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KRYSTYNA PAPRZYCA* 

Martwe przestrzenie publiczne1

Dead public spaces1

Streszczenie
Dzisiaj za pomocą planowania, projektowania, przepisów, norm i standardów jakości podejmowane są próby poprawy jakości życia miesz-
kańców w przestrzeniach publicznych w miastach. Mimo tych działań, w wielu wypadkach tworzy się „ jałową przestrzeń”. A przecież w nie-
dalekiej przeszłości w przestrzeniach tych tętniło „towarzyskie życie”. Autorka w artykule omawia zagadnienie” martwych przestrzeni publicz-
nych” w miastach, pozostawiając omawiany problem bez odpowiedzi.

Abstract
Attempts at improving the quality of life of residents in public spaces of cities are being made today, using tools offered by planning, desig-
ning, regulations, norms and quality standards. Despite these efforts, in numerous cases a “barren space” is created. And yet, not so long 
ago these spaces were teeming with social life. In this article the author discusses the subject of “dead public spaces’ in cities, leaving the 
discussed issue without any answer. 
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„To miasto jest miastem żywym, w którym przestrzeń wewnątrz 
budynków uzupełniają użyteczne obszary zewnętrzne i w których 
przestrzenie publiczne mają większą szansę prawidłowego 
funkcjonowania”2

“This city is a living city, where the space inside buildings is complemented with useful external 
areas, and where public spaces stand a better chance of functioning in an appropriate way.”2

* Dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca, KKŚM, IPU, W.A.P.K. / Krystyna Paprzyca, Assist. Prof. Ph.D. Eng. Arch., Chair of Housing Environment, 
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Contemporary public space3

Since 1980s public space has been the subject 
of interest of numerous specialists: architects, 
urban planners, sociologists, and it constitutes 
the foundation of strategies pertaining to the re-
newal of cities in Europe and in the entire world. 
In numerous cases the discussion pertaining to the pub-
lic space is caused by – in the opinion of many specialists 
– its gradual decline. When talking about public space 
we frequently adopt widespread patterns, which organize 
the discussion on the given topic right from the start.
For centuries the city was the centre of active social life, 
of experiencing contacts and business, of human pos-
sibilities. It was constructed on principles coined during 
millennia, on the spatial and historic continuity, on hetero-
geneous social life. 
The city of today, urban spaces – it is a city of consump-
tion, fragmentation, mobility, places – no places; it is 
a city of social groups, of people often strange to each 
other, of an impersonal lonely crowd. 
Numerous researchers focusing on the city admit that 
the potential of the city connected with the social life has 
been “put to sleep”. The example of this is the organiza-

Współczesna przestrzeń publiczna3

Od lat 80. przestrzeń publiczna jest przedmiotem zaintereso-
wania wielu specjalistów: architektów, urbanistów, socjologów 
i stanowi ona podstawę strategii dotyczących odnowy miast 
w Europie i na Świecie. 
W wielu wypadkach dyskusja dotycząca przestrzeni publicznej 
spowodowana jest, zdaniem wielu specjalistów, jej stopniowym 
zanikaniem. Mówiąc o przestrzeni publicznej posługujemy się 
wielokrotnie utartymi wzorcami, które z góry ustawiają nam dys-
kusję na zadany temat.
Przez wieki miasto było ośrodkiem aktywnego życia społeczne-
go, doświadczania kontaktów i interesów, ludzkich możliwości. 
Zbudowane było na zasadach tworzonych przez tysiąclecia, cią-
głości przestrzennej, historycznej, heterogenicznego życia spo-
łecznego. 
Miasto dzisiejsze, przestrzenie miejskie to miasto konsumpcji, 
fragmentacji, mobilności, miejsc – nie miejsc, to miasto grup 
społecznych, często obcych sobie ludzi – bezosobowego, sa-
motnego tłumu.
Wielu badaczy miasta uznaje , że potencjał miasta związany 
z życiem społecznym został dziś „uśpiony.” Przykładem jest or-
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tion of the urban space in many cities. The “dead space” 
is often noticeable in them at the level of the street. People 
lose their willingness to undertake social activities in it, 
because the environment they live in has destroyed their 
dreams. The pressure of privatization, or secularism, com-
modity fetishism, consumption, are some of the reasons 
for this phenomenon. The “living public space” has been 
eliminated by e.g. the concepts of “space that becomes 
a derivative of motion”, a transit space. 
In many cities in Europe and worldwide, public spaces have 
become areas through which people move, but where they 
never stay. They have been dubbed “dead public spaces”. 
Such space often serves most of all as a route for a car or 
a bus; it also constitutes a place of transit from one’s car to 
the office. People don’t want to stay in it, nobody thinks of 
it, the designer did not equip this space with any specific 
value. In his book “Fall of Public Man”4 Sennet believes that 
“the ideal of a permeable wall, as the most transparent one, 
stands for hermetic barriers which isolate what happens in-
side the building from the life in the street”. The “aesthetics 
of the visible” combines with the “social isolation.” Ground 
floors of buildings located along streets have glazed con-
nections with closed interiors of courtyards of building 
complexes, through which you don’t pass, which are not 
utilized, are an example of such isolations. Glazed walls of 
buildings send a visual message on the blurring of any dif-
ference between what is inside and what is outside; never-
theless, they lack the “social message”. A similar situation 
occurs in urban spaces of streets in which ground floors of 
buildings hold banks.
The city, the urban environment, has always been a place 
of creating values essential for the development of civiliza-
tions: communication and social exchange, identification, 
information. The contemporarily observed problem of 
public spaces connected with the “social isolation” should 
be recognized as a serious one. It may lead to a situation 
where material, cultural spiritual values will degrade and 
it will be impossible to restore them. Urban spaces will 
lose their quality by the degradation of their uniqueness, 
identity, climate, folklore; they will become anonymous.5

