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Wstęp.

Przestrzeń publiczna – miejsce kontaktu z innymi ludźmi – jest płaszczyzną kształto-

wania się relacji społecznych, więzi czy identyfikacji jednostki na tle zbiorowości. Dlatego 

przestrzenie kontaktu są dla miejskiej tkanki niezwykle istotnymi węzłami, których poprawne 

funkcjonowanie decyduje o poziomie rozwoju społeczeństwa. Kiedy miejsca, w których mo-

gliby gromadzić się ludzie, pustoszeją, pojawia się pytanie, czy to użytkownicy w rozwijającym 

się świecie nie mają potrzeby integrowania się ze sobą w sposób fizyczny, czy też to przestrzenie 

nie potrafią przystosować się do ewoluujących potrzeb funkcjonalnych.

Przykładową przestrzenią – niegdyś tętniącą życiem, a obecnie całkowicie opustoszałą – jest 

Rynek Mariensztacki, na który zwróciłam uwagę, mieszkając w jego pobliżu. 

Rynek Mariensztacki to wyjątkowa przestrzeń publiczna Warszawy. Spójna architektura  

w ludzkiej skali, bezpośrednie sąsiedztwo uczęszczanych turystycznie tras, dobra komunika-

cja miejska czy sąsiedztwo rzeki nie pomagają mu jednak na co dzień uniknąć wyludnienia. 

Określenie przyczyny takiego stanu rzeczy oraz próba znalezienia dla niego rozwiązania jest 

tematem niniejszej pracy dyplomowej.
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ROZDZIAŁ I.
Problematyka opustoszałego rynku.

Na co dzień Rynek Mariensztacki spełnia głownie rolę przestrzeni półprywatnej dla oko-

licznych kamienic. Połowa mieszkańców to osoby starsze, których rodziny mieszkają tu od cza-

su odbudowy; druga połowa to wynajmujący, bezdzietni młodzi ludzie.1 Brak im sił i czasu, 

żeby w widoczny sposób ożywiać otaczającą ich przestrzeń. Z kolei użytkownicy znajdujących 

się na rynku funkcji korzystają jedynie  

z ich bezpośredniego sąsiedztwa. Zało-

żenie urbanistyczne Mariensztatu wpisa-

ne jest do Rejestru Zabytków jako wpis 

obszarowy, dodatkowo bezpośrednio 

sąsiaduje z obleganym przez turystów 

Traktem Królewskim – mimo to nie spo-

tyka się tutaj wielu zwiedzających. Nawet  

w ciepłe i ładne dni Rynek Mariensztacki 

świeci pustkami.

I.I. Użytkowanie w obecnej formie.

Rynek od rana użytkują nieliczni, kupujący chleb w małym sklepie spożywczym. Po-

dobnie jak sklep, od siódmej rano w dni powszednie i soboty otwarta jest sąsiadująca z nim 

apteka, jednak nie przyciąga ona tylu klientów. Spieszący się ze sklepu do pracy mieszkańcy 

1 Tak w naszej rozmowie nakreśliła sytuację społeczną pani Barbara Wiśniewska – przewodnicząca Stowarzy-
szenia Mieszkańców Mariensztatu.
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Mariensztatu ożywiają na pewien czas jeden z narożników rynku. Oprócz nich, w przed-

południowych godzinach ciepłych, słonecznych dni rynek jest miejscem wypoczynku kilku 

okolicznych bezrobotnych. 

Przed południem pojawiają się pierwsi klienci modnej kawiarni, którzy przychodzą z własnymi 

komputerami, pracować w ciszy i cieniu lokalu. O tej porze na Rynku Mariensztackim pojawiają 

się tylko nieliczni mieszkańcy oraz jeszcze bardziej nieliczni zwiedzający i turyści. Funkcjami,  

z których – oprócz już wymienionych – mogą korzystać, są: mały sklep monopolowy, sąsiadujący 

z nim drobny zakład fryzjerski oraz restauracja orientalna.

Po południu w kolejnym narożniku rynku w ogródkach dwóch pubów spotykają się na piwo 

małe grupy znajomych. W sezonie, o tej porze dnia na płycie rynku w cieniu drzew na nieco 

dłużej zatrzymują się przechodnie. Więcej osób pojawia się również w kawiarni oraz w sklepie 

spożywczym. Pod wieczór zamykana jest większość usług służących mieszkańcom, pozostają tyl-

ko goście trzech miejsc spotkań. 

Dodatkową funkcją znajdującą się na rynku jest nieduży parking, zlokalizowany bezpośrednio 

przy zachodniej pierzei.

Rozmieszczenie funkcji. 1. Sklep spożywczy. 
2. Bar Reforma.
3. Bar Baryłka.

4. Restauracja Bliss.
5. Kawiarnia Ogrody.
6. Alkohole.

7. Fryzjer.
8. Apteka.
9. Sklep Sovva.
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Rytm dnia na Rynku Mariensztackim jest podobny we wszystkich czterech porach roku. Nawet 

w chłodne dni późnej wiosny i wczesnej jesieni niektórzy użytkownicy lokali gastronomicznych 

chętni są do korzystania z ich zewnętrznych stolików. Zimą ilość osób odwiedzających rynek 

maleje, a całe życie toczy się we wnętrzach. 

W nakreślonym ogólnym schemacie codziennego działania Rynku Mariensztackiego pojawiają 

się różnorodne funkcje, które kształtują główną grupę użytkowników omawianej przestrzeni,  

w związku z czym warto przyjrzeć się im bliżej.

Sklep spożywczy.

Niewielki, zlokalizowany w podcieniach zachodniej pierzei rynku lokal jest jedynym sklepem 

spożywczym w okolicy. W związku z tym zarówno w godzinach porannych, jak i popołudnio-

Obecne zagospodarowanie Rynku.
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wych korzysta z niego większość mieszkańców Mariensztatu. Sklep jest miejscem ich spotkań, 

które jednak nie przeradzają się nigdy w dłuższą rozmowę i nie wychodzą poza jego wnę-

trze. Największą część użytkowników stanowią kobiety w średnim lub starszym wieku, druga  

co do wielkości grupa to pracujący ludzie młodsi do około trzydziestego piątego roku życia.  

W porannej kolejce można dość często spotkać mężczyzn kupujących jedynie alkohol, ale klien-

tem sklepu jest również pisarz Janusz Głowacki. Użytkownicy tej funkcji są najlepszym odwzo-

rowaniem struktury społecznej osiedla Mariensztat.

Apteka, zakład fryzjerski, sklep monopolowy.

Mieszczące się w bezpośrednim pobliżu sklepu spożywczego usługi stanowią jego dopełnienie. 

Odwiedzane przez nielicznych, lokalnych i przypadkowych użytkowników, stanowią enklawę 

ostatnich funkcji prowadzonych z myślą o mieszkańcach.

Kawiarnia Ogrody.

Otwarta w 2009 roku przez Annę i Beniamina Kaliszów kawiarnia jest miejscem, które ma 

największy wpływ na Rynek Mariensztacki. Przetarg na lokal z funkcjami kultury został ogło-

szony przez Dzielnicę Śródmieście. Kawiarnia jeszcze przed swoim otwarciem zorganizowała  

z mieszkańcami spotkanie pod hasłem Rzuć światło na Mariensztat. Celem spotkania była roz-

mowa o ich oczekiwaniach w stosunku do nowo otwartego miejsca, które ma na rynek przy-

ciągnąć kulturę. Jak wspominała w naszej rozmowie pani Urszula Majewska, rzecznik prasowy 

Urzędu Dzielnicy Śródmieście, w trakcie tego spotkania z ust jednego z mieszkańców padły 

niezapomniane dla niej słowa: „Nie chcemy kultury, chcemy chleba i masła.” Jak tłumaczy pani 

rzecznik, z przeprowadzonych sond wynika, że starsi mieszkańcy chcieliby na rynku widzieć filię 

marketu spożywczego, zależy im na posiadaniu wszystkich niezbędnych funkcji w zasięgu ręki. 

Te żądania są jednak niemożliwe do realizacji ze względu na plany, jakie w stosunku do Ma-

riensztatu ma Urząd Dzielnicy. 

Mimo nieudanej konfrontacji z mieszkańcami Kawiarnia Ogrody wychodzi z wieloma inicja-

tywami. W lokalu organizowane są koncerty i wystawy, a na płycie rynku odbyły się między 

innymi kiermasze: kwiatowy i odzieżowy. Poza tym lokal, jako jedyny z mieszczących się przy 

rynku, wychodzi ze swoim ogródkiem niemal na środek otwartej przestrzeni placu. Wszystkie  
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te działania przyciągają wielu użytkowników, którzy nie spotykają się tu jedynie na kawę, ale 

potrafią godzinami pracować we wnętrzu kawiarni. Nie powiodło się pierwotne założenie wła-

ścicieli Ogrodów, aby było to miejsce spotkań mieszkańców w każdym wieku. Wizyty starszych 

osób są sporadyczne i najczęściej sprowadzają się do zwrócenia uwagi na zbyt duży hałas genero-

wany przez kawiarnię.2

Restauracja orientalna Bliss.

Jest jedyną tego rodzaju funkcją zlokalizowaną na Rynku Mariensztackim. Elegancki charakter 

miejsca w połączeniu z typem serwowanej kuchni i umiejscowieniem restauracji w odosobnio-

nym od innych funkcji narożniku rynku sprawiają, że jest to miejsce puste i obce. 

Pub Baryłka.

Lokal ten jest – jak twierdzi jego właściciel, Wiesław Paradziński – najstarszym istniejącym pu-

bem w Warszawie. Jest w związku z tym rozpoznawalnym miejscem na mapie wieczornych spo-

tkań, większość jego użytkowników przychodzi specjalnie tutaj. W sezonie już od wczesnych 

godzin popołudniowych ogródek zlokalizowany w głębokich podcieniach kamienicy jest niemal 

pełen. W zimę o podobnej porze w tradycyjnym wnętrzu również ciężko o wolny stolik. Zarów-

no tradycja tego miejsca, jak i jego wystrój przyciągają głównie użytkowników w wieku średnim. 

Dodatkową działalnością pubu Baryłka jest jego udział w podtrzymywaniu tożsamości Mariensz-

tatu. We wnętrzach lokalu wiszą historyczne fotografie okolicy. W 2010 roku znalazł tu swój finał 

projekt Krzysztofa Żwirblisa Muzeum Społeczne, mający na celu bliższe przedstawienie historii 

pojedynczych mieszkańców Mariensztatu. W finale akcji pub Baryłka posłużył jako miejsce pre-

zentacji wystawionych przez mieszkańców eksponatów.

Pub Reforma.

Powstały w lecie 2011 roku lokal sąsiaduje z Pubem Baryłka, do którego charakteru nawiązuje. Mimo 

to miejsca da się rozróżnić głównie ze względu na wiek jego użytkowników – nowe miejsce przycią-

ga młodszych, przyzwyczajonych do ciekawszych propozycji zarówno gastronomicznych, jak i prze-

strzennych. Oba puby wieczorami są jedynym ożywiającym Rynek Mariensztacki miejscem.
2 Jak wynika z rozmowy z właścicielem Kawiarni Ogrody, panem Beniaminem Kaliszem.



8Rozdział 1. Problematyka opustoszałego rynku.

Inne okoliczne funkcje.

Wokół rynku znajduje się wiele różnorodnych funkcji, które potencjalnie powinny dodatko-

wo wzbogacać życie na Rynku Mariensztackim. 

Na ulicy Mariensztat pod numerem 8 od wielu lat mieści się sklep turystyczny, jednak jego 

użytkownicy nie są liczną grupą osób odwiedzającą sam rynek. 

Ważny dla odbioru całego Mariensztatu jest za to budynek, w którym rzeczony sklep ma 

swoją siedzibę. Jest to obiekt przebudowany jeszcze przed wpisaniem osiedla do Rejestru 

Zabytków. Jego podwyższona bryła negatywnie wyróżnia się z tkanki Mariensztatu. Miesz-

czą się tam biura, kancelarie prawne i agencje doradztwa personalnego oraz międzynarodo-

we organizacje. 

W pobliżu znajdują się również: na narożniku rynku sklep Sovva, oferujący produkty medy-

cyny naturalnej, nieco dalej zaś – sklep Nastroje z wyselekcjonowaną używaną odzieżą. Oba, 

ze względu na swoje specyficzne funkcje, przyciągają bardzo mało klientów.

Za budynkami tworzącymi południową pierzeję rynku rozciąga się aż do ulicy Bednarskiej 

skwer Samuela Orgelbranda, którego teren znacznie przewyższa powierzchnię samego rynku. 

Wielopoziomowe rozplanowanie skweru w połączeniu z różnorodnym charakterem zieleni, 

a także  jego dobre skomunikowanie, pomimo braku dodatkowej funkcji przyciąga nieraz 

znacznie większą ilość użytkowników, niż Rynek Mariensztacki. 

Skwer zamknięty jest od strony ulicy Sowiej przedszkolem nr 7, do którego jednak większość 

dzieci dowożona jest z innych części miasta. 

W dalszym sąsiedztwie znajduje się Zespół Państwowych Szkół Muzycznych imienia Frydery-

ka Chopina oraz – mieszczące się w Łaźni Teodozji Majewskiej – I Społeczne Liceum Ogól-

nokształcące im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji, Wydział Dziennikarstwa i Nauk 

Politycznych oraz Wydział Koreanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Na ulicy Dobrej swoją 

siedzibę ma szpital kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej. Użytkownicy tych instytucji 

w niewielkim stopniu uczestniczą w życiu Mariensztatu. Dyskretną ich obecność odnotować 

można na skwerze Samuela Orgelbranda oraz w Kawiarni Ogrody.
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Wydarzenia.

Rynek Mariensztacki to nie tylko codzienność skupiona wokół sklepów, kawiarni i pubów.  

To także przestrzeń publiczna, w której organizowane są jednorazowe wydarzenia kulturalne  

i handlowe.

Największym z nich jest coroczny kier-

masz książki. Na trwających dwa dni 

targach można kupić książki nowe i uży-

wane. Kiermasz jest dobrze reklamowany 

i – z racji na swoją cykliczność – dobrze 

znany warszawiakom. Prawdopodobnie  

z tego względu jest jedynym wydarze-

niem, które jest w stanie wypełnić całą 

przestrzeń Rynku Mariensztackiego.

Na czas kiermaszu na rynku powstaje ogrodzone miasteczko namiotów, w których odbywa się 

handel. Dodatkowo w jednym z narożników mieści się scena z małą widownią, a na ich tyłach 

dostawiane są toalety, agregaty prądotwórcze i kontenery na odpadki.

Inne odbywające się na Rynku Mariensztackim zdarzenia nie wykorzystują jego przestrzeni  

w pełni. Sceny koncertowe są lokalizowane na środku placu, mimo to widzowie nigdy nie wy-

pełniają przeznaczonej dla nich widowni. Podobnie kiermasze (regionalny, kwiatowy i odzieżo-

wy) czy potańcówki – skupiają się w jed-

nej części rynku, nie ingerując zupełnie  

w pozostałe. Dzieje się tak, ponieważ liczba 

uczestników tych wydarzeń jest najczęściej 

mniejsza, niż przewidują organizatorzy. 

Niewystarczająca reklama planowanych 

imprez powoduje, że uczestniczą w nich 

jedynie nieliczni przechodzący Marien- 

sztatem spacerowicze, rzadziej zagraniczni 

turyści, a najrzadziej – mieszkańcy.

Kiermasz Książki na Rynku Mariensztackim.

Kiermasz Przygoda na Mariensztacie.
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I.II. Plany na przyszłość.

Rynek Mariensztacki jest w ogólnym odbiorze miejscem przyjemnym, jednak nie umy-

ka uwadze każdego, kto na nim był, że rynek jest również opustoszały. Ten stan rzeczy starają 

się zmienić zarówno właściciele mieszczących się przy nim lokali, przedstawiciele mieszkańców,  

a nawet Urząd Dzielnicy Śródmieście. Środki, jakie w tym celu podejmują, są skromne, ale każda 

z wymienionych grup chce w miarę swoich możliwości ożywiać bliskie jej miejsce.

Urząd Dzielnicy Śródmieście.

Rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Śródmieście, pani Urszula Majewska, podczas rozmowy, 

którą odbyłyśmy w Kawiarni Ogrody na rynku, na którym oprócz nas były mniej więcej cztery 

osoby, przyznała, że miejsce to nie funkcjonuje prawidłowo. Miasto ma plany, które już zaczęło 

wdrażać, żeby na Rynek Mariensztacki przenieść z Traktu Królewskiego większość dużych wy-

darzeń. W tłumie turystów, restauracyjnych ogródków i ulicznych atrakcji na przykład koncerty 

nie funkcjonują dobrze. 

