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OUTDOOR MAN 

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

Artykuł porusza podstawowe problemy związane z kreacją przyjaznych przestrzeni publicznych w zespołach 
mieszkaniowych jako głównych miejsc integracji społecznej. Współczesne przemiany społeczne odbijają się  
w nowym, zintensyfikowanym użytkowaniu przestrzeni publicznych, które oferując coraz więcej możliwości 
zaspokojenia ludzkich potrzeb z zakresu m.in.: kontaktu społecznego, wiedzy, rekreacji i stymulacji, prowo-
kują ludzi i ich aktywność do przenoszenia życia z przestrzeni prywatnej do publicznej. 
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A b s t r a c t  

This paper brings up elementary problems related to the creation of friendly public spaces in residential 
complexes as the main places of social integration. Contemporary social transformations are reflected in  
a new, intensified usage of public spaces which – offering more and more possibilities of satisfying human 
needs in the field of social contact, knowledge, recreation, stimulation etc. – provoke people and their 
activities to transfer life from a private space to a public space. 
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Prawidłowe funkcjonowanie człowieka w kontekście społecznym zależy od możliwości zebrania 
aktualnych informacji o otaczającym go świecie, realizowanej przez różne formy aktywności pozadomowej. 

Podstawowa forma tej aktywności to ruch z i do domów, który we właściwie rozwiązanej i umeblo-
wanej przestrzeni publicznej daje szeroki wachlarz różnych kontaktów społecznych. Wyjście na zakupy, do 
pracy czy szkoły, spacer z psem czy zabawa z dzieckiem realizowane w jednym czasie i w jednej prze-
strzeni powodują, że poszczególne aktywności komasują się w bardziej znaczące i inspirujące sekwencje 
wydarzeń.  

Zarówno podstawowe, jak i wyższe formy kontaktów społecznych mogą się realizować tylko wtedy, 
gdy istnieją miejsca – przestrzenie, gdzie możemy się spotkać z dalszą osobą. 

„,Architektura kształtuje przestrzeń, a przestrzeń kształtuje życie ludzi i sposób ich życia”, tak więc 
od działań architektów i urbanistów zależeć będzie jakość tej przestrzeni. Może być ona człowiekowi przy-
jazna – atrakcyjna i rozwijająca, czy wroga – przeszkadzająca i degradująca jego zachowania społeczne. 

W długiej historii budowania miast ulice i place były zawsze tymi miejscami, na których realizowały 
się różne formy kontaktu społecznego, miejscami integracji różnych grup społecznych, małymi światami 
lokalnej społeczności. 

Dom i miejsce zamieszkania stanowią podstawowy kontekst międzyludzkich relacji i interakcji 
między mieszkańcami lokalnej społeczności a osobami z zewnątrz. Przekraczając próg domu, zewnętrzną 
granicę prywatności, wchodzimy w przestrzeń publiczną, której atrakcyjność, dostępność i wysoka jakość 
są zachętą i pretekstem do wyjścia z domu.  

Projektując przyjazną i bezpieczną przestrzeń publiczną w zespole mieszkaniowym, szczególną 
uwagę powinniśmy zwrócić na m.in.: 

a. lokalne wzorce, tradycje i genius loci miejsca  
Życie człowieka w kontaktach międzyludzkich jest proste i bezpieczne, gdy toczy się w znanych 

ramach przestrzennych, wg ustalonych wzorców i w środowisku o ustalonej tożsamości. Partycypacja 
społeczności lokalnej w kreacji przestrzeni i detali jej umeblowania daje unikalne, atrakcyjne i 
zaakceptowane przez mieszkańców rozwiązania. 

b. Skalę, dostępność i wysoką jakość architektury  
Człowiek czuje się komfortowo w przestrzeni, której skala pozwala na widzenia zarówno jej całej, 

jak i poszczególnych detali. W kameralnej przestrzeni bliskość międzyludzka zwiększa ilość i intensywność 
odbioru informacji (np. m.in.: słyszymy rozmowy, nawiązujemy kontakt wzrokowy). Czerpanie przyjemności 
z przeżywania architektury, bezpośredni styk z ciekawym detalem podnoszą atrakcyjność przestrzeni. 
Równocześnie łatwa dostępność (najlepiej piesza) mogą być wystarczającym motorem do wyjścia z domu. 
Wolny ruch pieszy generuje różne wydarzenia, które w przyjaznej przestrzeni wydłużają się, nakładają  
i inspirują inne, nowe. 

c. Atrakcyjność i wysoka jakość zagospodarowania  
Atrakcyjna przestrzeń musi zabezpieczać miejsce dla różnego rodzaju ludzkiej aktywności np. m.in.: 

spacerowania, rozmawiania, patrzenia, słuchania, stania i siedzenia. Uczestnictwo w wydarzeniach i długi 
czas pobytu uzależniony jest od możliwości i miejsc do siedzenia. Dostępność podstawowych (np. ławki, 
atrakcyjne te zwrócone frontem do ruchu), i drugorzędnych (np. schody, cokoły, murki) miejsc do siedzenia 
jest dla użytkowników kryterium oceny jakości przestrzeni publicznej. Stanie, czynność związana z obser-
wacją, orientacją czy rozmową, preferuje miejsca poza ruchem jak np. podcienia, bramy, słupki, ściany. 

d. Właściwa gradacja przestrzeni pozadomowej  
Czytelna gradacja przestrzeni pozadomowej (przestrzeń prywatna, półprywatna, publiczna) pozwala 

na poruszanie się ludzi od grup i przestrzeni małych do grup i przestrzeni dużych, od prywatnych do pu-
blicznych. Kolejne, coraz szersze kontakty społeczne stymulują integrację i poczucie przynależności teryto-
rialnej. Zawłaszczane przez użytkowników przestrzenie publiczne stają się z czasem częścią ich habitatu. 