Anonymous public space 
The city forms a spatial structure, which is a place of many 
interpersonal conflicts and which contributes to numer-
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il 2. Mały Rynek, Oświęcim, fot. K. Paprzyca / Mały Rynek Square, Oświęcim. 
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ganizacja przestrzeni miejskiej w wielu miastach. Dostrzegalna 
w nich jest często na poziomie ulicy „martwa przestrzeń”. Lu-
dzie tracą w niej chęć społecznych działań, bowiem środowi-
sko, w jakim żyją, zniszczyło ich pragnienia. Presja prywatyzacji, 
czy też sekularyzm, fetyszyzm towarowy, konsumpcja są jedną 
z przyczyn tego zjawiska. Wyeliminowana została „żyjąca prze-
strzeń publiczna” chociażby przez idee „przestrzeni, która staje 
się pochodną ruchu”, przestrzenią tranzytu. 
W wielu miastach w Europie i na świecie, przestrzenie publiczne 
stały się terenami, przez które się przemieszcza, ale się w nich nie 
pozostaje. Nazwane one zostały martwe przestrzenie publiczne. 
Przestrzeń taka często służy przede wszystkim jako droga dla sa-
mochodu czy autobusu, stanowi często przejście z samochodu 
do biura. Ludzie nie chcą w niej przebywać, nikt o tym nie myśli, 
projektant nie nadał tej przestrzeni określonej wartości.
Sennett w swojej książce Upadek człowieka publicznego4 uwa-
ża, iż „ideał przepuszczalnej ściany, jak najbardziej przejrzystej, 
to hermetyczne bariery, które izolują to, co dzieje się w budynku 
od życia na ulicy. „Estetyka widzialności” łączy się z „izolacją spo-
łeczną”.
Partery budynków położonych wzdłuż ulic posiadające prze-
szklone powiązania z zamkniętymi wnętrzami dziedzińców ze-
społów budynków, przez które się nie przechodzi, z których się 
nie korzysta są przykładem takich izolacji. Przeszklone ściany 
budynków nadają wizualny komunikat o zacieraniu się różni-
cy wnętrza z zewnętrzem, brakuje jednak w nich „komunikatu 
społecznego”. Podobna sytuacja ma miejsce w przestrzeniach 
miejskich ulic, w których w parterach budynków lokalizowane 
są banki. 
Miasto, środowisko miejskie od zawsze było miejscem kreowa-
nia istotnych dla rozwoju cywilizacyjnego wartości: materialnych, 
kulturowych, estetyczno-emocjonalnych, duchowych, a także 
procesów : komunikacji i wymiany społecznej , identyfikacji, infor-
macji. Współcześnie obserwowany problem przestrzeni publicz-
nych związany z „izolacja społeczną” należy uznać za poważny. 
Może on doprowadzić do sytuacji w której wartości: materialne, 
kulturowe, duchowe zdegradują się nigdy już nie będą mogły zo-
stać odtworzone. Przestrzenie miejskie utracą swoją jakość przez 
degradację unikatowości, tożsamości, klimatu, folkloru, staną się 
anonimowe5.
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ous barriers among people. Public spaces in many cities 
have become a denial of what each person associates 
with trust, safety, warmth, replacing them with properties 
of the impersonal, the empty, the anonymous, the fos-
silized.6

The city streets have been ascribed with the function 
of movement. Today each person has a right to use 
their own car, which offers unlimited freedom of moving 
around the city. Man even demands this right and fights 
for it, never thinking about its consequences for the val-
ues of public spaces, as well as its destructive meaning 
for man. Due to the prevalence of the function of move-
ment, urban streets have lost their basic meaning basing 
on experiencing. Isolated people, sitting in their private 
cars, do not feel any relations with the environment in 
which they stay in a particular moment. Focused on se-
curing the freedom of movement, they don’t notice the 
surrounding area, it ceases to exist for them, both as the 
space surrounding them and as people who inhabit it. 
Additionally, another crucial element of public spaces 
overlaps here, namely the fact that you are not seen by 
anyone. The consequence of this phenomenon has been 
the withdrawal of people from the public life and replac-
ing city streets and squares which used to be spaces of 
social life with living rooms at homes. 
Driving a car constitutes an example of the “social isola-
tion”. A 17th-century market square in a city functioned, 
lived its own life thanks to the principles of competition, 
which property was contributing to the rivalry between 
sellers for the attention of a passer-by, or a group of 
passers-by. Market economy, financial economy, and 
many other phenomena of the 19th and 20th centuries led 
to a situation where a model of a city street intended for 
pedestrians was moved to large-size facilities, shopping 
malls, causing a situation where contacts among people 
became even more impersonal, anonymous. Names of 
merchants, craftsmen, tradesmen, have been replaced 
with brands and mass unification of production; unifi-
cation of the material life in space, visible in the public 
sphere in the form of clothes, anonymous and imper-
sonal tenements. The will of shaping the public order 
of people has been weakened, concentrating on family 
– the sphere of the private life. In a family such proper-
ties as safety, order, authorities, have still been cherished. 
This confusion pertaining to the material aspects of ap-
pearance has had an enormous impact upon our lives; 
it has led us to a situation where private properties have 
been imposed on the public image. This impersonality, 
anonymity of life in urban spaces, translates into their 
character. These new spatial relations have influenced 
our contemporariness of the world, dominated by con-
stant movement, shifting, changing places. It is the time 
of hotels, railway stations, airport terminals, where people 
meet only briefly. The places in which we live exist in our 
constant movement, changing places. In such no-places 
do we live our social life at present. These are spaces 
which not only increase, but also build our sense of “up-
rooting”. These are spaces of existential loneliness, with-
out any address or feeling, unified, without any qualities 
of identity.7 An example could be large span stores. 
The goal of such places is to attract as many different 
consumers as possible, by creating magical, “charming” 