Jest to główna strategia, ale też główny problem. Pani rzecznik wspomniała o sondach społecznych, 

które urzędnicy przeprowadzali na Mariensztacie. Z jednej strony mieszkańcy chcą, żeby zapropo-

nowano sposób ożywienia ich miejsca zamieszkania, z drugiej strony wszystkie możliwe rozwiąza-

nia są dla nich zbyt uciążliwe i nieatrakcyjne. Jedyne, co w pełni odpowiadałoby starszym miesz-

kańcom okolic Rynku Mariensztackiego, to kolejny sklep spożywczy o konkurencyjnej ofercie. 

Takie rozwiązanie jest jednak odpowiedzią na potrzeby nielicznej grupy użytkowników i z racji 

na reprezentacyjny charakter okolicy nie wpisuje się w plany miasta. Zaistniała sytuacja jest 

trudna, ponieważ należałoby w pierwszej kolejności odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców,  

ci jednak w nie akceptują zmian, które pociąga za sobą mieszkanie w rozwijającej się okolicy. 

Pani Urszula Majewska wyjaśniała, że proces przystosowywania mieszkańców do tego typu roz-

woju zawsze przebiega w podobny sposób. Z czasem staje się on normalną koleją rzeczy, a pro-

wadzone sondy społeczne nabierają coraz bardziej konstruktywnego charakteru. 

Urząd Dzielnicy Śródmieście nie ma jednak aż tak daleko idących planów, do których realizacji 

trzeba by przekonywać mieszkańców. Propozycja organizowania na Rynku Mariensztackim kon-

certów mało odbiega od obecnego sposobu użytkowania tej przestrzeni.
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Podobnie nieuciążliwą dla mieszkańców zmianą ma być „bazarek jednodniowy”. Ma stanowić 

częściową odpowiedź na potrzeby mieszkańców, jest też potencjalnym wydarzeniem, które przy-

ciągnie na Mariensztat większą ilość osób. 

Zaskakująca jest lokalizacja „bazarku”, który z racji na decyzję Warszawskiego Konserwatora Za-

bytków ma miejsce poza przestrzenią Rynku Mariensztackiego. Jak relacjonowała pani rzecznik 

Dzielnicy Śródmieście, prawdopodobnym powodem takiej decyzji jest brak możliwości wjazdu 

dostawców na płytę rynku, możliwe zniszczenia jego nawierzchni i niespójność zabytkowego 

założenia z handlem bezpośrednio z samochodów. 

Organizowany z inicjatywy Stowarzyszenia Mieszkańców Mariensztatu od 10 września 2011 

roku targ funkcjonuje co sobotę w godzinach przedpołudniowych. Od trzech miesięcy, które 

minęły od jego inauguracji, na „bazarku” rozstawia się jedno niewielkie stoisko, przyciągające 

bardzo małą ilość okolicznych mieszkańców. Sprzedający, pozbawieni możliwości prowadzenia 

handlu na rynku, zepchnięci zostali na znajdujący się we wschodniej pierzei placu parking, po-

między zaparkowane na nim samochody. Wraz z inauguracją „bazarku” parking został, co praw-

da, opatrzony zakazem postoju w czasie trwania targowiska, ale zakaz ten nie jest egzekwowany 

od początku jego obowiązywania.

Na pytanie o możliwość przystosowania Rynku Mariensztackiego do tego typu wydarzeń, pani 

rzecznik odpowiedziała z rezygnacją, że Zarząd Terenów Publicznych gospodarujący rynkiem  

z racji na brak środków z pewnością nie planuje takiego remontu. 

Nawiązując do tej kwestii, wspomniała również, że Rynek Mariensztacki objęty jest już planami 

rewitalizacji. W praktyce jednak przekłada się to na możliwość uzyskania przez wspólnoty fun-

duszy na modernizacje fasad zarządzanych przez nie budynków. Ponieważ niemal każdy budy-

nek to osobna wspólnota, ich porozumienie jest nie łatwe, czasem wręcz niemożliwe. W związku 

z tym wspólna inicjatywa, w wyniku której mogłoby dojść do generalnego remontu otoczenia 

rynku, pozostaje w sferze marzeń i nadziei. 

Jak wynika z rozmowy z panią rzecznik Urzędu Dzielnicy Śródmieście, radykalne zmiany funk-

cjonowania Rynku Mariensztackiego nie są planowane. Istnieje jednak świadomość, że miejsce 

to mogłoby się zmienić w ważną przestrzeń publiczną Warszawy. 
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Stowarzyszenie Mieszkańców Mariensztatu.

Pani Barbara Wiśniewska, przewodnicząca Stowarzyszenia Mieszkańców Mariensztatu, zapro-

ponowała na miejsce rozmowy siedzibę stowarzyszenia przy ulicy Bednarskiej numer 17. Kiedyś 

w małych pomieszczeniach w bramie mieściły się lokale usługowe, teraz w witrynie znajduje się 

tablica ogłoszeń stowarzyszenia. Pani przewodnicząca niemal na wstępie stwierdziła, że „Rynek 

Mariensztacki działa tak, że nie działa.” Większość mieszkańców stanowią ludzie starsi, miesz-

kający tu od dawna, którzy próbują zdominować okolicę. Nie zgadzają się na zmiany, chcieli-

by, żeby Mariensztat był „jak wiejska zagroda”. Tacy mieszkańcy są niewątpliwym problemem,  

z którym nie ma jak się uporać. Drugą część społeczności stanowią ludzie młodzi, wynajmujący 

na Mariensztacie małe mieszkania. Pani Barbara Wiśniewska potwierdza, że na osiedlu prawie 

nie ma dzieci. Ich nieobecność nie wynika z braku przeznaczonej dla nich funkcji.

Ponieważ mieszkańcy nie korzystają wystarczająco chętnie z przestrzeni Rynku Mariensztackiego 

i jego okolic, Stowarzyszenie Mieszkańców Mariensztatu stara się proponować im koncerty oraz 

spotkania. 

Najciekawszym wydarzeniem był zorganizowany razem z Kawiarnią Ogrody Dzień Sąsiada. Sku-

pił on w części Skweru Samuela Orgelbranda kilkanaście osób, które pod parasolami wystawiły 

zrobione przez siebie potrawy. Wydarzenie to towarzyszyło innemu, znacznie większemu, odby-

wającemu się na Rynku Mariensztackim. Prawdopodobnie z tego względu nie odbiło się zbyt 

dużym echem wśród mieszkańców Mariensztatu. 

Jak tłumaczyła pani Barbara Wiśniewska, organizacja koncertów na rynku jest dla Stowarzy-

szenia Mieszkańców Mariensztatu ciężką do przeprowadzenia procedurą. Proces uzyskiwania 

pozwolenia od Konserwatora Zabytków nawet na drobne wydarzenie trwa równo miesiąc.  

Z racji na te trudności oraz małą ilość osób czynnie działających w stowarzyszeniu, takie inicja-

tywy podejmowane są coraz rzadziej. 

Stowarzyszenie zajmuje się obecnie organizacją wspomnianego „jednodniowego bazarku”, poza 

nim skupia się na rozwiązywaniu codziennych problemów z osuwającą się skarpą warszawską 

pod kościołem Świętej Anny, czy brakiem oświetlenia w części Skweru Samuela Orgelbranda.  

Ze względu na niewystarczającą liczbę czynnych działaczy oraz problemy z pogodzeniem intere-

sów wielu wspólnot, Stowarzyszenie Mieszkańców Mariensztatu nie ma planów na przyszłość. 
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Kawiarnia Ogrody.

Z kilku lokali funkcjonujących przy Rynku Mariensztackim najprężniej działa Kawiarnia Ogro-

dy. O planach kawiarni na przyszłość i o dotychczasowym działaniu rozmawiałam z jej wła-

ścicielem, panem Beniaminem Kaliszem. Miejsce funkcjonuje od września 2009 roku, miesiąc 

wcześniej odbyło się w nim pierwsze spotkanie z mieszkańcami Mariensztatu. Wspomniane 

wydarzenie Rzuć światło na Mariensztat dało przedsmak tego, jak trudno będzie proponować 

wydarzenia atrakcyjne dla różnorodnych odbiorców. Od tego czasu nie ma żadnej odpowiedzi 

na inicjatywy, z którymi kawiarnia wychodzi do lokalnej społeczności. Na dzień dzisiejszy miesz-

kańcy są niechętni jakimkolwiek wydarzeniom w ich okolicy. Pan Beniamin Kalisz o przyszłych 

wydarzeniach tego typu mówił z pewną rezygnacją. Odbiorcami proponowanych atrakcji są 

w głównej mierze osoby młode i niezwiązane z Mariensztatem. Co prawda, coraz więcej osób 

przychodzi do kawiarni spotkać się, porozmawiać, napić kawy, a nawet pracować, ale ciągle nie 

ma w tej grupie mieszkańców. Zdaniem Beniamina Kalisza musi minąć trochę czasu, nim ludzie 

zrozumieją, że pewne zmiany są nieuniknione. Miejski gwar jest czymś nowym, nawet dla war-

szawiaków.

Oprócz wydarzeń kierowanych do lokalnej społeczności, Kawiarnia Ogrody organizuje kon-

certy i wystawy. W przyszłości, zgodnie z założeniami Urzędu Dzielnicy Śródmieście, Kawiar-

nia planuje wydarzenia podobne, ale na większą skalę. Jej właściciel ma już kilka pomysłów. 

Przyznaje jednak, że do tej pory nie widział na rynku koncertu, gdzie publiczność wypeł-

niłaby przestrzeń w zadowalającym stopniu. Powodem tego jest brak wystarczającej rekla-

my wydarzeń oraz położenie Mariensztatu, na który nie trafiają przypadkowi przechodnie. 

Pan Beniamin Kalisz wspomniał, że w ostatnim czasie na Rynku Mariensztackim odbyły się 

dwa wydarzenia, o których można było usłyszeć w mediach. Pierwszym z nich były warsztaty  

z designem pod nazwą EUgeniusz – zorganizowany z okazji objęcia przez Polskę prezydencji 

w Unii Europejskiej park zabaw twórczych dla dzieci, który mimo rozgłosu nie przyciągnął 

wielu osób ze względu na złą pogodę. Drugim był finał gry miejskiej Twoja klisza z Powstania, 

zorganizowanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego z okazji 67. rocznicy wybuchu Po-

wstania Warszawskiego. Mimo atrakcyjności wydarzenia, udział mogli wziąć w nim głównie 

uczestnicy gry, gdyż odnalezienie miejsca finału było jej częścią i nie było wcześniej podane  

do publicznej wiadomości.
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Pan Beniamin Kalisz o swoim wkładzie w ożywianie Rynku Mariensztackiego mówi, że Kawiar-

nia Ogrody proponuje tyle, ile jest w stanie. Dalsze zmiany zależą od dobrej woli mieszkańców, 

Stołecznego Konserwatora Zabytków, Urzędu Miasta czy właścicieli innych lokali. Bez ich udzia-

łu jeden lokal nie jest wstanie zbyt wiele zmienić, mimo najszczerszych chęci. Zaskakująca jest 

dla pana Kalisza decyzja Stołecznego Konserwatora Zabytków o lokalizowaniu „jednodniowego 

bazarku” poza płytą rynku. Podobnie niezrozumiałe są utrudnienia w lokalizowaniu płatnych 

ogródków letnich na płycie rynku czy w organizacji na nim kulturalnych wydarzeń. Ewentualna 

świetność Rynku Mariensztackiego zdaniem właściciela Kawiarni Ogrody zależeć będzie od ma-

łych zmian na lepsze, braku niezrozumiałych zakazów, lepszej reklamy i współpracy.

I.III. Funkcjonowanie w skali miasta.

Obecne funkcjonowanie Rynku Mariensztackiego, równomierne rozmieszczenie relatyw-

nie działających usług w połączeniu z organizacją różnorodnych wydarzeń, nie budziłoby więk-

szych zastrzeżeń, gdyby nie związane z tym miejscem ciągłe wrażenie wyludnienia. Przyczyn 

takiego stanu rzeczy trzeba szukać nie tylko w najbliższym otoczeniu Rynku Mariensztackiego, 

ale w szerszym kontekście dalszego sąsiedztwa czy całego miasta.

Kryzys centrum.

Warszawa jest miastem z wieloma typowymi problemami. Jej granice są zbyt rozległe, mimo to 

wciąż rozrasta się wszerz, obszary centrum pozostawiając niezagospodarowane. 

Aleksander Wallis już w 1977 roku pisał: „Współczesny kryzys centrum polega m.in. na zdomi-

nowaniu jego przestrzeni otwartych przez linie komunikacyjne, które skutecznie wypierają jego 

podstawowe funkcje tradycyjne. Miasta, w których wybrane ulice i place zostały dla ruchu ko-

łowego zamknięte, miały możność obserwować, jak radykalnie zmieniały się na tych obszarach 

zachowania ich użytkowników. I jak odzyskały one wiele swoich dawnych funkcji. W kraju do-

tyczy to Starego Miasta w Warszawie i Toruniu, ulicy Floriańskiej w Krakowie oraz paru innych 

przykładów.”3 Od tego czasu Warszawa bezsprzecznie rozwinęła się, ale nie zostały poczynio-

ne kolejne kroki w stronę regulacji użytkowania jej obszarów centralnych. Centrum Warszawy 

3 Wallis Aleksander: Miasto i przestrzeń, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977, s. 219.
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jest obecnie terenem niemal niekontrolowanych, głównie komercyjnych, nie uwarunkowanych 

planistycznie działań. Wpisuje się tym częściowo w definicję obszaru centralnego wspomnianą 

przez Aleksandra Wallisa: „Centrum miasta było wielokrotnie opisywane jako obszar maksymal-

nych wyborów, wielkiej różnorodności, nieustannej zmienności, wysokich standardów, nowości 

i niespodzianki.”4 Centrum Warszawy pozostawia jednak wiele do życzenia w kwestii wyso-

kich standardów funkcjonowania przestrzeni, a czynniki „nowości i niespodzianki” przywodzą  

na myśl najgorsze realizacje ostatnich lat. 

Polityka poprawy.

Warszawa z wielu względów jest miastem praktycznie pozbawionym przestrzeni publicznych. 

„Według uchwalonego 10 października 2008 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego m.st. Warszawy (Studium) w Warszawie nie występują przestrzenie 

publiczne, nazwa ta nie pada w tekście studium. […]”5 Większość miejsc odbieranych przez war-

szawiaków jako przestrzenie publiczne, znajduje się w wielkich węzłach komunikacyjnych, gdzie 

przestrzeń dla ich pieszych użytkowników nie jest przewidziana. Dodatkowo dominującymi  

w tych miejscach funkcjami są parkingi i banki. Większość działających salonów miejskich znaj-

duje się na Trakcie Królewskim, gdzie jednak nie toczy się codzienne życie miasta, a głównymi 

użytkownikami są zagraniczni turyści. 

Pomimo oczywistego braku poprawnie funkcjonujących przestrzeni publicznych w mieście, 

Warszawa zdaje się nie próbować naprawić tego stanu rzeczy. „Pomijając fakt, że sporządzający 

Studium (czyli prezydent miasta) ma po prostu obowiązek określić w tym dokumencie «obszary 

przestrzeni publicznej», co w przypadku Warszawy nie zostało dopełnione, określenie ich jest 

rzeczywiście faktem o «szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy 

jakości ich życia» i, co również mówi ustawa, sprzyja nawiązywaniu kontaktów społecznych  

ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne owych przestrzeni.”6 Pozbawione 

przestrzeni publicznych miasto działa jak kombinat miejsc pracy, nauki i miejsc zamieszkania, 

wykluczając budowanie jakichkolwiek sytuacji wykraczających poza podstawowe procesy ży-

4 Ibidem, s. 217.
5 Buczek Grzegorz, Gzell Sławomir: W poszukiwaniu przestrzeni publicznych w Warszawie, w: „Urbanistyka. 

Międzyuczelniane zeszyty naukowe”, Rok XI/2006, temat numeru: Przestrzeń publiczna jako element tworzą-
cy miejskie społeczności, s. 31.

6 Ibidem.
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ciowe. Dodatkowo przez brak przywiązania do miejsca pracy czy życia poprzez relacje, które 

normalnie miałyby możliwość zaistnieć w przestrzeniach publicznych, mieszkańcy są gośćmi  

we własnym mieście. 

