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Artykuł porusza problem kształtowania przestrzeni publicznych na poprzemysłowych obszarach. Przedsta-
wiono przykład gazowni w Amsterdamie (Westergasfabriek), która po długim procesie rewitalizacji stała się 
nowoczesną i tętniącą życiem przestrzenią publiczną, jedną z największych atrakcji w mieście. 
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1. Wstęp 

W ciągu ostatnich dziesięcioleci, w wyniku procesów deindustrializacji, pozostało wiele opuszczo-
nych fabryk i nieużytkowanych terenów. Postępująca degradacja tych poprzemysłowych obszarów obliguje 
do ich rewitalizacji zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Rewitalizacja jest skomplikowanym  
i złożonym procesem. Nie ogranicza się jedynie do remontów i modernizacji zabudowy i infrastruktury tech-
nicznej, ale obejmuje szersze działania będące częścią świadomej polityki przestrzennej w skali miasta. 
Rewitalizacja powinna być kompleksową syntezą płaszczyzn: społecznej, ekonomicznej, ekologicznej, 
prawnej i planistyczno-przestrzennej [9]. Źle przeprowadzony proces powoduje skutek odwrotny do zamie-
rzonego. Jeśli zrewitalizowane obszary nie zintegrują się z tkanką miejską, po chwilowym odrodzeniu grozi 
im ponowny upadek. „Jeżeli chcemy odtworzyć życie miejskie, musimy nauczyć się projektować od 
całościowego do lokalnego poziomu, to znaczy musimy zacząć od czytania systemu, struktury danego 
obszaru w większej skali, aby następnie zaprojektować wewnętrzną strukturę nowego założenia tak, aby 
wykorzystać dobre cechy układu jako całości (…) adaptując je ze zrozumieniem, jak również dobrymi 
intencjami”1. Brak spójności w sensie fizycznym, czasowym, kulturowym i społecznym jest głównym pro-
blemem dzisiejszych miast. Zachowanie ciągłości tożsamości miasta jest istotną wartością wymagającą 
umocnienia w dynamicznie rozwijającym się świecie [8]. 

Ważne jest, aby w wyniku procesu rewitalizacji, którego celem jest przywracanie żywotności i pod-
noszenie jakości życia mieszkańców, powstała prawdziwa przestrzeń publiczna włączona w system prze-
strzenny miasta. Dziś przestrzeń publiczna przeżywa kryzys. W ostatnich latach, w wyniku zmian spo-
łeczno-gospodarczych, zmiany stylu życia, sytemu wartości i potrzeb, tradycyjne, podstawowe czynniki 
kształtujące przestrzeń publiczną, zdają się zanikać. Dotychczasowy wymiar przestrzeni publicznych jest 
coraz częściej zastępowany przez jej komercyjne odpowiedniki, które kształtują zupełnie inny model ak-
tywności publicznej, wyłącznie o charakterze konsumpcyjnym. Powstają w ten sposób przestrzenie nasta-
wione na realizację konkretnego zadania, przestrzenie pozbawione znaczenia, niezachęcające do dłuż-
szego pobytu czy oswojenia z danym obszarem, niezakorzenione w lokalnej kulturze. Masowo powstające 
nie-miejsca2 czy niby-miejsca3 prowadzą do powszechnego zaniku więzi społecznych, utraty tożsamości  
i wyobcowania mieszkańców. Tego typu przestrzenie dewaluują istotę przestrzeni publicznej, w której 
powinny wykształcać się relacje społeczne. Zygmunt Bauman zauważa, że „nigdy wcześniej w historii 
świata niby-miejsca nie zajmowały tak wiele przestrzeni”4. 