Anonimowa przestrzeń publiczna
Miasto tworzy strukturę przestrzenną, w której dochodzi do kon-
taktów międzyludzkich, jak również przyczynia się do wielu ba-
rier między ludźmi. Przestrzenie publiczne w wielu miastach sta-
ły się zaprzeczeniem tego, co kojarzy się każdemu człowiekowi 
z zaufaniem, bezpieczeństwem, ciepłem, zastępując je cechami 
bezosobowych, pustych, anonimowych skostniałych6.
Ulicom miast została przypisana funkcja ruchu. Dzisiaj każdy 
człowiek ma prawo z korzystania z prywatnego samochodu, 
dającego nieograniczoną swobodę poruszana się po mieście. 
Człowiek nawet domaga się ich i walczy o te prawa, nie zastana-
wiając się nad ich konsekwencjami dla wartości przestrzeni pub-
licznych jak i zgubnego znaczenia dla człowieka. Przez przewagę 
funkcji ruchu straciły ulice miejskie swoje podstawowe znaczenie 
oparte na doświadczaniu. Ludzie odizolowani w swoich prywat-
nych samochodach nie odczuwają żadnych związków ze środowi-
skiem, w którym w danym momencie przebywają. Skupieni na za-
pewnieniu im swobody ruchu nie dostrzegają otoczenia, przestaje 
ono dla nich istnieć, otoczenie w postaci przestrzeni jak i ludzi je 
zamieszkujących. Dodatkowo nakłada się bardzo istotny aspekt 
przestrzeni publicznych, a mianowicie fakt, iż nie jest się dla innych 
widzianym. Konsekwencją tego zjawiska było wycofywanie się 
ludzi z życia publicznego i zastępowanie miejskich ulic i placów 
będących przestrzeniami życia społecznego, przez „living roomy” 
w domach.
Jazda samochodem stanowi przykład „ izolacji społecznej”. XVI-
II wieczny rynek miejski funkcjonował, żył swoim życiem dzięki 
zasadom konkurencji, która to cecha przyczyniała się do rywali-
zacji między sprzedającymi o uwagę przechodnia, czy też grupy 
przechodniów. Gospodarka rynkowa, pieniężna i wiele innych 
zjawisk XIX i XX w. doprowadziły do sytuacji, w której model uli-
cy miejskiej, pieszej, został przeniesiony do wielkowymiarowych 
obiektów, galerii handlowych. Doprowadzając tym samym do sy-
tuacji, w której kontakty między ludźmi stały się jeszcze bardziej 
bezosobowe, anonimowe. Nazwiska kupców, rzemieślników, 
przedsiębiorców zostały zastąpione markami i masową unifikacją 
produkcji. Unifikacja życia materialnego w przestrzeni widoczna 
w sferze publicznej w postaci ubioru, kamienic anonimowych, 
bezosobowych. Osłabiona została „wola kształtowania porządku 
publicznego ludzi, koncentrując się na rodzinie – sferze prywatne-
go życia. W rodzinie dalej kultywowano cechy takie jak i bezpie-
czeństwo, porządek, autorytety. To pomieszanie dotyczące mate-
rialnych aspektów wyglądu miało ogromny wpływ na nasze życie, 
doprowadziło do sytuacji, w której cechy prywatne zostały nało-
żone na wizerunek publiczny. Ta bezosobowość, anonimowość 
życia w przestrzeniach miejskich przekłada się na ich charakter. 
Te nowe relacje przestrzenne miały wpływ na naszą współczes-
ność, świat, w którym dominuje ciągły ruch, przemieszczanie się, 
zmiana miejsc. Czas hoteli, dworców, terminali lotniczych, w któ-
rych ludzie spotykają się przelotnie. Miejsca, w których żyjemy 
istnieją w ciągłym naszym ruchu, zmianie miejsc. 
To właśnie w nie-miejscach toczy się obecnie nasze życie spo-
łeczne. Są to przestrzenie, które nie tylko potęgują, ale również 
budują nasze poczucie „ wykorzenienia”. To przestrzenie egzy-
stencjonalnej samotności, bez adresu i uczucia, zunifikowane, 
bez cech tożsamości7. Jako przykład mogą posłużyć wielko-
przestrzenne sklepy.
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places, similar to each other in all cities of the world and 
for everybody. It can be assumed that nowadays such 
centres fulfil the role of satisfying various social needs of 
people, including the need of contact with other people, 
with artificial nature, when doing shopping. They are sup-
posed to provide people with the sense of comfort and 
community. These centres are not places of new patterns 
and cultural experience or social bonds connected with 
historic places. The creation of “cultural stop-gaps” does 
not have any effect on shaping good interactions of man 
with a place as these are superficial reactions. Similar 
experience can be reached in any other similar place of 
consumption. 
Marc Auge8 claims that in the hypermodern world it is the 
no-places that become the expression of our times. Plac-
es of futile expectations, including social spaces in which 
we are put to live in the hypermodern world. 

