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S t r e s z c z e n i e

Autor w swym spojrzeniu na rewitalizację wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych jako cel podstawowy 
wysuwa przekształcanie ekstensywnych przestrzeni „typowych osiedli”, w wyniku ich wtórnego podziału, z za-
łożeniem kreacji kameralnych wnętrz. Narzędziem przydatnym do analiz istniejących przestrzeni osiedlowych 
pod kątem tworzenia przestrzeni kameralnych, wg autora może być zbiór atrybutów kameralności ujęty w jego 
pracy doktorskiej zat. „Kameralność w wielorodzinnych zespołach mieszkaniowych”, umożliwiający odniesienie 
warunków przestrzennych do określonych przez te atrybuty, charakterystycznych cech i wielkości.    
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A b s t r a c t

The author, in his view of revitalisation multi-family housing estates, sets the basic goal: transformation of 
open areas of “typical residential developments” via their secondary division, with the aim being creation of 
intimate spaces.  A tool that can be utilised to analyse the existing areas within residential developments in 
terms of creation of „intimate” spaces is a set of intimacy attributes that is presented in the author’s Ph.D thesis 
„Intimacy in multi-family housing estates”. This set allows projecting spatial conditions onto specific features 
and dimensions defined by these attributes.   
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Zagadnienie zasygnalizowane w tytule można 
rozpatrywać jako uogólnioną zasadę dotyczącą 
przestrzeni miejskiej lub też sprowadzić je do okre-
ślonych obszarów funkcjonalnych, fragmentu mia-
sta czy do konkretnego zespołu zabudowy.

Opierając się w ramach tematyki wielorodzinnych 
zespołów mieszkaniowych na zasadach zrównowa-
żonego rozwoju, ściślej na zasadzie reduce w za-
kresie formuły dotyczącej oszczędnego wykorzysta-
nia terenu, niejako bezpośrednio wchodzimy w krąg 
zagadnień dotyczących przekształcania przestrzeni 
ekstensywnych. Dysponując pewnymi założeniami 
podziału przestrzeni, możemy przeprowadzić przy 
ich pomocy ukierunkowane analizy konkretnych 
przestrzeni osiedlowych i formułować koncepcje ich 
przekształcenia. Jak zauważa w swej monografii na 
temat kształtowania zdrowego środowiska mieszka-
niowego G. Schneider-Skalska „(…) poszukiwanie 
strukturalnej budowy na obszarach mieszkaniowych 
jest dążeniem do określenia najmniejszego obsza-
ru, który może stanowić odniesienie do potrzeby 
identyfikacji, kontaktu, współdziałania1”. Te pod-
stawowe psychologiczno-społeczne potrzeby nie 
znajdują wystarczającej realizacji w nieokreślonej 
przestrzeni większości osiedli szczególnie z epoki 
wielkich blokowisk.

W ramach rewitalizacji tychże blokowisk, cha-
rakteryzujących się występowaniem wielkich ob-
szarów „niczyich”, niezdefiniowanych przestrzen-
nie, najbardziej bezpośrednim zabiegiem wydaje 
się być ich wtórny podział i ukształtowanie pod 
kontem przypisania poszczególnych przestrzeni 
grupom społecznym na miarą sąsiedztw. Określo-
na przestrzeń społeczna stanowiąca sąsiedztwo 
przypisana do nie większej liczby mieszkańców niż 
500, powinna stanowić w strukturze urbanistycznej 
określone wnętrze społeczne. Poza rozmiarem spo-
łecznym przestrzeni sąsiedzkiej można się w pew-
nym zakresie posłużyć w jej profesjonalnej analizie 
„miarą przestrzeni” wywiedzioną z pojęcia kameral-
ności, która odnosi się do fizycznego ukształtowania 
elementów przestrzeni oraz do charakterystycznych 
cech formujących atmosferę miejsca. 