W tym kontekście dyskusja na temat kształtu i metodologii projektowania przestrzeni publicznych 
nie powinna skupiać się jedynie na jej kompozycji przestrzennej, jej piękna czy brzydoty. Istnieje koniecz-
ność odmiennego niż tradycyjnie pojmowania istoty projektowania przestrzennego, gdzie bezsprzecznym 
podmiotem dyskusji powinni być jej użytkownicy. Dlatego też konieczne jest podejście interdyscyplinarne5. 
Próbą integracji społeczno-kulturowych, przyrodniczych i przestrzennych aspektów kształtowania środowi-
ska codziennego życia człowieka stanowi koncepcja miejsca. Norberg-Schulz uznaje miejsce za podsta-
wowy element przestrzeni egzystencjalnej człowieka6. Wg Cantera miejsce to rezultat zależności między 
atrybutami fizycznymi danej przestrzeni a aktywnościami i koncepcjami, które ludzie z nią wiążą7. Z punktu 
widzenia psychologii miejsce jest czymś więcej niż przestrzenią. Z miejscem łączy się psychiczna sfera 
ludzkiego życia, związana z pamięcią, doświadczeniami, znaczeniami, uczuciami, historią8. Pisząc o relacji 
miejsca i przestrzeni Yi Fu Tuan twierdzi, że „znaczenie przestrzeni nakłada się często na znaczenie miej-
sca, gdyż to, co na początku jest jedynie przestrzenią, staje się czasem miejscem w miarę poznawania  
i nadawania wartości”9. Wg Lenartowicza niematerialne cechy miejsca, odnoszące się do myśli, pamięci  
i działań człowieka „są zwykle bardziej istotne niż fizyczne, ponieważ nie każda, nawet dobrze zor-
ganizowana przestrzeń zbudowana staje się miejscem” [5]. 

Aktualna wiedza sugeruje, że projektowanie przestrzeni publicznych powinno być projektowaniem 
miejsc. „Myślenie kategoriami miejsca w trakcie projektowania powinno przyczyniać się do lepszych jego 
wyników”10. Dawniej miejsca powstawały w sposób naturalny, bez namysłu, intuicyjnie. Dziś projektanci 
kształtują miejsca, działając intencjonalnie, poprzez strategie, projektowanie, planowanie [2]. Przyjmując, 
że użytkownicy są właściwymi twórcami przestrzeni publicznej, wydaje się, że wyznacznikiem skuteczności 
projektowej jest zakres wykreowanej aktywności społecznej.  
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Pomocnym narzędziem w procesie tworzenia miejsca jest partycypacja społeczna. Ma to szcze-
gólne znaczenie zwłaszcza w procesie rewitalizacji poprzemysłowych obszarów, które wzbudzają 
negatywne emocje i skojarzenia z brudną przeszłością. Zaangażowanie społeczności lokalnej do podejmowania 
decyzji dotyczących zagospodarowania wspólnie użytkowanych w przyszłości przestrzeni, daje szansę na stwo-
rzenie miejsca, które wzmacnia więzi społeczne, pozwala na identyfikację, buduje poczucie przynależności, od-
powiedzialności za wspólnie osiągnięte dobro11. Uspołecznianie procesu projektowania pozwala na stworzenie 
projektu uwzględniającego w większym stopniu różnorodność oczekiwań i poglądów uczestników, przy zacho-
waniu jednocześnie, uznawanej przez wszystkich za wspólną, tożsamość całego miasta. Powstające w ten spo-
sób miejsca stają się prawdziwie witalną przestrzenią publiczną określającą zasady życia społecznego, sprzyja-
jącą procesom samoorganizacji i kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego.  

Architekci i urbaniści stoją przed wyzwaniem „świadomego i umiejętnego tworzenia nowych form 
zagospodarowania zgodnie z potrzebami mieszkańców XXI wieku” [8]. Dziś projektant powinien pełnić rolę 
mediatora skoncentrowanego na interesach społecznych, rozwiązującego konflikty dotyczące użytkowania 
przestrzeni. Aby stworzyć struktury przestrzenne, które maja stać się miejscem ludzkich interakcji i ich 
aktywności, należy dobierać formy na podstawie interpretacji zastanej sytuacji nie tylko przestrzennej, ale 
także społecznej i kulturowej. Budowanie zrównoważonego środowiska, ale także demokratycznej spo-
łeczności jest jednym z podstawowych obowiązków architekta, płynących z etyki jego zawodu.  