Impersonal, lonely crowd9

The former diversified society in cities has disappeared, 
and a lonely crowd has appeared in its place. People 
who walk along street in silence, hurrying home. Silence 
has started to accompany social spaces. A conviction 
that each person has the right of invisibility, to be left 
alone, not to be disturbed, a pattern never before en-
countered in cities. Behaviour in a public place, which 
is limited merely to observation, without the need to 
participate in any scene. Knowledge in the public space 
derived from observing people, places, events. This iso-
lation of people is a consequence of their unwillingness 
to speak; it is a defence by withdrawal and silence.
Formerly, people created themselves in the public space, 
whereas in the private one they realized themselves 
in their families through their experience, they realized 
their nature. The 18th century capitalism brought a radi-
cal change in the attitudes and behaviour of people. 
The concept of man as a unique individualism brought 
interest in people’s biographies, in their own emotions. 
Nowadays, when undertaking any activities, people are 
driven by emotions and goals they wish to achieve. The 
value of mutual support becomes less and less important 
because people become more and more separated from 
each other. Furthermore, foreign citizens, foreign people 
become more and more mysterious. The concept of 
meetings with strangers thanks to whom people develop 
withers.10 Strangers play an important role in man’s life 
because by taking the risk connected with the willingness 
to meet other people they have an opportunity to enrich 
their experience and impressions. 
An impersonal, lonely crowd is a very dangerous phe-
nomenon as it leads to the establishment of closed en-
claves, ghettoes of people who know and control each 
other. And control does not favour the development of 
new contacts and friendships. In public spaces, for peo-
ple to feel the willingness to have contacts with strang-
ers, they cannot be closely controlled by others. This 
unwillingness to any contacts is the fear of strangers. 
According to Riesman, when a society consists of the 
same people, public affairs shall be entrusted to state of-
ficers and bureaucrats, and people will be less and less 
ready to make emotional commitments. Absorbed by 
themselves, they won’t be able to have any passions, 

Celem tych miejsc jest przyciągnięcie jak największej liczby róż-
norodnych konsumentów, przez tworzenie magicznych, „urze-
kających miejsc” podobnych do siebie we wszystkich miastach 
na świecie i dla wszystkich. Można przyjąć, że te właśnie ośrodki 
spełniają obecnie rolę zaspakajania przez ludzi różnorodnych 
społecznych potrzeb w tym kontaktu z innymi ludźmi, ze sztucz-
ną przyrodą, przy okazji zakupów . Mają one dawać ludziom 
poczucie komfortu i wspólnoty. Ośrodki te nie są miejscami 
nowych wzorców i doświadczeń kulturowych czy więzi społecz-
nych związanych z miejscami historycznymi. Tworzenie „erza-
ców kulturowych” nie wpływa na kształtowanie dobrych interre-
akcji człowieka z miejscem, gdyż są to reakcje powierzchowne. 
Podobne doświadczenia można uzyskać w każdym podobnym 
ośrodku konsumpcji 
Marc Auge8 twierdzi, że w hipernowoczesnym świece, to właś-
nie nie-miejsca staję się wyrazem naszych czasów. Miejsca jało-
wych oczekiwań, w tym przestrzenie społeczne w których przy-
chodzi nam żyć w hipernowoczesnym świecie.