„Ustawa słusznie określa ten proces [całościowego zagospodarowania poprzez obowiązkowe wy-

konywanie miejscowych planów zagospodarowania] jako takie kształtowanie przestrzeni, które 

tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunko-

wania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kom-

pozycyjno-estetyczne. Według wykonanego przez prezydenta miasta, uchwalonego przez Radę 

Warszawy i zatwierdzonego przez wojewodę mazowieckiego Studium w Warszawie takich prze-

strzeni nie ma ani nie musi być!”7

Ten stan uprawomocnienia braku przestrzeni publicznych w mieście może mieć wiele przyczyn. 

Zdaje się jednak, że wyjściową może być fakt, iż w Warszawie – w przeciwieństwie do wielu 

miast europejskich – nie ma kultury użytkowania przestrzeni publicznych. Ludzie, którzy ją 

obecnie  zamieszkują, w ciągu swojego życia nie przywykli do swobodnego korzystania z salonów 

miejskich. Dopiero od niedawna widać w Warszawie tendencję to wychodzenia i przebywania  

w przestrzeni miejskiej. W związku z tym potrzeba kształtowania takich przestrzeni do tej pory 

nie była odczuwalna i nie było grup ją egzekwujących.

Obiecująca okolica.

W tym kontekście funkcjonuje w Warszawie wiele przestrzeni, położonych nierzadko w sa-

mym jej centrum, a mimo to porzuconych – zarówno przez użytkowników, jak i władze miasta.  

A przecież w centrum Warszawy łączy się wiele różnorodnych ciągów, z których każdy mógłby 

być czynnikiem aktywizującym otaczający go obszar. Brak polityki użytkowania i rozwoju tych 

ciągów wprowadza w mieście jeszcze większy chaos, z którego mogą wyłonić się nieodwracalne 

zniszczenia tych wartości, które posiada Warszawa. Znajdująca się w sercu miasta rzeka, biegnący 

równolegle historyczny Trakt Królewski czy ciągnąca się między nimi skarpa warszawska stano-

wią niewykorzystany potencjał miasta. Trzy różnorodne, atrakcyjne pasma potencjalnych aktyw-

ności dają niezliczone możliwości ich poprzecznego łączenia. Dzięki temu układowi lewobrzeżna 

Warszawa mogłaby posiadać siatkę tętniących życiem przestrzeni publicznych, łączących w sobie 

7 Ibidem.
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zarówno funkcje centrotwórcze, turystyczne, jak i wypoczynkowe. Na chwilę obecną tylko Trakt 

Królewski jest wykorzystywany jako przestrzeń reprezentacyjna Warszawy. Jego najbliższe oto-

czenie wciąż jest niezagospodarowane i użytkowane w sposób chaotyczny. 

Ponadto – duża część terenów leżących pomiędzy skarpą warszawską a Wisłą mimo swojego 

centralnego położenia sprawia wrażenie przedmieść, zaplecza miasta. Częściowo są to tereny 

niezagospodarowane, głównie komunikacyjne, które wymagają nakładów i pomysłów. Jednak 

Schemat ciągów przestrzennych w sąsiedztwie Mariensztatu. 1. Trakt Królewski.
2. Skarpa warszawska.
3. Ciąg zieleni.
4. Bulwary nadwiślane.
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część z nich, jak Rynek Mariensztacki, Park Traugutta czy Cytadela, są to miejsca już zapro-

jektowane, które jako takie powinny funkcjonować prawidłowo. 

W rzeczywistości jest inaczej. W związku z tym w ostatnich latach ogłoszono konkursy architek-

toniczne, obejmujące między innymi obszar Cytadeli, jednak na realizację prac konkursowych z 

pewnością trzeba będzie poczekać. Jedną zrealizowaną interwencją w tej strefie jest park fontann, 

który bardzo skutecznie ożywił teren pod Nowym Miastem. W efekcie tej inwestycji wzdłuż 

Wybrzeża Gdańskiego pojawili się nowi użytkownicy. Lokalizacja parku fontann nie jest jednak 

czytelna, a poszukujący go ludzie błądzą po parkingach ciągnących się pod Starym Miastem. 

Jednak, mimo braku zaplanowanych, wyrazistych połączeń, miejsce to funkcjonuje dzięki swojej 

medialności. Stało się kolejnym miejscem w Warszawie, które „należy zobaczyć”. 

Podobnie funkcjonuje otwarte rok temu Centrum Nauki Kopernik, zlokalizowane na nieużyt-

kowanym terenie nad brzegiem Wisły. Niełatwe do znalezienia, funkcjonujące jakby na zapleczu 

miasta Centrum ze względu na swoją wyjątkową funkcję nie odstrasza chętnych do odwiedzenia 

go osób, pomimo nieczytelnego położenia. Obserwacje tych inwestycji pozwalają mieć nadzieję, 

że podobny impuls umożliwi ożywienie pozostałych przestrzeni, które również nieprędko będą 

efektownie i czytelnie skomunikowane z poprawnie funkcjonującym otoczeniem.

Potencjał Mariensztatu.

„Wydaje się, że analizy każdej sklasyfikowanej przestrzeni możemy dokonać poprzez określenie:

– jej wartości ekologicznych,

– jej wartości kulturowych,

– jej wartości informacyjnych,

– typu zbiorowości, jakie ją użytkują,

– jej społecznej pojemności.”8

Analizujący Rynek Mariensztacki według wymienionych przez Aleksandra Wallisa wartości, 

można nakreślić potencjał, jakim charakteryzuje się to miejsce.

War to ść  eko log i c zną  Rynku Mariensztackiego przedstawia jego położenie, które stanowi 

kontynuację pasa zieleni biegnącego pod skarpą warszawską. Skwer Samuela Orgelbranda, ota-

8 Wallis Aleksander: Socjologia przestrzeni. Wybór prac, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1990, s. 62.
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czające go rozległe zielone podwórza kwartałów mieszkalnych, zieleń porastająca skarpy Trasy 

W-Z oraz skarpę pod kościołem Świętej Anny sprawiają, że rynek jest niemal jedyną zurbani-

zowaną przestrzenią w najbliższej mu okolicy. Wartość ekologiczną założenia możnaby jednak 

podnieść poprzez rewaloryzację i uporządkowanie terenów zielonych. 

War to ść  ku l tu rową  stanowi samo osiedle Mariensztat, którego Rynek jest sercem. Ma-

riensztat funkcjonuje jako obszarowy wpis do rejestru zabytków, dokonany 12 sierpnia 2009 

roku przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Barbarę Jezierską. Jego wartością jest układ 

urbanistyczny – wyjątkowy w skali miasta ze względu na swój „małomiasteczkowy charakter”. 

Osiedle jednak, poza swoim układem urbanistycznym, nie przedstawia innych wartości kultu-

rowych. Całkowicie zatarta została historia miejsca, które przed wybudowaniem w 1949 roku 

obecnego osiedla tętniło miejskim życiem.

In fo rmacy jna  war to ść  przestrzeni Rynku Mariensztackiego jest znikoma. Mówi o zreali-

zowanym w krótkim czasie projekcie, wyjątkowym z tego względu, jednak dość monotonnym 

w przekazie. Brakuje informacji o historii miejsca, o jego bardzo istotnym położeniu w mieście, 

wreszcie o jego użytkownikach, mieszkańcach, którzy z racji ochrony konserwatorskiej nie mają 

możliwości swobodnego korzystania z użytkowanej przez siebie przestrzeni.9

Zb io rowość ,  k tó ra  uży tku j e  okolice Rynku Mariensztackiego, jest typowym dla śród-

miejskich obszarów połączeniem dawnych, starszych mieszkańców, będących właścicielami swo-

ich lokali, z ludźmi młodymi, w tym przypadku w większości bezdzietnymi, wynajmującymi 

małe mariensztackie mieszkania. Pierwsi z tej zbiorowości, starsi, nie są przyzwyczajeni ani chęt-

ni do korzystania z otaczającej ich przestrzeni w sposób aktywny; drudzy, młodzi i pracujący, 

pojawiają się w niej w sposób sporadyczny – ze względu chociażby na brak czasu.

Spo ł eczna  po j emność  Mariensztatu jest – w związku z niewykorzystywaniem go przez 

mieszkańców – bardzo duża. Chociażby fizyczna ilość nieużytkowanego miejsca daje bardzo 

duże możliwości. Dodatkowo sąsiedztwo Krakowskiego Przedmieścia i innych atrakcyjnych dla 

wielu grup użytkowników miejsc z pewnością ułatwia wprowadzenie na Rynek Mariensztacki 

nowych grup społecznych.

9 Mowa tu nie o samowolach i remontowaniu na własną rękę np. elewacji budynków, ale o wywieszaniu 
prania czy wystawianiu własnych mebli ogrodowych, które mają podlegać karze, jak informują wywieszane 
na klatkach budynków ostrzeżenia.
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Analiza Rynku Mariensztackiego w kontekście jego wartości i potencjału jest istotna, lecz 

niepełna bez oszacowania, czy obecny stan jest niezmienny od lat, czy też jest efektem pracy  

nad przestrzenią, która dotychczas funkcjonowała znacznie gorzej.

„Zgodnie z przyjętymi na początku założeniami, system miasta i jego podsystemy mogą znajdo-

wać się w stanie regresu, stabilizacji lub rozwoju. Dany stan określamy zawsze wielkością prze-

mian, jakie zaszły w wybranym okresie, które zwykle mierzymy latami bądź dziesięcioleciami.”10 

W kontekście tego kryterium oceny, Mariensztat znajduje się w stanie regresu. Zarówno pod-

dając ocenie jego pełną historię, od momentu powstania 16 lipca 1762 Jurydyki Mariensztat11, 

kiedy „Dzięki dogodnemu położeniu i znakomitemu sąsiedztwu to maleńkie osiemnastowieczne 

miasteczko tętniło życiem u boku stolicy i chociaż nie wyróżniało się w panoramie szczególnym 

rozplanowaniem urbanistycznym ani wyjątkowością architektury, było jej nieodłączną częścią”12; 

jak również oceniając jego funkcjonowanie do dnia 22 lipca 1949 roku, kiedy to wraz z Trasą 

W-Z oddano nowo wybudowane Osiedle Mariensztat do użytku. Osiedle, które na tamten czas 

stało się główną przestrzenią publiczną odbudowywanej Warszawy. 

Należy przyznać, iż Mariensztat w momencie swojego powstania był nie tylko główną, ale wręcz 

jedyną taką przestrzenią w mieście. Ponadto względy ideowe wskazywały go na lokalizację orga-

nizowanych w tym czasie wydarzeń. Jednak w ogólnym rozrachunku, biorąc pod uwagę oma-

wiane kryterium poprawnego funkcjonowania Rynku Mariensztackiego, czasy swojej świetności 

to miejsce ma obecnie za sobą.

I.IV. Potrzebne ożywienie.

Podsumowując przytoczone wyżej analizy, sytuacja Rynku Mariensztackiego rysuje się 

jako wielowątkowy problem, któremu warto przyjrzeć się bliżej.

Pierwsze i najważniejsze oznaki problemu widać na samym rynku, który nawet w wolny dzień, 

przy pięknej pogodzie jest miejscem opustoszałym, podczas gdy na oddalonym o kilkaset me-

trów Krakowskim Przedmieściu liczba użytkowników jest wręcz zbyt duża. Przyczyną tego sta-

10 Ibidem.
11 Za: Neff-Sawicka Monika: Warszawskie założenia urbanistyczne w 2. połowie XVIII wieku: Jurydyka Ma-

riensztat, Warszawa 2009.
12 Ibidem.
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nu jest nie tylko brak atrakcyjnej infrastruktury, przyciągającej funkcji czy nieutożsamianie się  

z przestrzenią jej mieszkańców. Powody sięgają rozplanowania całego otoczenia, które nie tworzy 

czytelnej sieci, łączącej wszystkie jej punkty. Co więcej, całe miasto rozwija się w sposób niepla-

nowany, czym ugruntowuje istniejące dysfunkcje przestrzenne i funkcjonalne. Problemem jest 

również brak odpowiedniej polityki radzenia sobie z zastanymi kłopotami miasta.

Mariensztat posiada jednak – pomimo całej gamy problemów – bardzo duży potencjał. Jego 

położenie w obszarze przecięcia się ciągów Traktu Królewskiego, skarpy warszawskiej oraz Wisły 

z trasą mostu Śląsko-Dąbrowskiego prowadzącego do centrum Pragi sugeruje, że miejsce to ma 

szansę być najlepiej funkcjonującym w okolicy. Najbliższym sąsiedztwem Rynku Mariensztac-

kiego jest najsilniejszy na chwilę obecną atraktor – kulminacyjny punkt Traktu Królewskiego. 

Dzięki niemu łatwo sobie wyobrazić skuteczną interwencję w funkcjonowanie rynku. Ponadto 

obszar ten posiada niewykorzystane wartości, które przy niewielkim nakładzie środków mają 

szansę bardzo go wzbogacić. Zarówno bezsprzeczne wartości ekologiczne, kulturowe, jak i in-

formacyjne mają przed sobą perspektywę rozwoju. Co więcej, Rynek Mariensztacki jest w stanie 

stać się przestrzenią dla nowych społecznych relacji. 

Za dodatkową wartość Rynku Mariensztackiego można uznać też fakt, iż znajduje się on obecnie 

w fazie regresu, w związku z którym nie poczyniono do tej pory żadnych działań mających do-

raźnie poprawić jego obecny stan. Daje to możliwość przeprowadzenia całościowej interwencji, 

bez konieczności mierzenia się dodatkowo z wcześniejszymi działaniami.

Ożywienie a Warszawa.

W skali Warszawy prowadzone są drobne interwencje w podobnych do Rynku Mariensztac-

kiego, zapomnianych przestrzeniach. Warto im się przyjrzeć z racji na to, że odbywają się one  

w realiach, które są również kontekstem dla aktywizacji omawianego rynku. 

Pierwszą ciekawą interwencją było stworzenie przez Joannę Rajkowską na Placu Grzybowskim 

Dotleniacza. Skromna sadzawka przyciągała zarówno wielu mieszkańców, jak i użytkowników  

z całego miasta. Mimo tymczasowości założenia, projekt spodobał się na tyle, że mieszkańcy wy-

walczyli jego pozostawienie na dłuższy czas. Zrealizowany w zeszłym roku bardziej kompleksowy 

projekt zagospodarowania Placu Grzybowskiego również zawiera element „dotleniający”, jednak 

mimo swojego reprezentacyjnego charakteru nie przyciąga już tak wielu użytkowników. 
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Kolejną przestrzenią, w której zrealizowano mający aktywizować ją projekt, jest Skwer Hoovera 

na Krakowskim Przedmieściu. Obiekt zaprojektowany przez pracownię JEMS Architekci z za-

łożenia łączy w sobie funkcje: komercyjną (kawiarni) oraz publiczną (sala wystawowa, toalety 

ogólnodostępne). Jego położenie wzdłuż uczęszczanego Traktu Królewskiego zapewnia mu wielu 

użytkowników, ci jednak korzystają głownie z funkcji gastronomicznej. Skwer nie ma wyraźnego 

połączenia z ciągiem pieszym, co nie pozwala na naturalne integrowanie tych dwóch przestrzeni, 

dodatkowo funkcja kawiarni zajmuje większość powierzchni skweru, przez co obiekt nie jest 

odbierany jako przestrzeń publiczna i nie zachęca przechodniów do jego użytkowania.

Ożywienie a inne miasta Polski.

W ostatnim czasie na terenie całej Polski problem rewaloryzacji rynków miejskich stał się te-

matem wielu konkursów architektoniczno-urbanistycznych. Proponowane w pracach kon-

kursowych rozwiązania wskazują pewne tendencje w aktywizacji tego typu przestrzeni.  

Na pierwszy plan wysuwa się funkcja komercyjna (kawiarnia, restauracja, sklep) propono-

wana w wielu pracach konkursowych jako czynnik aktywizujący. Ten rodzaj funkcji w for-

mie pawilonów wprowadzają na rewaloryzowany rynek zwycięskie projekty pracowni Roman 

Gutkowski Architekci dla Nowego Targu we Wrocławiu, oraz architekta Jakuba Pszenicznego  

dla rynku w Koszalinie. 

Kolejne konkursy – w Bydgoszczy i Szczecinie – mają na celu znalezienie formy dla zadanej 

funkcji muzealnej z przestrzeniami użytkowymi ratusza w przypadku Starego Rynku w Byd-

goszczy, oraz muzealnej dla Centrum Dialogu „Przełomy” na Placu Solidarności w Szczecinie. 

Zwycięski projekt konkursowy dla Bydgoszczy, autorstwa pracowni GM Architekci, podobnie 

jak dwie wcześniejsze prace, operuje tradycyjnymi środkami we współczesnej formie. Cieka-

wą realizacją ma szansę stać się projekt pracowni KWK Promes, która na Placu Solidarności  

w Szczecinie zaproponowała niespotykaną dotąd w Polsce, tektoniczną posadzkę placu,  

pod którą umieszczona będzie przewidywana funkcja.