Przy rewitalizacji przestrzeni wielorodzinnych 
zespołów mieszkaniowych polegającej na wtórnym 
jej podziale i kreacji wnętrz istotne są pewne cechy 
zastane, zwłaszcza dotyczące skali zabudowy. Po-
tencjalnie kreacja wyodrębnionych, kameralnych 
„elementów gniazdowych” w zasadzie wydaje się 
prostsza w zabudowie niskiej 4-kondygnacyjnej 
i w jakimś stopniu osiągalna w zestawieniu z zabu-
dową 5-kondygnacyjną (najczęściej występującą 

w istniejących zasobach). W takich przypadkach 
niejako bezpośrednio można posłużyć się zbiorem 
reguł opartych na atrybutach kameralności, czy-
li szeregu cech przestrzeni charakteryzujących ją 
pod względem gabarytów, skali, formy, pewnych 
elementów struktury i kształtów, a także pod wzglę-
dem niezbędności występowania specyficznych 
warunków wywołujących określone odczucia1. Ba-
dania nad kameralnością wielorodzinnych zespołów 
mieszkaniowych prowadzone były przez autora na 
przykładach i pod kątem osiedli o zabudowie niskiej 
do 5-kondygnacji2. Nie wyklucza to poszukiwań 
kameralności w powiązaniu z zabudową wysoką, 
jak dowodzą przykłady, tworzenie przestrzeni ka-
meralnych w powiązaniu z zabudową wysoką też 
jest możliwe, a pozytywne efekty takich działań 
potwierdzają różne realizacje. Oto tekst obrazują-
cy tego typu fenomen, znamienny ze względu na 
szczególne miejsce… „Manhattan jest jedynym 
w swoim rodzaju, a więc z zasady niepowtarzal-
nym przykładem zastosowania tradycyjnych warto-
ści miasta historycznego dla celów i w warunkach 
skrajnej nowoczesności. Oprócz wysokich walorów 
wielkiej architektury i urbanistyki Manhattan oferuje 
w kapitalnej jakości i niezliczonej ilości kameralne 
i bezpretensjonalne, ale piękne miejsca spotkań, 
gwarnych masowych i kameralnych medytacyjnych, 
jak żadne inne miasto”3. Przykład ten pokazuje, że 
nawet tam, gdzie skala zabudowy jest gigantyczna, 
można przestrzennie wyodrębnić i stworzyć miejsca 
naprawdę kameralne o wysokich walorach. Jakkol-
wiek w takich przypadkach kameralność dotyczy tyl-
ko pewnych enklaw w ogólnej mega-skali. Powyższe 
jako metoda może mieć zastosowanie w przypadku 
przestrzennej rewitalizacji osiedli mieszkaniowych 
o zabudowie wysokiej.

Przywołany wcześniej zbiór atrybutów kameral-
ności, jak wspomniano, dotyczy zasadniczo zespo-
łów mieszkaniowych o zabudowie niskiej (do 5 kon-
dygnacji). W takim przypadku najpełniej ukazuje on 
praktyczny aspekt kształtowania kameralności. Ga-
baryty, układ, kształt elementów przestrzeni, obec-
ność i jakość elementów przyrody, a więc fizyczna 
strona określonego środowiska mieszkaniowego 
tworzy warunki na tle których ujawniają się takie, 
a nie inne odczucia, może być postrzegana atmosfe-
ra miejsca i pojawiają się treści umożliwiające iden-
tyfikację oraz związek z miejscem zamieszkania, 
a więc realizację ważnych potrzeb psychicznych. 

Zmiana w ramach rewitalizacji nieokreślonego 
charakteru przestrzeni wielorodzinnych zespołów 
mieszkaniowych i nadanie jej kameralności, może 
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wpłynąć na podniesienie jakości życia w określo-
nych obszarach wskazanych przez atrybuty kame-
ralności, a dotyczących: 
1.  Poczucia bezpieczeństwa w związku z niewiel-

ką przestrzenią, niewielką skalą, zamkniętością 
i wyodrębnieniem, ograniczoną liczbą użytkow-
ników, ograniczonym wglądem do mieszkań, 
poczuciem wspólnoty, izolacją od wzmożonego 
ruchu;

2.  Zdrowego otoczenia, a przede wszystkim kom-
fortu psychicznego dzięki: przytulności, spoko-
jowi, obecności zieleni, zapewnieniu dystansu, 
obecności naturalnych materiałów i naturalnej 
kolorystyki;

3.  Warunków kształtowania i utrwalania właściwych 
relacji i więzi międzyludzkich przez: ograniczoną 
liczbę użytkowników, przytulność, spokój, za-
pewnienie dystansu, poczucie wspólnoty4.
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