Bezosobowy, samotny tłum9

Dawne zróżnicowane społeczeństwo w miastach zginęło z oczu, 
a na jego miejsce pojawił się samotny tłum. Ludzie, którzy w mil-
czeniu przemierzają ulice, spiesząc się do domu. Milczenie zaczę-
ło towarzyszyć przestrzeniom publicznym. Przekonanie, że każ-
dy ma prawo niewidzialności, aby zostawiono go w spokoju, nie 
przeszkadzano, wzór jakiego wcześniej miasta nie znały. Zacho-
wanie w miejscu publicznym, które sprowadza się tylko do ob-
serwacji, bez konieczności uczestnictwa w jakiejkolwiek scenie. 
Wiedza w miejscu publicznym pojawiała się z obserwacji ludzi, 
miejsc, wydarzeń. Ta izolacja ludzi jest konsekwencją niechęci 
do odzywania się , jest obroną przez wycofywanie się i milczenie.
Dawniej człowiek w sferze publicznej tworzył siebie, w prywatnej 
natomiast przez swoje doświadczenia realizował się w rodzinie, 
realizował w niej swoją naturę. Osiemnastowieczny kapitalizm ra-
dykalnie odmienił postawy i zachowania ludzi. Koncepcja człowie-
ka jako niepowtarzalnego indywidualizmu spowodowała zaintere-
sowanie swoimi biografiami indywidualnymi emocjami. Obecnie 
ludzie podejmując jakiekolwiek działania kierują się ambicjami 
i wyznaczonymi przez siebie celami. Traci na znaczeniu wartość 
wzajemnego wsparcia, ponieważ ludzie stają się coraz bardziej 
odseparowani od siebie. Ponadto obcy obywatele, obcy ludzie 
stają się coraz bardziej tajemniczy. Zatraca się idea spotkań z ob-
cymi, dzięki którym ludzie rozwijają się10. Nieznajomi ludzie odgry-
wają w życiu człowieka istotna rolę, ponieważ poprzez podejmo-
wanie ryzyka chęci poznawania innych, mają okazję wzbogacania 
swoich doświadczeń i ważeń.
Bezosobowy, samotny tłum jest bardzo niebezpiecznym zja-
wiskiem, bowiem doprowadza do powstawania zamkniętych 
enklaw, gett ludzi znających się nawzajem i kontrolujących 
wzajemnie. A przecież kontrola nie służy rozwojowi, nowym 
kontaktom i znajomościom. W przestrzeniach publicznych, aby 
ludzie mogli poczuć chęć do kontaktów z obcymi, nie mogą być 
z bliska kontrolowani przez innych. Ta niechęć do jakichkolwiek 
kontaktów, to strach przed nieznajomymi
Wg Riesmana, kiedy społeczeństwo będzie składało się z takich 
samych ludzi, sprawy publiczne zostaną powierzone funkcjona-
riuszom państwowym i biurokratom, a ludzie w coraz mniejszym 
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emotions, since they will pose a threat to the stability of 
their personal lives. 
Well used public spaces fulfil a crucial role for interperson-
al relations of mostly lonely strange young people, who 
meet and get to know each other there, exchange their 
views. These are places which are crucial for interpersonal 
interactions. These are places which tell us that they are 
open to people from the outside, that they are tolerant. 
People want to listen to different genres of music there, to 
eat all sorts of food, to get to know people who are different 
from them. To live within the scheme of exchanging views, 
discussions and disputes. These are places which consti-
tute a mixture of cultures, nationalities, ideas, views. They 
constitute a “constantly boiling pot”; boiling with emotions 
of people of all ages and skin colours. 
The mixture of attractiveness and amenities offered dur-
ing the day and at night stands for the vivacity of such 
places. At night life concentrates in cafes, clubs, places 
with music. Dynamic, rich, strongly diversified night life 
accompanies creative places. Erica Cosler defined night 
life as “all entertainment-related activities which begin 
after it gets dark” and she listed the following elements 
as the most valued night life options: cultural attractions 
(from a symphonic orchestra and theatres to music clubs 
and events) and restaurants open late. Next on her list 
were small jazz and music clubs and cafes. Bars, pubs, 
large discos and clubs, as well as after-hour clubs took 
quite distant positions in the ranking. Ray Oldenburg no-
tices the importance of the “third places”, such as pubs, 
cafes, bookstores, coffee shops offering snacks and 
appetizers. He treats these places as places of getting 
together and meeting new people, as important places 
of interaction. In the era of lonely societies, such places 
secure the source of interaction and constitute a source 
of new acquaintances and social bonds. 

Summary
Public space designing or planning is a complex task, 
comprising contemporary problems of the development of 
cities and problems connected with the traffic engineering, 
technical infrastructure, etc. It should be observed, how-
ever, that the contemporary crisis of the public space is 
most of all the crisis of using it. 
Fast changes that take places before our very eyes, in pub-
lic spaces, squares, streets, are caused also by changes in 
the public life, in the modes of using and functioning of the 
public space. They used to be determined by the typology 
and development of this space. It provided a city with leg-
ibility. Nowadays, the restoration of the meaning of numer-
ous places is taking place in public spaces of many cities 
in Europe and the world, e.g. in the form of new water-
fronts, shopping passages located along streets. This con-
firms the fact that cities constantly aim at creating a new 
public space where people will not feel lonely, when they 
will not be a lonely crowd. Encounters with social diversity 
and interacting with each other may not seem sufficient. In 
the contemporary world people avoid confrontations with 
social groups strange to them.
In order to create foundations for the development of the 
social environment and the quality of urban space in such 
public spaces, we need to have people, living in a spe-
cific city on a permanent basis, who represent stability, 