2. Westergasfabriek w Amsterdamie [10] 

Była gazownia mieści się w śródmieściu Amsterdamu, w pobliżu węzłów komunikacyjnych – dawnej 
strefy portowej, trasy kolejowej oraz dróg wylotowych.    Westergasfabriek zbudowana została w 1883 roku 
przez British Imperial Continental Gas Association. W owym czasie była to największa gazownia w Amster-
damie. Podczas pierwszych dekad funkcjonowania produkowany gaz był głównie wykorzystywany do 
oświetlania ulic. Po odkryciu gazu ziemnego w latach 60., produkcja gazu w Westergasfabriek została 
zakończona (1967). Część budynków w tym piękna wieża ciśnień została zburzona. Do wczesnych lat 90. 
miejskie przedsiębiorstwo energetyczne wykorzystywało teren do przechowywania pojazdów i ich napraw. 
W 1989 roku budynki, które ocalały (ok. 30), zostały oficjalnie uznane za zabytek architektury przemysło-
wej i uratowane od zburzenia. 

Po tym jak miejskie przedsiębiorstwo energetyczne opuściło teren w roku 1990, teren zaczął być 
przejściowo wykorzystywany dla twórczych i kulturalnych wydarzeń. Na poprzemysłowym obszarze pojawiła 
się inspirująca mieszanka sztuki i życia codziennego. Sukces tymczasowego użytkowania był podstawą do 
zarysowania strategii rozwoju tego miejsca, która zakładała dalsze kulturalne wykorzystanie obszaru z du-
żym udziałem zieleni. Początkowe udostępnienie tego obszaru artystom, zapobiegło degradacji pustych 
budynków oraz wpisało to miejsce na kulturalną mapę Amsterdamu, jeszcze zanim projekt rewitalizacji 
został zrealizowany. 

Inicjatorem i podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu były władze dzielnicy Wasterpark. 
Westergasfabriek to przykład efektywnego wykorzystania istniejącej infrastruktury i rewitalizacji komplek-
sów poprzemysłowych. Jednak zanim teren gazowni stał się parkiem kultury miał miejsce długi i komplek-
sowy proces. Obecny sukces jest wynikiem kombinacji początkowego tymczasowego użytkowania i długo-
terminowego planu rozwoju.  

Projekt miał charakter interdyscyplinarny. Od 1996 roku fachowcy różnych dziedzin współpracowali 
ze sobą w celu opracowania najlepszej koncepcji. Zdecydowano, że nie może to być proces liniowy. Jeśli 
zaszła taka potrzeba, projekt był na bieżąco korygowany. Projektanci podążali we wcześniej wytyczonym, 
określonym kierunku, ale bez szczegółowego i ustalonego końcowego rezultatu. Robili to z wielkim 
spokojem, bez pośpiechu, otwarci na nowe pomysły.  

Jednym z czynników sukcesu projektu była współpraca z okolicznymi organizacjami i mieszkańcami 
dzielnicy oraz wykorzystanie ich potencjału. Lokalne społeczności były zaangażowane w planowanie w wielu 
momentach procesu. Regularnie organizowane były dyskusje, prezentacje oraz spotkania, gdzie każdy mógł  
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przedstawić swój projekt, a mieszkańcy byli pytani o ich wizję przyszłości tego miejsca. Partycypacja 
społeczna pełniła istotną rolę, pomimo że relacje z organizacjami sąsiedzkimi nie zawsze były łatwe. 