Ożywienie poza Polską.

W innych krajach Europejskich, szczególnie południowych i zachodnich, rynki i place miejskie 

funkcjonują poprawnie nieprzerwanie od stuleci – w tych samych miejscach i niemal niezmie-
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nionych formach. Z racji na zakorzenioną kulturę życia toczącego się w przestrzeniach publicz-

nych, problem niefunkcjonującego rynku bądź placu występuje sporadycznie.

Są jednak przestrzenie, w których potrzebna była interwencja z powodu nie dość dobrego ich 

funkcjonowania. Zabiegi, które stosuje się w takich przypadkach, to najczęściej drobne zmiany 

posadzki, projekt nowych siedzisk lub dodanie w przestrzeni pewnego rodzaju „atrakcji”. Taka 

niewielka, dotycząca jednego wybranego aspektu zmiana jest w stanie przywrócić poprawne 

funkcjonowanie mało zaniedbanych przestrzeni publicznych. Ten model nie jest jednak odpo-

wiedzią na to, jak poprawiać funkcjonowanie przestrzeni publicznych w Polsce. Aby usprawnić 

działanie tych miejsc, potrzeba najprawdopodobniej interwencji oddziałujących na grupę czyn-

ników. Temu, jakie czynniki wpływają na odczuwanie przestrzeni i jakie mogą być ich fizyczne 

postacie, będzie poświęcony kolejny rozdział.
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ROZDZIAŁ II.
Przestrzeń kontaktu.

Dla lepszego zrozumienia zagadnienia aktywizacji przestrzeni należy przyjrzeć się bliżej 

elementom składowym, jakie wpływają na jej odbiór. „Znaniecki odróżniał mianowicie prze-

strzeń w znaczeniu fizycznym i geometrycznym od przestrzeni w znaczeniu społecznym.”13 Kla-

syfikowanie przestrzeni pomoże w jej zrozumieniu, które ze względu na złożoność jej odbioru 

i tak nigdy nie będzie pełne, gdyż „[…] podmioty ludzkie nigdy nie doświadczają jakiejś po-

wszechnej, obiektywnej, bezjakościowej, niezmiennej, nieograniczonej i nieograniczenie po-

dzielnej przestrzeni”.14 Ponadto, pełnego wyrazu nabierają przestrzenie nie pojedyncze, wyjęte 

z otoczenia, lecz tworzące sieci powiązań z innymi, również w jakiś sposób odbieranymi przez 

jednostkę przestrzeniami. „Miasto jest systemem złożonym z dwóch organicznie powiązanych, 

współdziałających na zasadzie sprzężeń zwrotnych, lecz autonomicznych podsystemów – urba-

nistycznego i społecznego.”15

Za Aleksandrem Wallisem, wyszczególnione aspekty urbanistyczne oraz społeczne będą stanowi-

ły podstawę dalszych rozważań na temat odbioru przestrzeni.

II.I. Przestrzenie społeczne.

„Społeczeństwo – z interesującego nas punktu widzenia – kształtuje oraz użytkuje prze-

strzeń w sposób trojaki: nadając jej określone materialne kształty, nadając tym kształtom okre-

ślone funkcje i wartości, wreszcie przyjmując takie a nie inne formy zachowania się w stwo-

13 Wallis Aleksander: Socjologia... op. cit., s. 12.
14 Znaniecki Florian: Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, w: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo-

giczny”, zeszyt 1/1938, Poznań, s. 91, cyt. za: Wallis Aleksander: Socjologia... op. cit., s. 13.
15 Wallis Aleksander: Socjologia... op. cit., s. 45.
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rzonych przez siebie przestrzennych ramach.”16 Materialny kształt przestrzeni zdaje się być 

czynnikiem odczytywanym przez wszystkich użytkowników w sposób podobny. Jednak  

dla niektórych użytkowników dany plac jest zbyt duży, nieprzyjazny, kiedy inni użytkow-

nicy będą odbierać tę samą przestrzeń jako niewystarczająco rozległą, duszną. Wynika to  

z wielu nieprzewidywalnych czynników, które mogą kształtować się dla każdego użytkowni-

ka różnorodnie i zmieniać nawet na przestrzeni dnia. 

Najprostszym przykładem takiego czynnika jest wzorzec wielkości przestrzeni miejskiej, któ-

ry ukształtował danego jej odbiorcę. Tak więc osoba, która uważa – a bardziej odbiera – plac 

jako zbyt duży, mogła w dzieciństwie mieszkać w sąsiedztwie niewielkiego placyku, który 

teraz jest dla niej idealnym wzorcem takiego typu przestrzeni. Analogicznie – użytkownik, 

odczuwający tę samą przestrzeń jako niewystarczająco dużą, ma wpojony prawdopodob-

nie wzorzec idealnej dla niego przestrzeni poprzez obcowanie na przykład z przestrzeniami 

otwartymi. Biorąc pod uwagę tylko jeden, dający się przecież precyzyjnie określić, czynnik: 

wielkość przestrzeni, widzimy, jak bardzo może ona różnić się dla każdego z jej użytkowni-

ków. 

Do tego dochodzą wymienione przez Aleksandra Wallisa funkcje i wartości, które każdy 

użytkownik przypisuje danej przestrzeni, oraz wzorce zachowań, jakie są według niego od-

powiednie w danej sytuacji. Najprawdopodobniej to tak duża ilość zmiennych odpowiada 

za to, że nie istnieje „przepis” na dobrze funkcjonującą przestrzeń. Można sobie wyobrazić 

również sytuację, w której przestrzeń do pewnego momentu działająca poprawnie, w związ-

ku z nowo powstałym atraktorem zewnętrznym z dnia na dzień staje się opustoszała.

Dlatego zdaje się istotnym, żeby – obok utworzenia możliwie przyjaznej formy przestrzeni 

– przede wszystkim zapewnić jej wystarczającą ilość dodatkowych bodźców, które staną się 

niezależnymi od jej odbioru wartościami identyfikacji społecznej.

„Kryteria społeczne stanowią grupę bardzo liczną. Wśród nich najważniejsze wydają mi się 

kryteria związane z rolą rozmaitych przestrzeni społecznych jako przedmiotu, a zarazem 

narzędzi identyfikacji oraz integracji.”17

16 Ibidem, s. 24.
17 Ibidem, s. 23.
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Identyfikacja i integracja.

Identyfikacja z przestrzenią następuje w wyniku kolejnej grupy czynników, podobnie jak za-

chodząca w niej integracja użytkowników. Najprawdopodobniej najbardziej wyrazistym czynni-

kiem, wpływającym na identyfikację z daną przestrzenią, jest możliwość jej kształtowania. „In-

spirując się stanowiskiem ekologów z Chicago, możemy powiedzieć, że kształtowanie przestrzeni 

społecznej jest procesem stałym, w którym trwa nieustanne jej dostosowywanie do społecznych 

potrzeb i dostosowywanie się społeczeństwa do istniejącej przestrzeni. Społeczeństwo kształtu-

je zatem przestrzeń bądź bezpośrednio – kształtując ją, bądź pośrednio – przystosowując się  

do niej. Statystycznej jednostce bezpośrednie kształtowanie przestrzeni dostępne jest w skrom-

nym zakresie – we własnym mieszkaniu, a najwyżej w jego najbliższym otoczeniu.”18 Wyposaże-

nie użytkownika w narzędzia pozwalające na małe interwencje w zastanej przestrzeni przywią-

zuje go do niej, przynajmniej na czas, w którym będzie z niej korzystał. Prawdopodobnie takie 

pozytywne doświadczenie utożsamienia się z danym miejscem nie pozostaje bez wpływu na chęć 

wracania do zaistniałej sytuacji czasoprzestrzennej.

Co więcej, możliwość identyfikacji z daną przestrzenią ma najpewniej wpływ na skuteczność 

procesów integracyjnych w niej zachodzących. Osoby użytkujące przestrzeń w możliwie najpeł-

niejszy sposób chcą nawiązać kontakt z innymi, które znalazły się w podobnej sytuacji. Grupy 

lub poszczególnych użytkowników łączy wspólna przestrzeń. „Przestrzeń społeczną danej zbio-

rowości stanowi użytkowany i kształtowany przez nią obszar, z którym wiąże ona system wiedzy, 

wyobrażeń, wartości i reguł zachowania, dzięki którym identyfikuje się najpełniej z tym właśnie 

obszarem.”19 Identyfikowanie się z danym miejscem prowadzi do bardzo pożądanego procesu,  

w którym użytkownicy przestrzeni czują się za nią odpowiedzialni. 

Zdaje się, że do poczucia odpowiedzialności za dane miejsce niezbędne jest również zintegrowa-

nie użytkowników. W sytuacji, kiedy pojedynczy, identyfikujący się z przestrzenią użytkownik 

obserwuje niekorzystne dla danego miejsca procesy, prawdopodobnie nie wyrazi swojej opinii 

na ich temat. Jednak już grupa rozpoznających się osób, świadoma wzajemnego zaangażowania 

w kwestie dotyczące danego miejsca, jest w stanie przeprowadzić skuteczną interwencję. „Pojecie 

identyfikacji należy do podstawowych pojęć socjologii i jest rozważane w wielu kontekstach. 

18 Ibidem, s. 25.
19 Ibidem, s. 26.
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Analizowana jest identyfikacja rodzinna, religijna, etniczna, profesjonalna, regionalna, naro-

dowa.”20 Identyfikacja z daną przestrzenią może mieć rozmaitą genezę. Można utożsamiać się  

z daną przestrzenią jako jej mieszkaniec, jako osoba, która użytkowała ją w dzieciństwie, czy 

może być to przestrzeń ważna dla danej osoby ze względów zawodowych. Zdaje się, iż – mimo 

wielu możliwych powodów identyfikacji – najczęściej występującym i najsilniej działającym jest 

utożsamianie się z przestrzenią, w bezpośrednim sąsiedztwie której się mieszka. Obszar zamiesz-

kania jest prawdopodobnie środowiskiem najrzadziej zmieniającym się w życiu przeciętnego 

człowieka. Nawet jeżeli wymianie podlega mieszkanie czy dom, często zmiana odbywa się w ob-

rębie znanej okolicy, w związku z czym przestrzenie identyfikacji pozostają niezmienne. Znacz-

nie częściej zmienia się środowisko pod kątem edukacji czy pracy, za którą najczęściej trzeba 

podążać poza znane sobie okolice.

Wolny wybór.

W związku z tym, że ze środowiskiem zamieszkania następuje najsilniejsza identyfikacja, jest to 

miejsce, którego wybór przebiega najbardziej świadomie. Wybór ten dotyczy nie tylko formy 

zamieszkiwanej przestrzeni – czy jest nią dom, blok czy kamienica. Ważnym, jeśli nie istotniej-

szym czynnikiem jest charakter otoczenia, uwzględniający wysokość zabudowy, tereny zielone 

czy omawiane przestrzenie integracji. To właśnie one wpływają na ocenę prestiżu miejsca za-

mieszkania, chociażby ze względu na częstotliwość występowania. Przestrzenie publiczne stano-

wią też ważny czynnik oceny pozostałych miejsc, w których toczy się codzienne życie. „Obok 

mieszkaniowej hierarchii atrakcyjności występują także dwie inne: hierarchia obszarów handlo-

wo-usługowych oraz hierarchia obszarów kulturowo-wypoczynkowych.”21 

Prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem, który wpływa na ocenę trzech wymienionych ty-

pów obszarów, jest stopień ich własnego powiązania. Fizycznie powiązanie następuje poprzez 

węzły, jakimi są przestrzenie publiczne. W związku z tym w najbardziej pożądanych obszarach, 

w których wymieszane są ze sobą różnego typu funkcje, występuje w miejscu ich połączenia 

wiele rodzajów identyfikacji różnych grup użytkowników z jedną i tą samą przestrzenią. „Sy-

tuacja ta [skupianie się na co dzień rozproszonych zbiorowości na określonych przestrzeniach  

dla wykonania określonych czynności] skłania do proponowania trójdzielnego i nierozłącznego 
20 Ibidem, s. 180.
21 Ibidem, s. 54.
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podziału miejskiego społeczeństwa na zbiorowości terytorialne, terytorialno-funkcjonalne i funk-

cjonalne.”22 Jeżeli zbiorowości terytorialne (mieszkańcy) terytorialno-funkcjonalne (mieszkańcy 

korzystający z okolicznych usług, pracownicy) nie mają na co dzień wpływu na miejsce swojego 

przebywania, to zbiorowość funkcjonalna jest tą, która może decydować o swoim losie. „Zbiorowo-

ści funkcjonalne mają również znaczny zakres wyboru swych zachowań przestrzennych: mogą ko-

rzystać lub powstrzymywać się od korzystania ze swych instytucji, ale też mogą wybierać (rzecz za-

leżna od wielkości miasta) najbardziej pożądaną instytucję spośród wszystkich sobie dostępnych.”23

Dlatego też ukierunkowywanie zbiorowości funkcjonalnych daje największe możliwości regu-

lowania procesów zachodzących w mieście i jego przestrzeniach publicznych. Mimo istotnego  

dla danego miejsca procesu identyfikacji z przestrzenią okolicznych mieszkańców czy pracowników, 

to osoby użytkujące tę przestrzeń z własnej inicjatywy, w celach kulturowo-wypoczynkowych, są 

tymi, o które należy zabiegać. 

Mając powyższe na uwadze, wracając do omawianego Rynku Mariensztackiego warto znaleźć ele-

menty wzmacniające proces identyfikacji mieszkańców z miejscem. Co jednak bardziej istotne, 

należy wskazać zbiorowość, która stanie się użytkownikiem rynku w celach kulturowo-wypoczyn-

kowych. Na chwilę obecną nie istnieje taka grupa, która w zadowalającym stopniu użytkowałaby 

przestrzeń rynku, co świadczy o luce, którą, aby rynek funkcjonował poprawnie, należy wypełnić.

II.II. Przestrzenie fizyczne.

„Przestrzenie publicznie najlepiej tradycyjnie działały w węzłach sieci komunikacyjnych. 

Centralne skrzyżowanie często przeradza się w zielony skwer czy plac.”24

Skrzyżowanie dróg jest miejscem, w którym łączy się zainteresowanie przynajmniej dwóch od-

miennych grup użytkowników. Jednak „Przestrzenie te stają się bardziej efektywne, kiedy nakła-

dają się w nich węzły różnych sieci.”25 Zapewniona zostaje wtedy nieskończona ilość możliwych 

interakcji, wydarzeń oraz powiązań funkcjonalnych. 

22 Ibidem, s. 50.
23 Ibidem, s. 52.
24 Mitchell William J.: Me++. The cyborg self and the networked city, przekł. własny, The MIT Press, Cambridge, 

Massachusetts 2004, p. 154.
25 Ibidem.
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„Z ekonomicznego punktu widzenia przestrzenie integralne cechuje maksymalna oszczędność 

czasu jednostki i grupy społecznej, optymalnie intensywne wykorzystanie obszaru tych prze-

strzeni, wreszcie ich wielofunkcyjność.”26 Przestrzenie ukształtowane w jak najbardziej korzyst-

ny dla użytkowników sposób przyciągają również innych, którzy wcześniej nie mieli okazji się  

w nich znaleźć, jednak słyszeli o tych miejscach z racji na ich funkcjonalność. Dobrze działające 

miejsce spotkań, otoczone odpowiednim zestawem funkcji jest więc samonapędzającym się me-

chanizmem, który ciężko zatrzymać. 

Jednak nie same walory użytkowe są istotne dla poprawnego działania przestrzeni, ważną rolę  

w funkcjonowaniu grają również fizyczne cechy tych miejsc.

„Aby w społeczności powstały takie punkty koncentracji ludności, miejsca użyteczności publicz-

nej należy grupować wokół małych publicznych placyków, które mogą funkcjonować jako węzły. 

Cały ruch pieszy na tym terenie powinien być zorganizowany w taki sposób, by przepływał przez 

węzły, które muszą się charakteryzować czterema właściwościami.”27

Powiązania.

„Po pierwsze, każdy węzeł powinien łączyć ze sobą główne ścieżki przebiegające w okolicy”.28  

W naturze człowieka leży szukanie najprostszej i najkrótszej drogi. Tę tendencję widać zarówno 

w fizycznych zachowaniach (skracanie drogi przez narożniki trawników), jak i w sytuacjach spo-

łecznych (udział w pieniężnych grach losowych). Ciężko więc wymagać, aby podążający w ob-

ranym wcześniej kierunku przechodnie, nie pokierowani, sami szukali ewentualnych przestrzeni 

kontaktu. Dlatego właściwym kierunkiem jest planowanie w pierwszej kolejności najbardziej 

uczęszczanych dróg, następnie w ich węzłach umieszczanie istotnych funkcji, nie zaś odwrotnie. 