stopniu będą gotowi angażować się emocjonalnie. Przy zaab-
sorbowaniu sobą, nie będą potrafili żywić namiętności, emocji, 
bowiem zagrozi ona ich stabilności życia prywatnego.
Przestrzenie publiczne dobrze użytkowane, pełnią istotną role 
dla interreakcji międzyludzkich, w większości samotnych, obcych 
młodych ludzi ,którzy w nich spotykają się i poznają, wymieniają 
poglądy. Są to miejsca, które są istotne dla interakcji międzyludz-
kich. To miejsca, które mówią nam, iż są otwarte na ludzi z ze-
wnątrz, są tolerancyjne. Ludzie w nich chcą słuchać różnego ro-
dzaju muzyki, chcą jadać różnego rodzaju potrawy, nawiązywać 
znajomości z ludźmi, którzy się od nich różnią. Żyć w wymianie 
poglądów, w dyskusji i sporach. To miejsca stanowiące mieszan-
kę kultur, narodowości, idei, poglądów. Stanowią „kociołek”, który 
ciągle „wrze”, wrze emocjami ludzi w różnym wieku i różnym ko-
lorze skóry.
Mieszanka atrakcyjności i udogodnień oferowanych w ciągu dnia 
i w nocy stanowi o żywotności tych miejsc. W nocy życie koncen-
truje się w kawiarniach, klubach, lokalach z muzyką. Dynamiczne, 
bogate, mocno zróżnicowane życie nocne towarzyszy miejscom 
kreatywnym. Erica Cosler zdefiniowała życie nocne jako „wszyst-
kie czynności rozrywkowe rozpoczynające się po zmroku” oraz 
wymieniła jako najbardziej cenione opcje życia nocnego: atrakcje 
kulturalne (od orkiestry symfonicznej i teatrów po lokale i impre-
zy muzyczne) oraz działające do późna restauracje. Następne na 
liście były małe kluby jazzowe i muzyczne oraz kawiarnie. Bary, 
duże dyskoteki i kluby oraz lokale typu after-hours club znalazły 
się w rankingu na odległych pozycjach . Ray Oldenburg zwraca 
uwagę na znaczenie „trzecich miejsc”, takich jak lokale, kawiar-
nie, księgarnie, bary kawowe z przekąskami i zakąskami. Miejsca 
te traktuje jako miejsca spotkań i zawierania znajomości, będące 
ważnymi miejscami interakcji. W dobie samotnych społeczeństw 
miejsca te zapewniają źródło interakcji i stanowią źródło nowych 
znajomości oraz więzi społecznych.

Podsumowanie
Projektowanie czy planowanie przestrzeni publicznej jest zada-
niem złożonym obejmuje współczesne problemy rozwoju miast 
oraz problemy związane z inżynierią ruchu, infrastrukturą tech-
niczna itp. Należy jednak stwierdzić, że współczesny kryzys prze-
strzeni publicznej to przede wszystkim kryzys jej użytkowania. 
Szybkie zmiany, jakie dokonują się na naszych oczach, w prze-
strzeniach publicznych: placach, ulicach, są spowodowane mię-
dzy innymi zmianami życia publicznego, użytkowania i funkcjono-
wania przestrzeni publicznej. Były one dawniej zdeterminowane 
typologią i zagospodarowaniem tej przestrzeni. To nadawało 
miastu czytelności. Przywracanie znaczenia wielu miejsc doko-
nuje się obecnie w przestrzeniach publicznych w wielu miastach 
Europy i na świecie np. w postaci nowych woterfrontów, pasażów 
handlowych zlokalizowanych wzdłuż ulic. Świadczy to o usta-
wicznym poszukiwaniu miast w dążeniu do stworzenia nowej 
przestrzeni publicznej, w której ludzie nie będą się czuć samotnie, 
nie będzie to samotny tłum. Spotkanie z różnorodnością społecz-
ną i wchodzenie w interreakcje z sobą nie do końca może wyda-
wać się wystarczające. We współczesnym świecie ludzie unikają 
konfrontacji z obcymi sobie grupami społecznymi. 
Dla tworzenia podstaw rozwoju środowiska społecznego i ja-
kości przestrzeni miejskiej w tym w przestrzeniach publicznych 
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and newcomers, “globetrotters” moving from one place 
to another, representing social mobility. Social stability is 
connected with “taking root”, thanks to which values are 
created in places of residence. Social mobility occurs in 
cases of a short period of living in a specific place and is 
connected with short stays in a specific place for educa-
tion, business or work purposes. In such a case comfort 
and availability are more important. Less valuable loca-
tions generate mobility, or perhaps mobile society gener-
ates less valuable locations. “No-places” as spaces of the 
flow are not places for creating new values; it is the world 
without memory, history, it is nobody’s land, connected 
with changeability, with a moment. 
The current problem of the phenomenon of empty public 
spaces leads to a situation where urban planners, archi-
tects, should not think what to do, but what to avoid in 
order to create favourable conditions for “enlivening these 
spaces”. Fear of intimacy destroys the form of public spac-
es. The crisis of using public spaces refers particularly to 
market places, piazzas, streets. Commercial functions have 
been moved from these spaces to large span stores, which 
has caused a need of the municipal authorities to search for 
new solutions in order to enliven public spaces by cultural 
events, festivals, fairs; by projecting the images of the past 
onto empty tenements so as to express the longing for the 
past social life in the city. (Photo: 1, 2). 
Are these activities sufficient, or is the social potential lurk-
ing in cities still “dormant”?