Park kultury Westergasfabriek został oficjalnie otwarty w 2003 roku, stając się głównym centrum 
kulturalnym w Amsterdamie. Gazownia jest połączeniem budynków poprzemysłowych, wykorzystywanych 
na cele związane z kultura i sztuką, oraz parku, stanowiącego otwartą przestrzeń publiczną. Postindu-
strialne budynki zostały odnowione tylko w takim stopniu, by spełniały podstawowe wymogi bezpieczeń-
stwa i wygody. Dzięki temu zachowano wyjątkową atmosferę tego miejsca. Budynki o zróżnicowanych 
właściwościach przestrzennych oferują nieograniczone możliwości ich wykorzystania. W mniejszych 
budynkach znajdują się pracownie artystyczne, małe firmy producenckie, kreatywne przedsiębiorstwa, 
sale wystawowe, kawiarnie i restauracje. W dużych natomiast organizowane są festiwale, pokazy mody, 
spektakularne koncerty muzyczne i konferencje. W ten sposób powstało miejsce pełne witalności: 
budynki, w których zawsze się coś dzieje, i park, gdzie można odnaleźć całe bogactwo aktywności i różnych 
nastrojów. Powstało miejsce dynamiczne, zmienne, ekscytujące, pełne przygód, gdzie każdy może odna-
leźć coś dla siebie. 

Westergasfabriek została zbudowana, aby wytwarzać gaz z węgla (gaz, który był tłoczony za 
pomocą rur), aby wprowadzić światło i, co za tym idzie, życie we wcześniejszym ciemnym mieście. Światło  
i witalność są zasadniczo tym, co łączy przeszłość i przyszłość Westergasfabriek. Westergasfabriek stało 
się centrum, stymulującym źródłem, miejscem, z którego można być dumnym. Kulturalna aktywność jest 
nowym źródłem energii zasilającym Westergasfabriek i cały Amsterdam12. 

Westergasfabriek uznawana jest jako przedsięwzięcie eksperckie w dziedzinie rewitalizacji dzie-
dzictwa poprzemysłowego. Westegasfabriek zyskała nową tożsamość, poprzemysłowa przestrzeń została 
oswojona. Artyści, przedsiębiorcy i mieszkańcy Amsterdamu znajdują w Westergasfabriek nową energię, 
inspirację do innowacji, współpracy i wypoczynku. 

3. Podsumowanie 

Przykład Westegasfabriek pokazuje, że rewitalizacja nie jest zamkniętą procedurą, realizacją kon-
kretnego projektu, lecz długofalowym procesem, podlegającym ciągłym zmianom, procesem łączenia 
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Zaangażowanie społeczności lokalnej w proces projektowy 
pozwala stworzyć miejsce, gdzie powstają pozytywne interakcje, a społeczne więzi zostają utrwalone. 
Przedstawiony przykład pokazuje, że warstwa kulturowa miejsca staje się podstawą procesów transforma-
cji. Odpowiednie wykorzystanie tych wartości przyczynia się do odbudowy lub tworzenia nowej tożsamości 
miejsca. Aby zapobiec powstawaniu historycznego skansenu należy zastosować aktywną konserwację, 
przypisującą zabytkom rolę integrującą ekologię, ekonomię, socjologię i aspekt kulturowy. Pozwala to na 
długotrwałą ochronę przestrzeni miejskiej poprzez utrzymanie życia społecznego i historycznych mechani-
zmów rozwoju miasta. Stawianie atrakcyjnego krajobrazu na równi z innymi wartościami kulturowymi 
pozwoli na zachowanie ciągłości tożsamości miasta, która jest jego istotną wartością. Westegasfabriek 
pokazuje, że zaprojektowana przestrzeń łącząca budynki i park pomaga tworzyć tętniącą życiem 
przestrzeń publiczną, w którym współistnieją codzienność, wypoczynek, kreatywność i przedsiębiorczość.  
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1. Introduction 