„Stworzenie właściwego związku między ścieżkami, budynkami użyteczności publicznej i placa-

mi jest sprawą zasadniczą, choć trudną do zrealizowania. Od samego początku należy podcho-

dzić do niniejszego wzorca poważnie i traktować go jako jedną z głównych cech miasta.”29 Jeżeli 

zaplanowane przestrzenie kontaktu rozmijają się z otaczającymi głównymi ciągami pieszymi, 

26 Wallis Aleksander: Socjologia... op. cit., s. 38.
27 Alexander Christopher i inni: Język wzorców. Miasta, budynki, konstrukcja, przekł. Kaczanowska A., Mali-

szewska K., Trzebiatowska M., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008, s. 168.
28 Ibidem.
29 Ibidem, s. 169.
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potrzeba bardzo mocnego atraktora, który, mimo sprzeczności interesów pieszych, przyciągnie 

ich w wyznaczone miejsce. 

„[…] W miarę ich rozwoju w miejscach, gdzie schodzą się najważniejsze ścieżki, zaczynają for-

mować się «gwiazdy». Są one potencjalnymi ożywionymi punktami na terenie zamieszkałym 

przez daną społeczność. Aby utworzyły prawdziwe centra społeczne, należy nadzorować zarówno 

rozwój samych gwiazd, jak i formujących je ścieżek.”30 Najprostszym przykładem niepopraw-

nego rozlokowania funkcji jest zlokalizowanie ich wzdłuż dwóch pierzei prostokątnego rynku 

(co ma miejsce w przypadku omawianego Rynku Mariensztackiego). Taki układ owocuje wy-

korzystaniem jedynie narożnika przestrzeni, w którym przebywanie nie jest tak korzystne, jak 

użytkowanie całych pierzei i wnętrza rynku. Gdy funkcje tworzą zamknięty krąg otaczający całą 

przestrzeń, ma ona dużo większą szansę działać poprawnie.

„Aby zintensyfikować aktywność w dowolnym węźle, zlokalizowane wokół niego urządzenia 

użyteczności publicznej muszą funkcjonować, współpracując ze sobą. Powinny przyciągać ten 

sam rodzaj ludzi o tej samej porze dnia.”31 Jeżeli usługi proponowane w danej przestrzeni pu-

blicznej są zbyt różnorodne, spowoduje to rozproszenie w czasie i miejscu ich użytkowników. Ta-

kie niewspierające się wzajemnie funkcje niekorzystnie wpływają nie tylko na odbiór przestrzeni, 

w której są zlokalizowane, ale również daje to znacznie gorsze efekty działania każdej funkcji  

z osobna. Przykładem na prawidłowe działanie takich miejsc są „zagłębia” klubów i barów, które 

Schemat powiązań na przykładzie Rynku Mariensztackiego.
Połączenia istniejące oraz potencjalne.

30 Ibidem, s. 168.
31 Ibidem, s. 169.
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dają użytkownikom możliwość przemieszczania się pomiędzy lokalami. Pojedyncze funkcje tego 

typu nie są tak bardzo uczęszczane, jak całe ich skupiska. Co więcej, na prawidłowe powiązania 

funkcjonalne w przestrzeniach kontaktu ma wpływ ich sezonowe uzupełnianie się. „Aktywność 

zbiorowości funkcjonalnych ma charakter nieciągły, może się wzmagać i opadać (na przykład 

w wyniku rytmu sezonów artystycznych lub sportowych).”32 Podążając tym tropem, idealnym 

rozwiązaniem byłoby stworzenie zestawu funkcji dla kilku typów użytkowników, którzy wymie-

nialiby się lub uzupełniali, w zależności od amplitudy ich działań. Takie rozplanowanie funkcji 

w przestrzeniach miejskich występuje jednak rzadko, gdyż procesy o nich decydujące są sponta-

nicznymi reakcjami rynku.

Wielkość.

Dodatkowym aspektem, na który trzeba zwrócić uwagę w kształtowaniu przestrzeni, jest jej 

adekwatna do zamierzeń skala. „[…] aby podtrzymywać aktywność skoncentrowaną w jednym 

miejscu, ważne jest, żeby placykom nadać bardzo małe rozmiary, mniejsze niż się nam wydaje. 

Już wokół placu o rozmiarze około 15 na 20 metrów udaje się skoncentrować życie publiczne  

z jego naturalnym tempem.”33

32 Ibidem, s. 52.
33 Ibidem, s. 169.

Rynek Mariensztacki i szesnaście pól o powierzchni 20x15 metrów.
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Jeżeli nawet stworzony zostanie odpowiedni zestaw uzupełniających się funkcji, które znajdo-

wać się będą na przecięciu uczęszczanych ciągów komunikacyjnych, ale przestrzeń, w której 

będą funkcjonować, okaże się dla nich zbyt duża – efekt nadal będzie niezadowalający. Istotnym 

czynnikiem jest dostosowanie skali placu do liczby możliwych jego użytkowników. W przypad-

ku próby ożywienia placu – odwrotnie, należy wprowadzić na niego taką ilość użytkowników, 

aby przy swoich gabarytach nie wydawał się opustoszały. „Jaka przyczyna funkcjonalna wpływa  

na taki wynik naszych obserwacji? Po pierwsze, wzorzec INTENSYWNOŚĆ RUCHU PIESZE-

GO dowodzi, że teren zaczyna wydawać się wyludniony, gdy na osobę przypada ponad 30 me-

trów kwadratowych.”34 Według Christophera Alexandra można przyjąć na potrzeby ogólnego 

nakreślenia wrażenia wyludnienia, iż „przestrzeń jest ożywiona przy 15 metrach kwadratowych 

na osobę. Jeżeli wartość wskaźnika przekracza 45 metrów kwadratowych na osobę, przestrzeń 

stopniowo zamiera.”35

W przypadku opracowywanego Rynku Mariensztackiego przytoczony wskaźnik waha się po-

między 225 metrami kwadratowymi na osobę (w niedzielne popołudnie bywa na nim do około  

20 osób, a jego powierzchnia to ponad 4500 m2), a 4500 metrami kwadratowymi na osobę, 

kiedy to w przestrzeni rynku przez większość czasu przebywa maksymalnie jedna osoba. Aby 

według przytoczonych wytycznych Rynek Mariensztacki był ożywiony, powinno użytkować go 

300 osób jednocześnie, czyli 15 razy więcej niż obecnie. (Są to obliczenia ogólne, dotyczące dni 

powszednich, nie zaś wydarzeń, które – sporadycznie, ale jednak – zdarzają się na Rynku Ma-

riensztackim. W czasie, gdy na rynku odbywają się kiermasze czy koncerty, liczba użytkowników 

sięga około 250 osób.) 

Szacunkowa pożądana ilość użytkowników danej przestrzeni podyktowana jest nie tylko czynni-

kami „kulturowymi”, tym jaki wzorzec funkcjonowania takiej przestrzeni wydaje się odpowied-

ni; w grę wchodzą głównie czynniki psychiczne. Plac lub rynek o wymiarach boków do około  

20 metrów daje użytkownikom możliwość wzajemnego obserwowania swoich twarzy. Dalszy 

dystans zaciera rysy na tyle, że niemożliwym staje się określenie „zamiarów” współużytkownika 

przestrzeni. W zbyt otwartej, niezaludnionej przestrzeni człowiek nie czuje się częścią zbiorowo-

ści, częścią danego miejsca. Takie poczucie „wtapiania się w tłum” jest potrzebne dla zachowania 

34 Ibidem, s. 316.
35 Ibidem, s. 606.
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anonimowości, co pozwala na swobodne korzystanie z danej przestrzeni. Oczywiście zbyt mały 

dystans między osobami użytkującymi dane miejsce pozbawia ich możliwości na przykład swo-

bodnej rozmowy.

Podziały.

Do zagadnień fizycznego odbioru przestrzeni należy dodać kolejny czynnik, którym jest rozróż-

nienie jej typów. „Chodzi mianowicie o podział przestrzeni:

– na otwartą i zamkniętą,

– na publiczną i instytucjonalną,

– według pełnionych dominujących funkcji,

– według znaczenia lub zasięgu wykonywanych funkcji.”36

Najbardziej powiązanym z fizycznym planowaniem przestrzeni podziałem, wymienionym przez 

Aleksandra Wallisa, jest rozróżnienie przestrzeni otwartej i zamkniętej. Oba typy przestrzeni 

nie funkcjonują jednak w oderwaniu od siebie, lecz wzajemnie się podkreślają. Przestrzeń, któ-

rej podział na otwartą i zamkniętą jest niemożliwy, prawdopodobnie nie działa dobrze. Każdą 

przestrzeń należy w związku z powyższym podzielić na obszary o tych przeciwstawnych cechach. 

„Otaczaj miejsca, w których gromadzą się ludzie, kieszeniami aktywności – małymi, częściowo 

zamkniętymi obszarami przy krawędzi, które wysuwają się na otwartą przestrzeń między ciągami 

pieszymi biegnącymi w kierunku placu i które prowadzą różnego typu działalność, w naturalny 

sposób skłaniającą przechodniów do zatrzymania się i zaangażowania w to, co się tam dzieje.”37 

„Życie placu publicznego skupia się w sposób naturalny wokół jego krawędzi. Gdy brzegi placu 

nie spełniają swojego zadania, przestrzeń nigdy nie będzie ożywiona.”38  Zagadnienie przestrzeni 

zamkniętych, funkcjonujących na krawędziach rynku łączy się tu z przytaczanym wcześniej sche-

matem „gwiazdy”, dzięki któremu rynek wypełnia się powiązaniami przestrzennymi.

Przestrzeń, nawet posiadająca poprawne powiązania, nie funkcjonuje bez sygnalizujących ich 

znaków. „1. Ro l a  wyznaczn ików or i en tac j i  w  p r ze s t r zen i . Każda jednostka zarówno 

dla swego racjonalnego działania, jak i dla właściwego samopoczucia pragnie wiedzieć, w jakiej 
36 Wallis Aleksander: Socjologia... op. cit., s. 61.
37 Alexander Christopher i inni: op. cit., s. 611.
38 Ibidem, s. 609.
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znajduje się przestrzeni i jak może się w niej orientować. To znaczy pragnie sobie zdawać spra-

wę, gdzie jest początek i gdzie koniec danej przestrzeni, gdzie są jej granice, gdzie strona lewa 

i prawa, które przejścia są główne i które poboczne. Gdy jesteśmy na placu czy na dziedzińcu, 

chcemy wiedzieć, gdzie przebiega jego główna oś i która pierzeja stanowi jego główną fasadę. 

Obecność w danej przestrzeni znaków orientacyjnych pozwala także na lepsze przyswojenie 

sobie jej budowy i struktury, a poprzez to na lepsze poznanie jej codziennego funkcjono-

wania.”39 Plac czy rynek miejski, pozbawiony jednoznacznego ukierunkowania na główny 

element jego funkcjonowania, dezorientuje użytkowników, a wrażenie zagubienia wpływa  

na ogólny odbiór miejsca.

Wnioski.

Podsumowując – aby fizyczny odbiór przestrzeni był jak najbardziej poprawny, należy za-

dbać najpierw o jej powiązanie z otaczającą siatką miejską, uwzględniając sposoby jej użyt-

kowania. Następnie – potencjalni użytkownicy powinni zostać wciągnięci w funkcjonowanie 

przestrzeni poprzez proponowaną siatkę podobnych, lecz nie jednakowych funkcji. Funkcje 

te mają stanowić ofertę dla takiej liczby użytkowników, aby ich ilość była adekwatna do wiel-

kości placu czy rynku. Należy wprowadzić podziały na przestrzenie zamknięte, umiejscowione  

na obrzeżach, oraz otwarte, w środku całego układu. Przestrzeń powinna posiadać znaki, które 

ułatwią odczyt jej głównych założeń.

Rynek Mariensztacki w większości nie posiada wymienionych wyżej fizycznych cech, niezbęd-

nych do dobrego funkcjonowania tego typu przestrzeni. Jego położenie w sercu miasta –  

w okolicy węzła Traktu Królewskiego z Trasą W-Z, prowadzącą na Pragę – jest obiecujące. Jed-

nak brak jest ciągów prowadzących przez rynek w istotnym, uczęszczanym kierunku. Funkcje 

mieszczące się na rynku skierowane są do różnorodnych grup odbiorców, dodatkowo są to 

usługi o bardzo małym zasięgu, przeznaczone głównie dla mieszkańców. Rozmieszczenie tych 

funkcji na dwóch, połączonych narożnikiem, pierzejach rynku również powinno ulec po-

prawie. Znikoma liczba użytkowników tego miejsca jest dowodem na poważne braki w jego 

funkcjonowaniu. 

39 Wallis Aleksander: Socjologia... op. cit., s. 151.
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Aby ożywić Rynek Mariensztacki, należy wprowadzić  

w jego obręb najlepiej około trzystu osób, użytkujących 

go w jednym czasie. Jedynymi przestrzeniami zamkniętymi 

na rynku są podcienia, funkcjonujące głównie w jednej jego 

pierzei. Przez znikomą ilość przestrzeni zamkniętej nie jest 

czytelna przestrzeń otwarta rynku, która de facto stanowi 

większość założenia. Ponieważ brak jest na Rynku Mariensz-

tackim głównej funkcji – czy choćby obiektu bardziej zna-

czącego, niż inne – czytelne znaki ukierunkowujące nie mają 

tu racji bytu. Przestrzeń jest monotonna i równomierna,  

a jedynym drobnym ukierunkowaniem na niefunkcjonujące 

połączenie może być murek oporowy, który w obecnej sytu-

acji stanowi nie drogowskaz, a barierę przestrzenną.

II.III. Usprawnienie Rynku Mariensztackiego.

Przytoczony model zmian, jakie należałoby wprowadzić w funkcjonowaniu i odbiorze 

przestrzeni, aby funkcjonowała przypuszczalnie jak najlepiej, jest również możliwy do zastoso-

wania w przypadku omawianego Rynku Mariensztackiego.

Usprawnienie miejsca nie funkcjonującego poprawnie jest procesem, który powinien zostać prze-

prowadzony na wielu płaszczyznach. Taka – możliwie najszersza – interwencja pozwoli skutecz-

nie ożywić opracowywane miejsce. Nawet jeżeli część założeń w rzeczywistości nie sprawdziłaby 

się w pełni, pozostaje jeszcze wiele płaszczyzn, na których interwencja ma szansę być skuteczna. 

Najlepszy scenariusz, który w kompleksowy sposób zaktywizowałby problematyczną przestrzeń, 

to oczywiście ten, którego wszystkie założenia są poprawne. Jednak, z racji na złożoność relacji 

społecznych i różnorodne odbieranie przestrzeni przez jej użytkowników, sprawdzenie zasadno-

ści założeń możliwe jest jedynie poprzez ich realizację. W przypadku teoretycznych rozważań 

pozostaje mieć nadzieję, że są poprawne.

Ożywienie Rynku Mariensztackiego na płaszczyźnie relacji społecznych, powinno zostać prze-

prowadzone dwutorowo. Pierwszą grupą użytkowników, których potrzeby na danym terenie 

Przestrzeń Rynku podzielona murkiem.
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należy zaspokoić, są jego mieszkańcy. Obserwując ich dotychczasowe zachowania, uwzględniając 

strukturę społeczną zbiorowości oraz sygnalizowane przez nich problemy, można określić ich 

potrzeby i kierunek rozwoju. 

Integracja mieszkańców.

Na Mariensztacie mieszkają między innymi ludzie starsi, którzy po wojnie otrzymali tu miesz-

kanie. Są to często osoby zaangażowane w budowę osiedla, które obserwowały jego upadek. 

Interesującym jest fakt, iż osoby żyjące na osiedlu początkowo tętniącym życiem, dzisiaj nie 

wykorzystują jego przestrzeni publicznych do prowadzenia, jak niegdyś, życia towarzyskiego. Je-

dynym miejscem, w którym spotyka się nieliczna grupa starszych mieszkańców, jest najbardziej 

zaniedbana część Skweru Samuela Orgelbranda, znajdująca się na tyłach południowej pierzei 

rynku. Drugą, niemal tak samo liczną grupą mieszkańców są ludzie młodzi, najczęściej jeszcze 

bezdzietni, którzy wynajmują małe mariensztackie mieszkania. Ich obecność na rynku i w jego 

okolicach jeszcze trudniej zauważyć. Osoby pracujące, żyjące życiem miasta nie mają powodów, 

by spędzać czas na wyludnionym Rynku Mariensztackim. Ponieważ są to osoby bezdzietne, rów-

nież grupa najmłodszych użytkowników jest na obszarze Mariensztatu w zaniku. 