ENDNOTES:
1 Views of Polish and foreign architects and urban planners connect-
ed with public space, expressed during conferences, have been in-
cluded in e.g. the following publications: J.Gyurkovich, Przestrzeń 
współczesnego miasta; J.Gyurkovich, Serce miasta; H.Zaniewska 
Przestrzeń publiczna w mieście; T.Markowski Rozwój regionalny i 
przestrzeń publiczna; M. Kochanowski, Przestrzeń publiczna mi-
asta postindustrialnego; M. Madurowicz, Percepcja współczesnej 
przestrzeni miejskiej, et al. 
2 S.31 J. Gehl, Życie miedzy budynkami. Użytkowanie przestrzeni 
publicznych. Cracow 2009
3 The issue is presented in more detail: www.tup.org.pl/down-
load/2009_0906_KartaPrzestrzeniPublicznej.pdf
4 R. Sennett, Upadek człowieka publicznego, Warszawskie Wydaw-
nictwo Literackie MUZA S.A., Warsaw 2009
5 Urban spaces have specific values which influence man’s behaviour 
and use of space. They have been divided into:
– instrumental values,
– situational values,
– existential values, A. Majer, Socjologia i przestrzeń miejska, War-
saw 2010, pp. 59- 60.
6 The issues of shaping space which can become socially attractive 
have been discussed by representatives of New Urbanism: Peter A. 
Calthorpe’a, Andreas Duany, Elizabeth Plater-Zyberk and Peter Katz. 
The structure of traditional city planning coincides with the principles 
of city planning created by New Urbanism. ‘Individuals, social groups 
and communities’, Znaniecki wrote, ‘aim at possessing their own 
space (a flat, a house, a city, a homeland), which has a certain value 
for them and which they identify with’. This motif found its continuation 
with Alexander Wallis. From the sociological perspective – e.g. Bog-
dan Jałowiecki, Marek S. Szczepański – urban space is perceived 
by its residents, classified and evaluated. It usually takes place quite 
mechanically and independently. In the classical concentric model 
of a city, developed by Ernest Burgess, bad districts corresponded 
to the zone surrounding the centre, whereas the richest, good resi-
dential areas are located in the fourth and fifth zone, on the outskirts. 
7 The values of the social perception of public spaces constitute 
a subject of research in urban planning, as well as in sociology and 
environmental psychology. When considering the subject from the 
sociological point of view, special attention should be paid to studies 
which pertain to urban space in connection with social issues and with 
man. Patrick Geddes, sociologist and natural scientist, in 1904 gave 
a speech devoted to using sociological knowledge when constructing 
cities. His most distinguished continuators were Lewis Mumford., Paul 
A. Bell, Florian Znaniecki, Stanisław Ossowski, Aleksander Wallis.

potrzebni są ludzie na stałe zamieszkujący w danym mieście, 
którzy reprezentują stabilność, oraz przybysze, „globtroterzy” 
przemieszczający się z miejsca na miejsce reprezentujący mo-
bilność społeczną. Stabilność społeczna związana jest z „zako-
rzenieniem” dzięki której w miejscach zamieszkania tworzone 
są wartości. Mobilność społeczna występuje w przypadkach 
krótkiego okresu zamieszkania w danym miejscu, związana 
jest z czasowym bytem w danym miejscu w związku z nauką, 
biznesem, miejscem pracy itp. W tym przypadku bardziej liczy 
się komfort pobytu i dobra oraz dostępność, Mniej wartościowe 
miejsca generują mobilność lub też społeczeństwo mobilne ge-
neruje mniej wartościowe miejsca. Jako przestrzenie przepływu 
„nie-miejsca” nie są miejscami do tworzenia nowych wartości, 
to jest świat bez pamięci, historii, ziemia niczyja, związana ze 
zmiennością, chwilą.
Dzisiejszy problem zjawiska pustych przestrzeni publicznych do-
prowadza do sytuacji w której urbaniści, architekci nie powinni 
zastanowić się co zrobić, ale czego należy unikać aby stworzyć 
dogodne warunki do „ożywiania tych przestrzeni”. Strach przed 
intymnością niszczy formę przestrzeni publicznych. Kryzys użyt-
kowania przestrzeni publicznej dotyczy szczególnie rynków, pla-
ców miejskich, ulic. Funkcje handlowe, zostały z tych przestrzeni 
przeniesione do wielkowymiarowych sklepów, co spowodowało 
konieczność poszukiwania przez władze miasta nowych rozwią-
zań w celu ożywiania przestrzeni miejskich. Ożywiania tych prze-
strzeni poprzez imprezy kulturowe, festiwale, imprezy, jarmarki. 
Ożywianie miasta poprzez nałożenie na puste kamienice obra-
zów z przeszłości tak jakby wyrażona w ten sposób tęsknota za 
minionym towarzyskim życiem w mieście (il. 1, 2).
Czy wystarczające są te działania, czy drzemiący w miastach 
potencjał społeczny jest nadal „uśpiony”?