Numerous deserted factories and unused areas are the result of the deindustrialization processes 
of the last decades. The progressive degradation of those postindustrial areas calls for their revitalization 
in accord with the rules of sustainable development. The process of revitalization is a complicated and 
complex one. Not only does it limit itself to the renovation and modernization of buildings and the 
technical infrastructure, but embraces broader courses of action constituting a part of the conscious 
space policy of a city. The revitalization should be a complex synthesis of various aspects: social, 
economic, ecological, legislative and town-planning. [9] A poorly executed process leads to an opposite 
result to the one intended. If the revitalized areas do not integrate with the city’s structure, they are 
threatened by another decline after just a momentary revival. “If we want to recreate urban life, then we 
have to learn to design from the global to the local, that is, we have to start by reading the large scale 
pattern of an area, then design the internal structure of new developments to take advantage of them – 
not fixing them forever, but adapting them with understanding as well as good intentions”1. A lack of 
cohesion in a physical, temporal, cultural and social sense constitutes the main problem of today's cities. 
The preservation of continuity of the city's identity is an essential value demanding to be strengthened in  
a dynamically developing world [8]. 

It is important, in order to as a result of the revitalization process, whose aim it is to enhance the 
residents’ standard of living, is generated a genuine public space integrated into the city's spatial system. 
Nowadays, public space is experiencing a crisis. In the last years, traditional and fundamental aspects 
creating public space seem to be disappearing due to socio-economic and life-style changes, as well as 
alterations in the hierarchy of values and needs. Previous dimensions of public space are more frequently 
substituted by their commercial equivalents, which create an entirely different model of public activity with 
a solely consumptive character. In this way spaces are created geared only towards the realization of  
a specific task, spaces devoid of meaning, discouraging longer stays or an acquaintance with the given 
area, not rooted in the local culture. Mass-created non-places2 or pseudo-places3, lead to a general 
decline of social bonds, a loss of identity and the alienation of residents. Spaces of this kind devaluate the 
essence of public space, in which social relationships should be created. Zygmunt Bauman claims that 
“never in the history of the world did pseudo-places take up so much space”4. 
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In this context a discussion on the form and methodology of public space design should focus not 
only on its spatial composition, its beauty or ugliness. There is a need for a different than the traditional 
understanding of the essence of urban design, where its users should be the unquestionable subject of 
the discussion. For this reason an interdisciplinary approach is essential5. The notion of place constitutes 
an attempt at integrating socio-cultural, natural and spatial aspects of the shaping of the environment of 
everyday life. Norberg-Schulz acknowledges a place as a fundamental part of the human existential 
space6. According to Canter, a place results from the relationship between the physical attribute of a given 
space and the activities and concepts people associate with it7. From a psychological point of view a place 
is something more than some space. A place is associated with the psychological sphere of human life, it 
is associated with memories, experiences, meanings, feelings, history8. Writing on the relationship 
between a place and space, Yi Fu Tuan claims that “the meaning of a space frequently overlaps with the 
meaning of a place, as that which at the beginning is just some space with time becomes a place through 
cognition and the bestowing of value9”. According to Lenartowicz, non-material features of a place 
referring to thoughts, memories and actions of people “are commonly more important than physical ones, 
because not every built-up space, even a well organized one, becomes a place” [5]. 

Current knowledge suggests public space design should be the designing of places. “Thinking of 
places while designing should contribute to improved results”10. In the past places came into being 
naturally, on the spur of the moment, intuitively. Nowadays town-planners shape places intentionally, 
through strategies, designing, planning [2]. Acknowledging that users are the real creators of public 
space, it seems that the range of created communal activity determines the effectiveness of planning.  

Social participation is a helpful tool in the process of creating places. It is of special importance in the 
process of revitalizing postindustrial areas, which evoke negative emotions and associations with a “dirty”past. 
Engaging the local community into making decisions concerning the arrangement of areas used jointly in the 
future, creates a chance to create a place which strengthens social bonds, enables to identify with it, builds a 
feeling of belonging, of responsibility for the jointly achieved good11. Engaging the community into the planning 
process allows for the creation of a project which to a greater account takes into consideration the diversity the 
participants’ expectations and opinions, simultaneously retaining the commonly accepted identity of the whole 
city. Places created in this manner constitute real vital public space determining the principles of social life, 
which is conducive to the processes of self-organization and the shaping of a civil society.  

