieszkania. Nie ulega 
wątpliwości , iż całość założeń by pozytywnie być odbieraną zarówno przez mieszkańców jak przez osoby przyjezdne, musi 
zostać ubrana w formy architektoniczne o wysokich walorach estetycznych, które są już elementem o wiele trudniejszym do 
określenia.    

4 ZAKOŃCZENIE   

Głównym pięknem w każdej strukturze mieszkalnej wydaje się jej przejrzysta a zarazem charakterystyczna struktura 
przestrzennego ukształtowania. Pomimo, że pomiędzy identyfikacją a urodą miasta nie ma znaku równości to nie ulega 
wątpliwości, iż są to zjawiska wzajemnie się uzupełniające. Piękno danych obszarów ośrodków miejskich, a w szczególności 
obszarów mieszkaniowych, stanowi tło dla doznań estetycznych zachodzących w wyniku konfrontacji z tą przestrzenią, 
będącą dziełem stworzonym przez społeczności dla społeczności. W celu tworzenia nowych struktur , które charakteryzować 
się mają zarówno pięknem estetycznym jak również funkcjonalnym nie należy ślepo powtarzać wyrobionych wzorców - w 
dalszym ciągu należy poszukiwać rozwiązań nowych nie zapominając jednak o tym, iż każda przestrzeń zurbanizowana 
przeznaczona jest dla człowieka.      

 

                                                 
8 cyt. [13] str. 64 
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