PRZyPISy:
1 Poglądy polskich i zagranicznych architektów i urbanistów związane z przestrzenia pub-
liczną wygłaszane w ramach konferencji , zawarte zostały m.in. w w/w publikacjach: J. Gyur-
kovich, Przestrzeń współczesnego miasta; J. Gyurkovich, Serce miasta; H. Zaniewska 
Przestrzeń publiczna w mieście; T. Markowski, Rozwój regionalny i przestrzeń publiczna; 
M. Kochanowski, Przestrzeń publiczna miasta postindustrailnego; M. Madurowicz, Per-
cepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, i in.
2 S.31 J. Gehl, Życie miedzy budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych. Kraków 
2009
3 Zagadnienie jest szerzej prezentowane : www.tup.org.pl/download/2009_0906_KartaPrze-
strzeniPublicznej.pdf
4 R. Sennett, Upadek człowieka publicznego, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA 
S.A., Warszawa 2009
5 Przestrzenie miejskie posiadają określone wartości, które wpływają na zachowanie człowie-
ka i użytkowanie przestrzeni. Zostały one podzielone na:
– wartości instrumentalne,
– wartości sytuacyjne,
– wartości egzystencjonalne, A. Majer, Socjologia i przestrzeń miejska, Warszawa 2010, 
s. 59–60.
6 Problematyką kształtowania przestrzeni , która może stać się społecznie atrakcyjna zaj-
mowali się przedstawiciel nurtu Nowej Urbanistyki: Peter A. Calthorpe’a, Andreas Duany, 
Elizabeth Plater-Zyberk i Peter Katz. Struktura tradycyjnej urbanistyki pokrywa się z zasa-
dami urbanistyki stworzonymi przez New Urbanism, Jednostki, grupy społeczne i zbio-
rowości – pisał Znaniecki – dążą do posiadania własnej przestrzeni (mieszkania, domu, 
miasta, ojczyzny), która ma dla nich wartość i z którą się identyfikują. Wątek ten znalazł 
kontynuacje u Aleksandra Wallisa. Z perspektywy socjologicznej m.in. Bohdan Jałowiecki, 
Marek S. Szczepański, przestrzeń miejska jest postrzegana przez mieszkańców, klasyfiko-
wana i wartościowana. Dzieje się to z reguły mechanicznie i przebiega zwykle niezależnie 
.W klasycznym koncentrycznym modelu miasta, opracowanym przez Ernesta Burgessa, złe 
dzielnice odpowiadały strefie okalającej centrum, natomiast najbogatsze, dobre rezydencje 
znajdowały się w strefie czwartej i piątej, na obrzeżach miasta.
7 Walory społecznej percepcji przestrzeni publicznych stanowią przedmiot badań zarówno 
w dziedzinie urbanistyki jak i socjologii i psychologii środowiskowej. W rozważaniach natury 
socjologicznej należy zwrócić wyjątkową uwagę na opracowania, które dotyczyły przestrzeni 
miejskiej w powiązaniu z problematyką społeczną i z człowiekiem. Patrick Geddes, socjolog 
i przyrodnik, ogłosił w 1904 roku odczyt, który mówił o wykorzystaniu wiedzy socjologicznej 
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przy budowie miast. Najwybitniejszym jego kontynuatorem był Lewis Mumford., Paul 
A. Bell, Florian Znaniecki, Stanisław Ossowski, Aleksander Wallis.
8 M. Auge, Nie-miejsca, wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 , Marc Auge to światowej sławy francuski 
etnolog i antropolog kulturowy. 
9 Riesman, Samotny tłum, Wydawnictwo vis-a-vis/ Etiuda, Kraków 2011 To jedna 
z najważniejszych książek XX – wiecznej socjologii , autora, który stworzył pojęcie 
”samotnego tłumu”.
10 Amerykańskie badania, związane z miastami, upatrują w zasobach ludzkich siłę 
rozwoju miast. Miasta, które inwestują w kapitał ludzki, cechuje kreatywność i in-
nowacyjność, które według prognoz staną się głównymi elementami gospodarki 
XXI wieku.
Kapitał społeczny jest krytykowany przez amerykańskiego ekonomistę Richarda 
Floridę który stworzył pojęcie klasy kreatywnej . W dziedzinie pop-nauki koncepcja 
dotycząca współczesnego miasta ,, głoszona przez Floridę, jest jedną z najbardziej 
popularnych i wpływowych, na którą powołuje się wielu znawców współczesnego 
miasta. Florida widzi miasto jako potężny system związany z wymianą różnorod-
nej informacji . Według niego motorem napędowym rozwoju miast jest potencjał 
twórczy i kreatywność mieszkańców. Richard Florida (ur. w 1957 w Newark, New 
Jersey) – amerykański naukowiec, ekonomista, nauczyciel akademicki Uniwersytetu 
w Toronto, specjalista w zakresie studiów urbanistycznych, twórca pojęcia klasa 
kreatywna. 
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8 M. Auge, Nie-miejsca, wprowadzenie do antropologii hipernowoczes-
ności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2012 , Marc Auge is a world-
-famous French ethnologist and cultural anthropologist. 
9 Riesman, Samotny tłum, Wydawnictwo vis-a-vis/ Etiuda, Cracow 2011. It is 
one of the most important books of the 20th-century sociology, by the author 
who has coined the term “lonely crowd”. 
10 American studies relating to cities notice the power of cities’ development in 
human resources. Cities which invest in the human capital are characterized 
by creativity and innovation, which according to forecasts will become the main 
elements of the 21st-century economy. 
Social capital is criticized by an American economist, Richard Florida, who 
has coined the term of a creative class. In the field of pop-science the 
concept pertaining to the contemporary city “preached by Florida is one 
of the most popular and influential, referred to by numerous experts on the 
contemporary city. Florida sees a city as a powerful system connected with 
the exchange of all sorts of information. In his opinion the city development 
is driven by creative potential and creativity of its residents. Richard Florida 
(born in 1957 in Newark, New Jersey) – American scientist, economist, ac-
ademic teacher of the University in Toronto, specialist in the field of urban 
planning studies, creator of the notion of creative class. 
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