Brak entuzjazmu do nowych, kulturalnych interwencji40, brak własnych inicjatyw, czy chociażby 

brak obecności mieszkańców w przestrzeniach Mariensztatu świadczy o tym, że źle czują się oni 

na swoim osiedlu.

Z powyższych obserwacji wynika, iż dla mieszkańców należy przewidzieć na Mariensztacie miej-

sca, z którymi będą mogli się identyfikować. Ponieważ mieszkańcy zdają się nie być docelową 

grupą, która będzie stanowiła o ożywieniu Rynku Mariensztackiego, powinny być to przestrze-

nie kameralne, oddzielone od planowanej, ożywionej przez zewnętrznych użytkowników prze-

strzeni. 

W związku z tym mieszkańcom najlepiej usprawnić miejsca dotychczas przez nich użytkowane. 

Pierwszą przestrzenią jest wspomniana część skweru, która – obecnie zaniedbana – wymaga 

jedynie uporządkowania, wyraźnego wydzielenia z ciągów pieszych oraz zaplanowania miejsca 

gromadzenia się grup mieszkańców. Drugim miejscem spotkań, które również należy zaakcen-

40 Dyskusja na otwarciu Kawiarni Ogrody pokazała, iż zainteresowani pojawieniem się nowego miejsca miesz-
kańcy mają wręcz pretensje, że kawiarnia nie jest kolejnym sklepem spożywczym.
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tować, jest okolica sklepu spożywczego, który naturalnie przyciąga wszystkich mieszkających  

na Mariensztacie. Usprawnienie funkcjonowania takiego istniejącego już miejsca może sprowa-

dzić się do zatrzymania w nim mieszkańców poprzez miejsca do siedzenia, zieleń oraz wyraźne 

zamknięcie tej przestrzeni. Takie zabiegi zdecydowanego przypisania przestrzeni mieszkańcom 

pozwolą im prawdopodobnie bardziej skutecznie identyfikować się z miejscem, z czym może 

łączyć się dodatkowy proces integracji, umacniania więzi w ramach lokalnej społeczności.

Nowa zbiorowość „kulturowo-wypoczynkowa”.

Mieszkańcy, mimo swojej oczywistej 

obecności w przestrzeni Mariensztatu, 

stanowią nieliczną grupę, która nie za-

pewni wystarczającego ożywienia oma-

wianej przestrzeni. Z powyższych analiz 

wynika, iż najbardziej mobilnym i ak-

tywnym użytkownikiem jest „zbiorowość 

kulturowo-wypoczynkowa”. Ona bowiem, 

z racji na swoje wybory, ma szansę wypeł-

nić każdą przestrzeń – jeżeli złoży jej się 

odpowiednią propozycję. Co więcej, jest to grupa najbardziej zmienna, co dodatkowo wpływa 

na jej atrakcyjność w takim przypadku.

Osoby korzystające z przestrzeni w celach kulturowych i wypoczynkowych często się zmieniają. 

Mogą być w danym miejscu tylko jeden raz, a z racji na specyfikę funkcji miejsce wciąż będzie 

tętniło życiem. Przykładem pożądanej dla ożywienia Mariensztatu funkcji jest Centrum Nauki 

Kopernik. Charakter użytkowania tego obiektu, który „należy odwiedzić, będąc w Warszawie”, 

a także jego sąsiedztwo względem omawianej lokalizacji, pozwalają założyć, iż podobny sposób 

użytkowania zadziała również na Mariensztacie. 

Z racji na specyfikę Rynku Mariensztackiego i jego położenie względem Traktu Królewskiego, 

zbiorowością, która mogłaby stać się nowym użytkownikiem, są turyści. Jest to grupa niezwykle 

liczna – szczególnie w obszarze Starego Miasta i Krakowskiego Przedmieścia – a jak na swoją li-

czebność, wyjątkowo przez miasto zaniedbana. Dodatkowym argumentem świadczącym za tym, 

Jedynie Kawiarnia Ogrody przyciąga w trakcie dnia zbiorowość 
kulturowo-wypoczynkową. Nie zawsze z sukcesem.
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żeby to turyści byli nową zbiorowością 

kulturowo-wypoczynkową Mariensztatu, 

jest fakt, iż za północną, drzewną pierze-

ją rynku mieści się istotny punkt ich ak-

tywności: duży parking dla autokarów.

Mimo takiego sąsiedztwa, znikoma ilość 

osób przechodzi przez Rynek Marien- 

sztacki z tamtego kierunku. Zasłonięty 

pierzeją z drzew, Rynek jest z parkingu 

niemal niewidoczny. Brak też czytelnego ukierunkowania i oczywiście – powodu, żeby turyści, 

idąc na interesujące ich Krakowskie Przedmieście, przeszli przez Rynek Mariensztacki. Za-

miast tego ich trasa biegnie wąskim chodnikiem pod Pałacem Pod Blachą, a zdarzają się grupy, 

które, nie odczytując zastanej przestrzeni, wspinają się w kierunku Starego Miasta poboczem 

ulicy Nowy Zjazd. 

Istnieje więc sytuacja, w której w bezpo-

średnim sąsiedztwie funkcjonują dwie 

skrajne pod względem ilości użytkowni-

ków przestrzenie, które do tej pory nie 

wpłynęły na siebie nawzajem. Jest to tym 

bardziej zaskakujące, iż oba miejsca mają 

sobie wzajemnie bardzo dużo do zaofe-

rowania, mimo to nie następuje między 

nimi żadna interakcja. Powodów może 

być wiele, ale głównym jest ten najbar-

dziej prozaiczny: połączenie przestrzen-

ne między oboma miejscami nie jest 

w ogóle czytelne. Co więcej, brak jest 

funkcji, która mogłaby stanowić atrak-

tor znajdujących się tak blisko turystów. 

Parking autokarowy na tyłach Rynku na co dzień tętni życiem.

Widoki na Rynek Mariensztacki od strony parkingu autokarowego.
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Znając już potencjalnego użytkownika przestrzeni oraz jego sytuację czasoprzestrzenną, określe-

nie funkcji jest niemal oczywiste. Przyjeżdżający na parking pod Trasą W- Z turyści mają zamiar 

zwiedzić Krakowskie Przedmieście, Stare Miasto, ewentualnie Ogrody Zamkowe. Są to osoby 

niezorientowane w przestrzeni, zmęczone podróżą, chętne skorzystać z podstawowych w takiej 

sytuacji funkcji, jak kawiarnia, księgarnia, sklep z pamiątkami, przechowalnia bagażu i toaleta. 

Funkcja, jaką mógłby im zaproponować Rynek Mariensztacki, to przede wszystkim miejsce,  

w którym zaczną zwiedzanie okolic Traktu Królewskiego. 

Przestrzeń fizyczna.

W kontekście powyższych decyzji, mających na celu społecznie ożywienie Rynku Mariensztac-

kiego, decyzje zmian w fizycznym wymiarze przestrzeni są podobnie czytelne. 

Pierwszym ruchem, który ma na celu poprawę połączeń pomiędzy zlokalizowanymi w pierzejach 

funkcjami, jest wprowadzenie lokali użytkowych do wszystkich możliwych pomieszczeń w par-

terach budynków. Taki zabieg będzie niewielką ingerencją, gdyż tylko w czterech kamieniczkach 

konieczne będą zmiany przeznaczenia lokalu.

Głównym niewykorzystanym potencjałem Rynku Mariensztackiego jest jego północna pierzeja. 

Brak usług w niej zlokalizowanych sprawia, że na rynku nie mają szansy zaistnieć poprawne 

połączenia funkcjonalne. Pierzeja jest obecnie gęsto obsadzona drzewami i krzewami, stanowi 

bardzo wyraźną barierę wizualną, co nie pozwala na zauważenie rynku chociażby z pobliskiego 

parkingu, a nawet z wiaduktu Trasy W-Z. Zamiast zbyt wysokich drzew w pierzei powinien 

zaistnieć budynek, który stanowiłby podobną do zieleni barierę wizualną, którą można byłoby 

jednak świadomie kształtować. Lokalizacja budynku poprawiłaby również walory akustyczne 

przestrzeni rynku, obecnie zdominowanego w tym aspekcie przez biegnącą nad nim trasę. 

Wraz ze zlokalizowaniem budynku w niewykorzystywanej pierzei wzrosłaby nie tylko ilość po-

łączeń między usługami, ale znacznej poprawie uległby zestaw funkcji proponowanych w danej 

przestrzeni. W obecnej formie rynku możliwe jest dodanie jedynie kilu lokali usługowych, które 

nadal zlokalizowane by były w dwóch sąsiednich pierzejach. 

Kolejnymi możliwościami, jakie otwiera przed Rynkiem Mariensztackim nowy obiekt, jest uczy-

telnienie kierunków, dotychczas w ogóle nieobecne. Głównym połączeniem powinno stać się 
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przejście między rynkiem, a źródłem użytkowników – parkingiem. Następnie powinny zostać 

wzmocnione kierunki prowadzące z rynku na Krakowskie Przedmieście. Są to obecnie połącze-

nia niemal nieczytelne, co przyczynia się do braku użytkowników na Rynku Mariensztackim.  

Na głównym połączeniu, wzdłuż wschodniej pierzei, zlokalizowany jest obecnie parking, który 

nie tylko ze względu na konieczność udrożnienia tej trasy, ale głównie ze względów nieprzystawa-

nia funkcji, powinien zostać zlikwidowany. Parking stanowi obecnie – wraz z murem oporowym 

biegnącym wzdłuż niego – główną barierę, która odcina najbardziej atrakcyjną, posiadającą pod-

cienia pierzeję od reszty rynku. Obie wspomniane przeszkody należy usunąć dla uczytelnienia 

kształtu rynku, z którym kamienice – szczególnie te posiadające podcienia – powinny mieć 

bezpośrednią styczność. 

W ślad za zamknięciem pierzei idzie również większa możliwość formowania przestrzeni otwar-

tych i zamkniętych. Takimi przestrzeniami są wspomniane podcienia, które należałoby kontynu-

ować w nowej, północnej pierzei. Co więcej, skanalizowanie głównych ciągów pieszych wzdłuż 

pierzei południowej, wschodniej i nowopowstałej północnej pozwoli na wykreowanie przestrze-

ni zamkniętych również w zachodniej części rynku, gdzie nie istnieje potrzeba przeprowadzania 

istotnego ciągu pieszego.

Schemat obecnych i proponowanych ciągów 
w okolicach Rynku Mariensztackiego.
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Kolejny etap.

Rynek w takim kształcie, w połączeniu z przemyślanym rozlokowaniem funkcji, miałby praw-

dopodobnie szanse funkcjonować poprawnie. Jednak ważnym aspektem rozwoju – nie tylko 

samego Rynku Mariensztackiego, ale całej okolicy – są występujące w niej powiązania. 

Obecnie nie ma znaczących kierunków, którymi poruszaliby się w okolicy Mariensztatu piesi. 

Wszystkie atrakcyjne cele odcięte są wizualnie i fizycznie, a brak ich czytelności przyczynia się 

do obecnej sytuacji miejsca. Dlatego najbardziej pożądanym byłby kolejny etap zmian, już  

w skali urbanistycznej, który pozwoliłby uporządkować otoczenie tego wartościowego założe-

nia. 

Zmiany na większą skalę mogłyby być kontynuacją proponowanego ożywienia Rynku Marien- 

sztackiego i mieć na celu połączenie go z Ogrodami Zamkowymi, bulwarami nad Wisłą czy 

sąsiednim Powiślem. Obecnie wszystkie te kierunki są nie tylko nieczytelne, ale też martwe. 

Spośród planowanych w mieście inwestycji, jedynie rozbudowa filii Uniwersytetu Warszawskie-

go mieszczącej się w Łaźni Teodozji Majewskiej będzie miała prawdopodobnie wpływ na użyt-

kowanie tego jednego kierunku. W najlepszym przypadku jednak ożywienie mogłoby polegać 

na szeregu modernizacji i nowych obiektów, propozycji kolejnych funkcji ożywiających poszcze-

gólne kierunki.
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ROZDZIAŁ III.
Społeczeństwo informacyjne.

Interwencja w niefunkcjonującej przestrzeni powinna dotyczyć, jak to zostało nakreślo-

ne, jej aspektów społecznych i fizycznych. Kiedy te podstawowe zagadnienia zostaną spełnione, 

należy zastanowić się nad kolejnym elementem, bez którego nie warto przeprowadzać wspo-

mnianych wcześniej działań. Chodzi mianowicie o przyszłość, jaka czeka daną przestrzeń po jej 

aktywizacji, oraz o jej przewidywany rozwój.

Śledząc globalne kierunki rozwoju takich przestrzeni, miast czy – ogólnie – społeczeństw, można 

określić, jak powinno działać omawiane miejsce, aby jego funkcja od początku swojego istnienia 

nie była nieaktualna. W dalszej kolejności można spróbować przewidzieć, jak może się rozwijać, 

a także – w którą stronę będzie ewoluowało jej wykorzystanie. 

W dzisiejszych czasach w rozwijających się społeczeństwach wielką rolę w życiu codziennym 

odgrywa internet, a największą wartością jest posiadanie informacji uzyskanych za jego pośred-

nictwem. Z tego względu powoli zaczyna wchodzić w życie określenie społeczeństwa informa-

cyjnego.41 Za tym pojęciem kryje się między innymi to, jak przebiegają w dzisiejszym świecie 

procesy nauki i pracy. Pracownik jest tym bardziej pożądanym, im bardziej elastycznie i kreatyw-

nie potrafi myśleć i pracować. Nie jest już istotne, jak dużą posiada wiedzę, ale czy jest w stanie 

skutecznie dotrzeć do jej zasobów. Ilość wiedzy zgromadzonej w internecie jest na tyle duża,  

41 Porównanie z największą bazą informacji, tworzoną przez jej użytkowników – Wikipedią: „Społeczeństwo 
informacyjne – terminem określa się społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako 
szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych. Przewiduje się 
rozwój usług związanych z 3P (przesyłanie, przetwarzanie, przechowywanie informacji). […] Społeczeństwo 
informacyjne odnosi się do technicznych narzędzi komunikacji, magazynowania i przekształcania infor-
macji. […] Termin został wprowadzony w 1963 roku przez Japończyka T. Umesao […] w artykule o teorii 
ewolucji społeczeństwa opartego na technologiach informatycznych, a spopularyzowany przez K. Koyama 
w 1968 roku w rozprawie pt. Wprowadzenie do Teorii Informacji (Introduction to Information Theory).”
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że nikt nie jest w stanie jej przyswoić. Próba zapamiętana chociaż części ze zgromadzonych infor-

macji nie da dostępu nawet do ułamka całości. Co więcej – ze względu na to, że internet umożli-

wia natychmiastowy dostęp do najnowszych informacji, zakres wiedzy nieustannie się poszerza, 

jednak wiadomości w nim publikowane nie podlegają odgórnej ocenie. Dlatego umiejętnością 

stało się nie tylko dotarcie do dostępnej dla każdego informacji, ale przede wszystkim – dokona-

nie oceny jej wartości.

III.I. Użytkowanie przestrzeni.

Jeżeli zmiany zachodzą w tak podstawowych zasadach funkcjonowania społeczeństwa, nie 

może to pozostać bez wpływu na funkcjonowanie miasta i jego przestrzeni. Kierunek przemian, 

mający wpływ na fizyczne przestrzenie miasta, został już obrany w czasach, kiedy ludzie zaczęli 

korzystać w komputera i internetu w swojej pracy, oraz z kawiarenek internetowych poza nią. 

„[…] innymi słowy, komputery stacjonarne, telefony i sieci przewodowe tworzyły stałe miejsca 

obecności. Takie faworyzowane punkty były jak oazy na pustyni cyfrowej informacji; były silny-

mi atraktorami ludzkiej obecności i aktywności.”42 

Wraz z rozwojem sieci bezprzewodowej i komputerów dotychczasowe miejsce pracy stało się 

mobilne. Co więcej, jednoznaczna do tej pory funkcja budynku, przestrzeni zaczęła się zmieniać. 

„[…] to pracownicy mobilni przyswajają wiele zróżnicowanych miejsc jako przestrzenie robocze. 