Architects and town-planners face the challenge of “a conscious and competent creation of new 
arrangements in accordance with the needs of 21st century residents” [8]. The designer of today has to 
take up the part of a mediator focused on social interests and the solving of conflicts over the use of 
space. In order to create spatial structures intended to constitute places of human interaction and 
activity, he has to select forms basing on the interpretation of the given situation concerning not only the 
space, but also society and culture. It is one of the architect's core responsibilities, deriving from his work 
ethics, to build a balanced environment as well as a democratic society.  

2. Westergasfabriek in Amsterdam [10] 

The former gas-works is located in the centre of Amsterdam, in the vicinity of traffic junctions: the 
former port area, railroad routes and exit roads. Westergasfabriek was build in 1883 by the British Imperial 
Continental Gas Association. It was then Amsterdam’s greatest gas-works. During its first decades of running 
the produced gas was mainly used for the lighting of streets. The gas production in Westergasfabriek was 
terminated after the discovery of natural gas in the 1960s (1967). Some of the buildings were destroyed, 
including a beautiful water-tower. Until the early 1990s the municipal power engineering companies used 
the area to store and repair their vehicles. In 1989 those buildings which had been saved (around 30) were 
officially acknowledged as industrial architectural monuments and saved from demolition.  

After the municipal power engineering company left the area in 1990, the space started to be used 
transitionally for creative and cultural events. An inspiring mixture of art and everyday life appeared in the 
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postindustrial space. The success of the use so far created the basis for drawing up a development 
strategy for the place, which assumed a further cultural use of the area with a great part of greenery. 
Making the area initially accessible for artists prevented the degradation of the empty buildings and put 
the place onto the cultural map of Amsterdam, before the revitalization project was achieved.  

The instigator and responsible party for the realization of the project were the authorities of the 
Wasterpark district. Westergasfabriek is an example of the effective use of existing infrastructure and the 
revitalization of postindustrial buildings. It took, however, a long and complex process before the gas-
works area became a culture park. The current success is the result of a combination of the initial 
transitory use and a long-term development plan. 

The project had an interdisciplinary character. Starting in 1996 diverse specialists worked together 
to come up with the best concept. It was decided that a linear process was out of the question. The 
project was constantly corrected when there was a need for it. The designers followed a previously 
demarcated, defined direction, which was, however, devoid of details or an established result. They 
worked with great calm, in no hurry, remaining open for new ideas.  

One of the factors of the project’s success was the cooperation with local organizations and district 
residents and the use of their potential. The local communities were engaged in numerous moments of 
the project’s planning. Discussions, presentations and meetings, during which everyone could present his 
or her project, and the residents were asked about their visions of the place's future, were organized 
regularly. Social participation played a vital role, even though the relationships with the neighboring 
organizations were not always easy.  

The Westergasfabriek Culture Park was officially opened in 2003, becoming Amsterdam’s main 
cultural centre. The gas-works are a combination of postindustrial buildings used for cultural and artistic 
aims, and a park constituting an open public space. The postindustrial buildings were renovated only to such 
a degree as to fulfill basic requirements of safety and comfort, which enabled to retain the place’s unique 
atmosphere. The buildings with their diversified spatial features offer unlimited possibilities for their use. 
Smaller buildings host workshops, small production companies, creative companies, exhibition halls, cafes 
and restaurants. Festivals, fashion shows, spectacular music concerts and conferences, on the other hand, 
are organized in the larger buildings. This way a lively place has been created: buildings, in which there is 
always something happening, and a park, in which one can find a wealth of activities and different moods – 
a dynamic, changing, exciting place full of adventures, in which everyone can find something for himself.  