Przestrzeń publiczna w zespole mieszkaniowym to jak living room w domu, to przestrzeń, gdzie  
w jednym miejscu i w jednym czasie różni uczestnicy mogą prowadzić różne lub takie same formy aktyw-
ności. Ludzie i ich działania przyciągają ludzi, wypełniają przestrzeń publiczną barwnym życiem, bez któ-
rego była by tylko martwym rozwiązaniem przestrzennym. 
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Man’s proper functions in a social context depend on the possibilities of gathering current 
information about the surrounding world, realized by various forms of outdoor activity. 

The basic form of this activity is movement from and to houses which gives a wide range of various 
social contacts in a suitably solved and furnished public space. Shopping, going to work or to school, 
taking a dog for a walk or playing with a child realized at one time and in one space make individual 
activities aggregate in more significant and inspiring sequences of events. 

Both elementary and higher forms of social contacts may be realized only in the presence of places 
– spaces where we can meet other people. 

“Architecture shapes a space, while a space shapes people’s lives and lifestyles”, therefore the 
quality of such a space will depend on architects and urban planners’ actions. Will it be human-friendly, 
attractive and enhancing or hostile, disturbing and degrading man’s social behaviours? 

In the long history of constructing cities, streets and squares have always acted as places which 
realized various forms of social contacts, places integrating diverse social groups, the little worlds of  
a local community. 

A home and a place of residence make the basic context for interpersonal relationships and 
interactions between the members of a local community and outsiders. Crossing the threshold – the 
external borderline of privacy, we enter a public space whose attractiveness, accessibility and high quality 
act as an incentive and a pretext for leaving home. 

Designing a friendly and safe public space in a residential complex, we should pay special 
attention to the following: 

a. Local patterns, traditions and genius loci 
Man’s life in interpersonal contacts is simple and safe when it proceeds in well-known spatial 

frameworks, according to fixed patterns and in an identified environment. The participation of a local 
community in the creation of a space and the details of its furnishings produces unique, attractive and 
generally accepted solutions. 

b. The scale, accessibility and high quality of architecture 
Man feels comfortable in a space whose scale lets him see the whole as well as its single details. 

In a cosy space, the nearness of other people increases the amount and intensiveness of received 
information (e.g. we can hear conversations, we establish eye contact). Deriving pleasure from 
experiencing architecture, direct contact with an interesting detail raise the attractiveness of a space. 
Easy (pedestrian) accessibility may be a sufficient driving force behind home leaving, too. Slow pedestrian 
traffic generates various events which lengthen, overlap and inspire each other in a friendly space. 

c. The attractiveness and high quality of development 
An attractive space must secure a place for diverse human activities, e.g. strolling, talking, 

watching, listening, standing and sitting. Participation in events and its length depend on the offer of 
places for sitting. From the users’ perspective, the accessibility of primary (e.g. benches facing traffic) and 
secondary (e.g. stairs, pedestals, parapets) seats is the criterion of assessing the quality of a public space. 
Standing – an activity related to observation, orientation or conversation – prefers places beyond traffic, 
such as arcades, gates, posts or walls. 

d. The proper gradation of an outdoor space 
The readable gradation of an outdoor (private, semiprivate, public) space allows people to move 

from small groups and spaces to large groups and paces, from private spaces to public spaces. Broader 
and broader social contacts stimulate integration and the feeling of territorial affiliation. Public spaces 
appropriated by the users eventually become a part of their habitat. 

A public space in a residential complex resembles a living room in a house – it is a space where 
various participants can carry on different or the same forms of activity in one place and at one time. 
People and their actions attract others, fill a public space with vivid life without which it would be just  
a dead spatial solution. 



 274

Literatura/References 

[1] B a ć  Z., Psychologia organizacji przestrzeni środowiska mieszkaniowego. Habitaty 2003, praca 
zbiorowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.  

[2] F e d o r a  T., Opisać miasto, Zeszyty literackie, Warszawa 2006, 44. 
[3] G e h l  J., Życie między budynkami, Ram, Kraków 2009. 
[4] R a s s m u s s e n  S t e e n  E., Odczuwanie architektury, Murator, Warszawa 1999. 



 275

 

 

 

6 1 

5 2 

4 3 



 276

Il. 1. Ulica miejscem codziennej integracji mieszkańców – indywidualne określenie tożsamości miejsca 

Ill. 1. A street as a place of the everyday integration of its inhabitants – an individual designation of the identity of a place 

Il. 2. Ekspansja prywatności – zawłaszczenie przestrzeni publicznej 

Ill. 2. Expansion of privacy – appropriation of a public space 

Il. 3. Wysoka jakość przestrzeni publicznej w zespole mieszkaniowym – oryginalne rozwiązanie i zagospodarowanie 

Ill. 3. A high quality public space in a residential complex – original solution and development 

Il. 4. Przestrzeń integracji społecznej – zagospodarowanie sprzyjające różnym rodzajom aktywności ludzkiej 

Ill. 4. The space of social integration – development conducive to various forms of human activity 

Il. 5. Kameralna skala przestrzeni – wizualna bliskość architektury i detalu 

Ill. 5. A cosy scale space – the visual nearness of architecture and detail 

Il. 6. Życie w przestrzeni publicznej – nietypowe aktywności sprzyjające grupowaniu się ludzi w wydarzeń 

Ill. 6. Life in a public space – untypical activities conducive to gathering around events 

 