Jak szybko odkrywają architekci, to rozbija sztywne funkcjonalne różnice między wyspecjalizo-

wanymi przestrzeniami i pozwala przewidywać zróżnicowane, czasem nieprzewidywalne funkcje 

coraz bardziej krytycznie […]”43 Głównym nurtem pracy mobilnej stała się praca w domu, która 

sprawdza się jako rozwiązanie tymczasowe, ale na dłuższą metę odpowiadałaby za zanik relacji 

społecznych jednostki. „Możesz docenić brak konieczności dojazdów, ale możesz także tęsknić  

za towarzystwem współpracowników. Możesz cenić komfort domu, ale możesz także potrzebo-

wać możliwości wyjścia z niego.”44 

Powszechnym zjawiskiem, powstałym jako odpowiedź na potrzebę wychodzenia z domu, jednak 

bez konieczności przemieszczania się do pracy, stał się co-working. System wspólnej pracy bazuje 

42 Mitchell William J.: op. cit., p. 143.
43 Ibidem, p. 153–154.
44 Ibidem.
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na możliwości pracy mobilnej, którą wykonuje się wspólnie, w miejscach do tego przeznaczo-

nych, sąsiadujących z miejscem zamieszkania. Takie przestrzenie – pracownie, czy nawet kawiar-

nie posiadające podłączenie do internetu – funkcjonują w centrach dzielnic lub miejscowości, 

gromadząc wykonujących mobilną pracę okolicznych mieszkańców, którzy motywują się do niej 

wzajemnie. Ten model pracy pozwala na zminimalizowanie czasu dojazdu, na uelastycznienie 

dnia pracy oraz na odciążenie centralnych dzielnic biurowych od nadmiaru użytkowników. Roz-

proszenie pracowników, dotychczas gromadzących się w biurowcach, prowadzi do powstania in-

nych, mniejszych skupisk. „Wraz z telekomunikacją, elektroniczną informacją i usługami trans-

akcyjnymi działania zaczynają przemieszczać się w rozproszone punkty obecności.”45 

Podążając za wspomnianymi procesami, miasto musi szukać nowych schematów funkcjonowa-

nia. Procesy te na dzień dzisiejszy nie są wyraźne, jednak próbując określić kierunek rozwoju 

przestrzeni publicznej w mieście, należy je dostrzec. „Klasyczna jedność architektonicznej prze-

strzeni z jej doświadczaniem została rozbita […] i teraz architekci muszą projektować w tych 

nowych warunkach.”46

Dotychczas funkcję dobrze zaprojektowanego budynku można było określić z daleka. W związ-

ku z następującymi zmianami ta jedność formy i funkcji przestaje być aktualna. W czasach 

szybkich zmian i szybkich na nie odpowiedzi zaczyna projektować się budynki o elastycznej 

przestrzeni, zdolnej dopasować się do bardzo różnych przeznaczeń. Istnieją już obiekty, któ-

re swoimi przestrzennymi i technicznymi rozwiązaniami stanowią bazę dla funkcji mieszkalnej  

i biurowej w jednym.47 

Co więcej, zmianie podlega nie tylko fizyczny model funkcjonowania danego budynku, ale moż-

liwe staje się użytkowanie danego budynku poza nim. Dzięki niemal nieograniczonym możliwo-

ściom przesyłu danych w czasie rzeczywistym możliwe jest obserwowanie – ale też uczestniczenie 

– w dowolnych wydarzeniach, odbywających się w dowolnie odległym zakątku ziemi. Budo-

wanie sieci takich zależności wpływa na nieograniczone możliwości, jakie stają się narzędziem  

w kształtowaniu nowego wymiaru funkcji budynku. 

45 Ibidem, p. 145.
46 Mitchell William J.: City of bits. Space, Place and the Infobahn, przekł. własny, The MIT Press, Cambridge, 

Massachusetts 1996, p. 44.
47 O swoich realizacjach tego typu oraz o projektach połączenia znacznie bardziej różnorodnych funkcji mówił 

w Muzeum Sztuki Nowoczesnej szwajcarski architekt Dietmar Eberle z pracowni Baumschlager&Eberle.
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Wzajemne zależności.

Podobnego typu rozwój dotyczy również przestrzeni publicznych. „Place wciąż wyglądają tak 

samo i wciąż znakomicie działają jako przestrzenie publiczne, ale oczywiście ich modele stały 

się bardziej elastyczne.”48 Funkcja placu czy rynku pozostaje taka sama, ale przestrzeń, na której 

przebiegają interakcje społeczne, może mieć wiele wymiarów. Nakładanie się w jednym miejscu 

i czasie sieci fizycznych zależności oraz ich wirtualnych odpowiedników tworzy niezwykle nasy-

cone i skomplikowane węzły. „(…) ogólnoświatowa sieć komputerowa – elektroniczna agora – 

podważa, wypiera i radykalnie redefiniuje nasze pojęcia miejsc spotkań, wspólnoty i miejskiego 

życia.”49 Odbiór społeczny przestrzeni wirtualnych jest podobny do odbioru tych fizycznych. 

„Wiele miejsc w cyberprzestrzeni jest publicznych, jak ulice i place; dostęp do nich jest niekon-

trolowany.”50 Z racji na podobną zasadę funkcjonowania, przestrzenie publiczne fizyczne i wir-

tualne dobrze się uzupełniają. „Tam, gdzie sieci stają się bezprzewodowe, mobilizują aktywności, 

które były przyporządkowane do stałej lokalizacji i otwierają możliwości reaktywacji miejskiej 

przestrzeni publicznej.”51

Narzędziami takiej reaktywacji mogą być – jak w przypadku budynków – sieci połączeń danego 

miejsca z dowolnym zestawem innych, które wzajemnie mogą wymieniać się danymi. Prze-

strzenie, leżące do tej pory na uboczu, niepowiązane istotnymi fizycznymi ścieżkami, dzięki 

obustronnemu przesyłowi danych z dowolnych miejsc mogą stać się tętniącymi życiem centrami 

kultury.

III.II. Społeczeństwo informacyjne na Rynku Mariensztackim.

Naszkicowane procesy, zachodzące w funkcjonowaniu miasta i jego przestrzeni publicz-

nych, można odnieść do omawianej aktywizacji Rynku Mariensztackiego. Zarówno na płaszczyź-

nie nowych sposobów użytkowania przestrzeni, jak i wzajemnych zależności między fizycznymi  

i wirtualnymi przestrzeniami publicznymi, można wprowadzić w opracowywaną przestrzeń 

czynniki, które zadecydują o jej aktualności.

48 Mitchell William J.: Me++... op. cit., p. 145.
49 Mitchell William J.: City... op. cit., p. 8.
50 Ibidem, p. 23.
51 Mitchell William J.: Me++... op. cit., p. 158.
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Elastyczna funkcja.

Z pierwszej grupy zagadnień tym, które da szansę na najlepsze wykorzystanie projektowanego 

obiektu w przyszłości, jest jego elastyczna funkcja. Nie jest pewne, czy w ciągu życia budynku 

zmiany zachodzące w kontekście i w społeczeństwie nie będą wymagały dostosowania funkcji 

obiektu do nieprzewidzianej w momencie projektowania działalności. Aby uelastycznić budynek 

i nadać mu cechy ułatwiające zmiany, wystarczy zadbać o funkcjonalne i techniczne możliwości. 

Obsługujące i obsługiwane przestrzenie projektowanego obiektu powinny być ustawione wzglę-

dem siebie tak, aby w dany schemat mogło wpisać się wiele funkcji. Ponadto wnętrza powinny 

być wyjściowo otwarte, bez konstrukcyjnych podziałów, umożliwiające swobodne aranżowanie 

pomieszczeń. Instalacje powinny być zaprojektowane w czytelnych schematach, pozwalających 

na podłączenie dowolnej konfiguracji dla zmieniającej się funkcji.

Wspólna praca.

W wyjściowej, proponowanej dla ożywienia Rynku Mariensztackiego konfiguracji funkcji po-

winna znaleźć się odpowiedź na potrzeby grupy pracowników mobilnych. W danej lokalizacji 

taka funkcja pozwoliłaby mieszkańcom oraz uczniom okolicznych szkół i uczelni na użytkowa-

nie budynku nie tylko w wolnym czasie, a stała by się odpowiedzią na ich codzienne potrzeby. 

Przestrzeń taka, dedykowana głównie mieszkańcom, mogłaby stanowić kolejną, projektowaną  

w obrębie Rynku Mariensztackiego, okazję do identyfikacji z miejscem.

Główna funkcja.

Ważnym, a nie poruszanym dotąd aspektem jest dobór funkcji, która będzie służyła wspomnia-

nej zbiorowości turystów odwiedzających Trakt Królewski. Wspomniane podstawowe usługi, 

jak kawiarnia, księgarnia, sklep z pamiątkami, przechowalnia bagażu czy dostępność toalet,  

z pewnością zaspokoją potrzeby, które do tej pory w ogóle nie zostały dostrzeżone. 

Jednak nie jest to wystarczający zestaw funkcji, by zapewnić ciągły napływ nowych, zaintereso-

wanych odwiedzeniem miejsca użytkowników. Głównym czynnikiem przyciągającym na Rynek 

Mariensztacki powinna być wyjątkowa na skalę okolicy (a nawet miasta!) propozycja. Funkcją 

taką – nieistniejącą dotąd, a potrzebną – mogłaby być zaawansowana forma informacji o obiek-

tach i wydarzeniach odbywających się w okolicach odwiedzanego Traktu Królewskiego. Taka 
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propozycja nawiąże do zaistniałej sytuacji, w której to w bliskim sąsiedztwie uczęszczanych przez 

turystów rejonów mieści się przestrzeń zupełnie do nich nie adresowana.

Jeżeli w nadchodzących, a nawet obecnych czasach główną wartością jest posiadanie informacji, 

proponowana funkcja ma szansę w skuteczny sposób ożywić Rynek Mariensztacki. Przekazywa-

ne w rzeczywistym czasie informacje o odbywających się na Trakcie Królewskim wydarzeniach, 

zgromadzeniach, happeningach; możliwość oglądania i słuchania odbywających się tam koncer-

tów czy wyszukiwanie oraz lokalizowanie interesujących użytkownika sklepów i usług – to tylko 

część możliwych scenariuszy działania takiej „informacji”. 

Ponieważ wszystkie wymienione funkcje pobierają i przekazują dane przez sieci bezprzewodowe, 

wszystkie mogą być dostępne również za pośrednictwem internetu. Wtedy funkcja proponowa-

na przez budynek staje się dostępna również przez sieć, co znacznie poszerza ilość jej użytkow-

ników. Daje to kolejne możliwości – zarówno turystom, którzy za pomocą wersji internetowej 

mogą zaplanować zwiedzanie, jak i mieszkańcom miasta, szukającym informacji o wieczornych 

wydarzeniach. Natomiast znajdującym się na miejscu użytkownikom za pomocą technologii 

bluetooth wysyłane są interesujące ich informacje o wybranych wydarzeniach, ich lokalizacji czy 

godzinach trwania. Możliwy jest też wydruk zgromadzonych informacji, dzięki czemu można je 

zabrać ze sobą również w formie fizycznej.

Funkcja informacyjna 
w proponowanym obiekcie.
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Pozostałe funkcje.

W podobny do opisanego sposób mogłyby działać pozostałe zlokalizowane w budynku funkcje. 

Internetowe odpowiedniki umieszczonych w budynku: sklepu z pamiątkami czy księgarni z te-

matycznymi pozycjami – znacznie poszerzyłyby zakres oddziaływania proponowanego obiektu. 

W budynku przeznaczonym zarówno dla turystów, jak i mającym służyć mieszkańcom, kolejną 

adekwatną funkcją wydaje się sala wielofunkcyjna. Jej wykorzystanie mogłoby być znów wielo-

płaszczyznowe. W pierwszej kolejności mogłaby funkcjonować jako miejsce projekcji filmów 

czy prowadzenia wykładów dla odwiedzających budynek turystów. W kolejnej – byłaby po-

szerzeniem oferty funkcjonalnej budynku poprzez organizowane w niej występy czy wydarze-

nia. Trzeci scenariusz, jaki mogłaby realizować zlokalizowana w budynku sala wielofunkcyjna,  

to odbieranie w czasie rzeczywistym wizji i fonii z odbywających się w innych miejscach świata 

koncertów oraz spektakli. W analogiczny sposób wydarzenia odbywające się w projektowanym 

obiekcie mogłyby być obserwowane w dowolnym innym miejscu.

Przestrzeń rynku.

Rynek Mariensztacki jest przestrzenią, która w fizyczny sposób nie leży na przecięciu uczęsz-

czanych szlaków. Jest to kolejny, obok wielu wspomnianych, czynnik odpowiadający za obecne 

wyludnienie rynku. Dysponując jednak możliwością kreowania sieci bezprzewodowych, można 

znacznie poprawić sytuację, sprawić, by Mariensztat stał się uczęszczany wirtualnie.

Pierwszym, najprostszym zabiegiem jest wyposażenie miejsca w nielimitowany, bezprzewodowy 

dostęp do internetu, który z pewnością stanie się atraktorem o dużym zasięgu. Kolejnymi atrak-

cjami, w jakie na płaszczyźnie wirtualnej można wyposażyć Rynek Mariensztacki, to – podobne 

do funkcji informacyjnej wewnątrz budynku – systemy bazujące na pobieraniu, gromadzeniu  

i przesyłaniu różnorodnych danych. 

Na takiej zasadzie może działać zlokalizowany na rynku obiekt informujący (na razie na płasz-

czyźnie fizycznej) o historycznej ulicy Źródłowej52, która początkowo biegła przez obecną płytę 

rynku. Zbliżając się do obiektu, użytkownik odbiera za pośrednictwem sieci bluetooth wizualiza-

cje historycznej zabudowy Mariensztatu.
52 Pierwszej ulicy przyszłej Jurydyki Mariensztat, zalążka Mariensztatu; na jej początku już w 1733 roku stała 

pierwsza murowana kamieniczka założenia, właścicielem był ówczesny posiadacz okolicznych gruntów, 
Jerzy Potocki. Za: Neff-Sawicka Monika: Warszawskie założenia urbanistyczne w 2. połowie XVIII wieku: 
Jurydyka Mariensztat, Warszawa, 2009.
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Odtworzony na płycie rynku – za pośrednictwem cieku wodnego – przebieg wspomnianej ulicy 

Źródłowej może stać się interaktywną sadzawką, wchodzącą w reakcje z użytkownikami rynku. 

Jej poziom wody podwyższa się i rozlewa na większy obszar w momencie, kiedy liczba użytkow-

ników na rynku jest niewielka, zmniejsza zaś swój zasięg do wyjściowego cieku, kiedy liczba osób 

na Rynku Mariensztackim rośnie. Lokalizowanie użytkowników placu – a konkretniej: ilości 

posiadanych przez nich urządzeń mobilnych – może posłużyć nie tylko do określenia ich ilości 

(jak w przypadku rozlewania się cieku wodnego), ale również do określania ich precyzyjnego 

miejsca przebywania. Taka funkcja pozwoliłaby w nocy rozświetlać plac w miejscach, w których 

gromadzi się na nim najwięcej osób, a przygaszać światła tam, gdzie aktualnie nikogo nie ma.

Zależnością, łączącą funkcje z wnętrza budynku z przestrzenią rynku, mogłoby stać się wyświetlanie 

na elewacji budynku – cieszących się największym zainteresowaniem użytkowników funkcji infor-

macyjnej – relacji z wydarzeń dobywających się w czasie równoległym na Trakcie Królewskim.

Ciek wodny rozlewa się po płycie rynku, kiedy nie koliduje z użytkownikami.

W miejscach aktualnych zgromadzeń lampy świecą mocniej.
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ROZDZIAŁ IV.
Forma.

Powyższe rozważania na temat sposobów aktywizacji Rynku Mariensztackiego prowadzą 

do wielu teoretycznych wniosków, które jednak nie mają racji bytu bez odniesienia ich do cało-

ściowego kontekstu tego miejsca. 

To, iż dane miejsce nie funkcjonuje prawidłowo, jest wynikiem nie tylko jego fizycznych czy 

społecznych – dających się ogólnie określić – wad, ale wpływ na ten stan ma z pewnością więcej 

czynników, wynikających ze specyfiki danej przestrzeni. W przypadku Rynku Mariensztackiego 

na przestrzeni lat jego użytkowania zachodziło wiele procesów, które wiązały się bezpośrednio  

z omawianym miejscem. Szczególnie wyraźne i wyjątkowe czynniki kształtowały Rynek Ma-

riensztacki, jaki znamy dziś. 

Pierwotne zagospodarowanie rynku.
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Mariensztat jest pierwszym zbudowanym po wojnie osiedlem mieszkaniowym w Warszawie. 