The Westergasfabriek Culture Park has been acknowledged as an expert enterprise in the realm of 
revitalizing postindustrial heritage. It gained a new identity; the postindustrial area was tamed. 
Amsterdams’s artists, entrepreneurs, and residents can find in the Westergasfabriek Culture Park new 
energy, inspirations for innovations, collaborations and relaxation.  

3. Conclusions 

The example of the Westergasfabriek shows that revitalization is not a closed procedure, the 
realization of a specific project, but a long-term process, undergoing incessant changes, a process 
connecting the past, the present, and the future. Engaging the local community into the planning process 
allows to create a place, where positive interaction are created, and social bonds are strengthened. The 
presented example shows how the cultural factor constitutes the basis of the transforming processes. The 
appropriate use of those values conduces to the recreation or creation of a place’s identity. To prevent the 
formation of a historical heritage park an active conservation is required, which allocates to the buildings 
a part in the integration of ecological, economic, sociological and cultural aspects. This enables a long-
lasting protection of urban space through the preservation of social life and the historical mechanics of 
the city's development. Setting an appealing landscape on par with other cultural values allows to retain 
the continuity of the city’s identity, which constitutes its essential value. The Westergasfabriek Culture 
Park shows how a designed space connecting buildings and a park helps to build a public space teeming 
with life, in which everyday life, relaxation, creativity and enterprise coexist.  
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Endnotes 

1 Hillier B., Hanson J., Peponis J., The Syntactic Analysis of Settlements, Architecture & Behaviour, vol. 3, No. 3, 1987. 
[after:] Awtuch A., Przestrzeń miejsca – pomiędzy strukturą i procesem (“The space of a place - between structure and 
process”), [in:] Miejsce (“Place”), Baranowski A., Awtuch A. (eds.), Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Katedra 
Projektowania Środowiskowego, Gdańsk 2008, p. 55-63. 

2 Marc Auge coined the notion of non-place referring to transistory space devoid of an identity, history, meaning. Examples of 
non-places are supermarkets, airports, hotels, motorways. Auge M., Non-places: Introduction to an anthropology of 
supermodernity, Verso, London & New York 1995. 

3 Zygmunt Bauman, diagnosing contemporary city space, defines four types of “public, but not hospitable space”: 
consumption area, surprising, pseudo-places and empty areas. [after:] Bauman Z., Płynna nowoczesność (“Fluid 
modernity”), Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006. 

4 Ibidem, p. 159. 
5  Spatial design requires the commitment of multidiscipilary teams to the long-lasting planning processes conducted on 

various ranges., Nowa Karta Ateńska 2003. 
6  Norbert-Schulz Ch., Existance, Space and Architecture, Studio Vista, London 1971, according to: Lenartowicz K., Słownik 

psychologii architektury dla studiujących architekturę (“Architectural psychology dictionary for students of architecture”), 
script, Politechnika Krakowska, Kraków 1997, p. 68. 

7  Canter D., The Psychology of Place, The Architectural Press, London 1977, according to: Lenartowicz K., Słownik 
psychologii architektury dla studiujących architekturę (“Architectural psychology dictionary for students of architecture”), 
script, Politechnika Krakowska, Kraków 1997, p. 68. 

8  Lenartowicz K., O psychologii architektury (“Description of architectural psychology”), PK, Seria Architektura, Monografia 
138, Kraków 1992, p. 71-73. 

9  Tuan Y.F., Przestrzeń i miejsce (Space and place), PWN, Warszawa 1987, p. 16, [after:] Awtuch A., op. cit., p. 58. 
10  Lenartowicz K., Miejsce, kontekst, lokalizacja (Place, context, localization), [in:] Miejsce, op. cit., p. 15. 
11 “An emotional bond with the surroundings and a feeling of belonging to a place possesses a fundamental meaning for an 

auspicious life of the city’s residents. The most liked cities and places provide rich and valuable experiences”, Nowa Karta 
Ateńska 2003. 
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