Zaprojektowany przez Zygmunta Stępińskiego i Józefa Sigalina, ukształtowany równolegle  

do Trasy W-Z, razem z nią został oddany do użytku 22 lipca 1949 roku. Założenie to, poza 

usprawnieniem funkcjonowania zniszczonego po wojnie miasta, miało też swoim charakterem 

nadać nurt całej odbudowie stolicy. „Architektura, a w szczególności urbanistyka modernistycz-

na, nierozerwalnie łączy się z ideą państwa socjalistycznego, bo do przeprowadzenia najważniej-

szych postulatów: sanacji stosunków mieszkaniowych i budowy osiedli społecznych niezbędne 

jest centralne zarządzanie i planowanie, czy komunikacja gruntu.”53 

W momencie powstawania obecnego Mariensztatu, projekt urbanistyczny i architektoniczny 

miał na celu nie tylko stworzyć nową formę zamieszkania, „Urbanistyka uważana była za na-

rzędzie «kształtowania psychiki zbiorowej»”.54 „Postulaty dotyczyły nie tylko «otwarcia» zabu-

dowy, zapewnienia nasłonecznienia i przewietrzania mieszkań oraz wspólnej zieleni, ale przede 

wszystkim racjonalnego rozmieszczenia usług społecznych. Poza propozycjami przestrzennymi  

w koncepcji osiedla społecznego kluczowe były również postulaty społeczne.”55 

W wyrazie urbanistycznym i architektonicznym nowo projektowanych osiedli, istotne były 

czynniki budujące wzajemne więzi mieszkańców. Poprzez możliwość wspólnego wykonywania 

niektórych czynności dnia codziennego, spotkania w przestrzeniach użytkowanych przez zna-

ne sobie osoby, mieszkańcy mieli identyfikować się ze swoim nowym miejscem zamieszkania,  

ze swoim miastem i państwem. W przypadku Mariensztatu wspierać te idee miał sam charakter 

osiedla, które swoim „małomiasteczkowym” wyrazem przywodzić miało na myśl najlepsze sko-

jarzenia związane z budowaniem wspólnoty. 

Co więcej, Mariensztat w dużym stopniu budowany był przez swoich późniejszych mieszkańców, 

którzy tym mocniej identyfikowali się ze zbudowanym własnymi rękami osiedlem. Wieczorami 

dla spragnionych zabawy budowniczych, a później mieszkańców, organizowano potańcówki.  

Te wszystkie czynniki wiązały się w spójną całość, która rysowała przed każdym bez wyjątku 

perspektywę spokojnego, szczęśliwego życia we wspólnie odbudowywanym kraju.

53 Mostowska Magdalena: Nowy człowiek pierwszych powojennych osiedli społecznych w Warszawie,  
w: „Urbanistyka. Międzyuczelniane zeszyty naukowe”, Rok XI/2006, temat numeru: Przestrzeń publiczna jako 
element tworzący miejskie społeczności, s. 8.

54 Ibidem, s. 9.
55 Ibidem, s. 8.
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Patrząc na genezę oraz funkcjonowanie Mariensztatu w momencie jego świetności, widać, jak 

dużo dodatkowych czynników wpływało na to, iż jego przestrzeń była chętnie uczęszczana. Ma-

riensztat był wówczas symbolem, który mówił o szybkim podniesieniu się miasta po zniszcze-

niach wojennych, o wspólnej pracy, która daje świetne efekty, o marzeniach, które mogą się 

spełnić. Prozaicznym powodem jego znaczącego użytkowania było również to, że był pierwszą 

odbudowaną przestrzenią publiczną miasta. 

Idea stworzenia dzielnicy mieszkaniowej, w której centrum – na Rynku Mariensztackim – mieli 

gromadzić się nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale mieszkańcy całego miasta, była zrozumiała, ale 

prawdopodobnie była zalążkiem dzisiejszych problemów tego miejsca. Przestrzeń, która swoim 

wyjątkowym na skalę miasta przeznaczeniem przyciąga wielu użytkowników, traci rację bytu 

w momencie, kiedy znaczenie tej funkcji wygasa i kiedy nie zastępuje jej kolejna propozycja 

podobnej wagi. Dodatkowym problemem, z jakim boryka się duża przestrzeń w centrum nie-

wielkiej dzielnicy mieszkaniowej, jest brak funkcji o dalekim zasięgu. Usługi obsługujące miesz-

kańców (jak szewc, zegarmistrz czy urząd pocztowy), jeżeli funkcjonują, są ważnym atraktorem 

miejscowych kontaktów. Obecnie usługi takie zanikają, a z racji na specyfikę okolicy nie ma 

potrzeby zastępować ich usługami dalszego zasięgu. Również z przyczyn przestrzennych brak jest 

możliwości zaadaptowania Mariensztatu do zachodzących zmian. 

Charakter osiedla, powtarzalne małe kamieniczki, duże przestrzenie zieleni, bardzo przestronny 

rynek – są spójnym założeniem, z którym należy obchodzić się rozsądnie. Mariensztat, jako za-

łożenie urbanistyczne, wpisany został w 2009 roku do rejestru zabytków, przez co jego kontekst 

jest jeszcze ciekawszy.

Możliwe scenariusze.

Aby rozwiązać zaobserwowany problem, jakim jest wyludnienie niegdyś tętniącego życiem ryn-

ku, należy określić konkretny scenariusz odnoszenia się do zastanego kontekstu. Możliwe są trzy 

podstawowe scenariusze postępowania, każdy kolejny dalej idący w proponowanych zmianach. 

Pierwszym z nich, możliwym do przeprowadzenia przy minimalnej ingerencji w formę rynku, 

jest próba znalezienia funkcji, którą można wprowadzić na płytę rynku, dzięki czemu miejsce 

zyska nowy atraktor. Dodatkowym zabiegiem mogłoby stać się przeznaczenie możliwie jak naj-
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większej ilości lokali mieszczących się w parterach budynków, na funkcje usługowe. Taki schemat 

postępowania jest możliwy do wprowadzenia bez istotnych zmian formy Rynku Mariensztac-

kiego, jak i jego otoczenia. Ewentualne zmiany mogłyby dotyczyć usprawnienia komunikacji 

osobom niepełnosprawnym, dla których w rynek w obecnym kształcie jest niedostępny. 

Scenariusz ten możliwy jest do wprowadzenia w każdym momencie, przy minimalnym nakła-

dzie środków. Kluczowym jego punktem jest dobór odpowiedniej, realnie ożywiającej rynek 

funkcji, która mogłaby zagościć na jego płycie. Do tej pory na Rynku Mariensztackim podejmo-

wano różne próby wprowadzania takiej funkcji, ale poza targowiskiem staroci, które zagościło  

tu na dłużej, żadna inna próba nie przyniosła pożądanych skutków.

Drugim pod kątem stopnia ingerencji w istniejącą formę rynku jest scenariusz mówiący o wpro-

wadzeniu dodatkowej funkcji w formie nowego obiektu, nie ingerujący nadal w obecne zagospo-

darowanie przestrzeni Rynku Mariensztackiego. 

Funkcja proponowanego obiektu mogłaby być wcześniej proponowaną, rozbudowaną formą in-

formacji dla turystów. Taki obiekt mógłby prawdopodobnie przyciągnąć wiele osób, jednak nie 

wiadomo, jak jego otoczenie przyjęłoby nowych użytkowników. Taka forma aktywizacji Rynku 

Mariensztackiego jest dobrym kompromisem pomiędzy istniejącą strukturą, a nowym obiek-

tem. Nie można jednak mieć pewności, że przestrzenie te nie będą się wzajemnie wykluczać,  

z racji ich przeciwstawnych cech.

Ze względu na zasięg usprawnień, jakie może przynieść kompleksowe zaplanowanie zarówno no-

wego obiektu, jak i przestrzeni rynku, trzeci scenariusz jest tym, który pozwoli najlepiej przyjrzeć 

się procesom aktywizowania przestrzeni. Założenia przestrzenne i społeczne tego – najpełniejsze-

go – scenariusza zostały nakreślone w niniejszej pracy. Są nimi możliwe usprawnienia działania 

przestrzeni zarówno na płaszczyźnie fizycznej, psychologicznej56, jak i wirtualnej57.

Nowe elementy rynku.

Forma, w jakiej na Rynku Mariensztackim mogą zaistnieć proponowane zmiany, nawiązuje 

do istniejącego zagospodarowania. Zarówno otaczające rynek tarasowe ogródki, jak i schody 

w obecnym projekcie jego płyty są rozwiązaniem wartym naśladowania, odpowiednim dla po-
56 Zob. rozdział II.III. Usprawnienie Rynku Mariensztackiego, s. 35.
57 Zob. rozdział III.II. Społeczeństwo informacyjne na Rynku Mariensztackim, s. 45.
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chyłych terenów, na jakich znajduje się Mariensztat. Projektowane tarasy – w przeciwieństwie  

do istniejących – pozwalają na swobodne poruszanie się również osobom niepełnosprawnym, 

ponieważ w skrajnych pasach rynku schody zostały zastąpione pochylniami. Środkowa część 

rynku posiada stopnie o zmiennej wysokości, dochodząc do 50cm różnicy poziomów w najwyż-

szym miejscu. Takie uskoki płyty rynku stają się zarówno wygodnym miejscem do siedzenia, jak 

i możliwą do pokonania w dowolnym miejscu barierą. Dla poprawy powiązań między płytą ryn-

ku, a najbardziej atrakcyjną dla użytkowników, istniejącą pierzeją z podcieniami, ostatni uskok 

– obecnie najwyższy i wyposażony w barierę – powinien zostać zniwelowany.

Nowa nawierzchnia, która zastąpi kostkę brukową i cegłę, będzie wykonana z dużych płyt szare-

go kamienia, które ze względu na swoje właściwości będą bardziej dogodnym dla użytkowników 

wykończeniem. Płyty kamienne są ponadto nawiązaniem do kamienia używanego jako wykoń-

czenie chodników na Mariensztacie przed wojną. Kostka brukowa obecna była wtedy na rynku 

jako nawierzchnia dla pojazdów, których wjazd na płytę Rynku Mariensztackiego jest obecnie 

niedozwolony. Co więcej, płyty kamienne – w kontraście do drobnej kostki – są elementem 

dużym i wizualnie zmieniającym odbiór tego niezwykle dużego rynku. 

Proponowane zagospodarowanie rynku.
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Kolejną zmianą, która nawiązuje do poprzednich faz rozwoju Rynku Mariensztackiego, jest 

wprowadzenie na płytę rynku cieku wodnego, który odtworzyłby dawny przebieg ulicy Źródło-

wej. Niegdyś ulica ta wyznaczała pierwszy rynek znajdujący się w tym miejscu, dziś – znacznie 

przesunięta na północ i wyprostowana, tworzy północną pierzeję rynku w obecnej formie. Ciek 

wodny, w połączeniu z systemem lokalizowania i szacowania liczby użytkowników rynku, mógł-

by stać się znaczącym atraktorem, choćby ze względu na swoją mobilność.58 Rozlewający się ciek 

wodny dałby ponadto podstawę do rozmaitego wykorzystywania go w różnych sytuacjach. La-

tem mógłby przyciągać okoliczne dzieci, zimą służyć jako lodowisko.59 Z racji na wielowątkowe 

wzbogacenie przestrzeni Rynku Mariensztackiego przez proponowany ciek, może on zastąpić 

wpisującą się w charakter rynku, ale bardzo mało aktywizującą przestrzeń, istniejącą fontannę. 

Dodatkowym elementem wprowadzanym na rynek jest zieleń, która ma stać się tłem dla ist-

niejących drzew, ma też wydzielić przestrzeń dla mieszkańców przy zlokalizowanych w zachod-

niej pierzei kamienicach. Najważniejszym aspektem wprowadzenia zieleni na miejski rynek jest 

potrzeba wyróżnienia możliwie dużej ilości różnorodnych „scenariuszy”, mających fizycznie  

i wizualnie podzielić rozległy rynek Mariensztacki.60

Budynek.

„Każda nowa budowla oznacza integrację w określoną sytuację historyczną. O jakości tej inte-

gracji decyduje to, czy nowemu uda się nadać cechy, które wejdą w sensotwórczą relację napięć  

z zastanym. Ażeby bowiem nowe znalazło własne miejsce, musi nas najpierw pobudzić do ujrze-

nia w nowy sposób tego, co już istnieje.”61 

Kontekst zabudowy Mariensztatu jest wyjątkowym zagadnieniem z racji na nakładające się  

w budynkach tego osiedla wątki architektoniczne. Obiekty te łączą w sobie zarówno wyraz ma-

łych miejskich kamieniczek, ale też powtarzalność i proporcje obiektów architektury socreali-

stycznych bloków. Wyraźnie rysuje się w planie osiedla ciągłość wspomnianych obiektów, które 

– tworząc w elewacji różnokolorową pierzeję – w planie są równymi, nieznacznie załamującymi 

58 Zob. rozdział III.II. Społeczeństwo informacyjne na Rynku Mariensztackim, s. 45.
59 Uwydatnienie elementów historycznej tkanki Mariensztatu w efekcie podniesie jego wartość informacyjną. 

Zob. rozdział I.III. Funkcjonowanie w skali miasta, s. 14.
60 Zob. rozdział II.II. Przestrzenie fizyczne, s. 28.
61 Zumthor Peter: Myślenie architekturą, przekł. Kożuch A., Karakter, Kraków 2010, s. 17–18.
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się zespołami. Aspektem nie do pominięcia jest jednolita, różowopastelowa kolorystyka osiedla. 

Wszystkie te elementy tworzą wspólnie bardzo ciekawy schemat, który może stać się podstawą 

do zaprojektowania współczesnego obiektu osadzonego w istniejącej tkance.

„Budowle, które stojąc w danym miejscu, zaznaczają swoją wyjątkową obecność, wywołują  

we mnie wrażenie, jakby znajdowały się pod wpływem wewnętrznego napięcia odsyłającego poza 

granice tego miejsca. Należą do esencji tego miejsca, ale jednocześnie wskazują świat. Elementy 

pochodzące z szerszego świata weszły w nich w związek z tym, co miejscowe. Jeśli jakiś projekt 

czerpie wyłącznie z zasobów i tradycji, jeżeli tylko powtarza to, co jego miejsce podsuwa, wów-

czas brak tego odniesienia do świata, brakuje mi też emanacji współczesności.”62 

Istotnym zagadnieniem, obecnym na Rynku Mariensztackim, jest znaczna różnica terenu, która 

między podstawą budynków zachodniej i wschodniej pierzei wynosi ponad trzy metry. Różnicę 

tę proponowany budynek ma do pokonania wzdłuż swojej otwartej na rynek pierzei. Co więcej, 

pierzeja ta – z racji na swoją południową ekspozycję oraz pożądane nawiązanie do sąsiedniej, ist-

niejącej pierzei z podcieniami – również powinna stanowić rodzaj podcienia. Pokonanie różnicy 

wysokości, otwarcie na plac, podcień, wysokości sąsiednich budynków, połączenie ze znajdują-

cym się na tyłach parkingiem – zadecydowały o formie obiektu, który mimo swojej współczesnej 

architektury ma szansę zostać odczytany jako część całości. 

„Kiedy przyglądamy się przedmiotom i budowlom zdającym się żyć w zgodzie ze sobą, nasza per-

cepcja w szczególny sposób uspokaja się i obojętnieje. Postrzegany przez nas obiekt nie narzuca 

nam żadnego przekazu – po prostu jest.”63 Ze względu na wyjątkowy charakter Mariensztatu, 

którego nie należy zniszczyć, ale też uwzględniając naturalny rozwój miasta, które poszukuje no-

wych form dla brakujących funkcji, architektura, która „po prostu jest”, jest ważnym kierunkiem 

poszukiwań.

62 Ibidem, s. 41–42.
63 Ibidem, s. 17.
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Zakończenie.

Użytkowanie przestrzeni publicznych przez współczesne społeczeństwo, poruszone zo-

stało w powyższej pracy na przykładzie Rynku Mariensztackiego w Warszawie. Prześledzenie 

mechanizmów odpowiedzialnych za poprawne fizyczne funkcjonowanie przestrzeni kontaktu 

było tym ciekawsze, że dotyczyło realnego miejsca, które z pewnością podobnej interwencji 

potrzebuje w rzeczywistości. Wnioski, jakie rodzą się, przy bliższym poznaniu zagadnienia,  

są jednak niezwykle wielowątkowe i prawdopodobnie w takim natężeniu niemożliwe do za-

stosowania w praktyce. 

Inne wnioski pojawiają się natomiast w odniesieniu do wirtualnych metod aktywizacji prze-

strzeni. W tym przypadku możliwe jest wyposażenie każdego wybranego miejsca w dowolną 

ilość bodźców je ożywiających. Z racji na brak fizycznych barier – takich, jak lokalizacja danej 

przestrzeni – ograniczenia pojawiają się jedynie po stronie człowieka, który nie jest w stanie 

bardziej kreatywnie wykorzystać posiadanych narzędzi. W związku z tym można powiedzieć, 

iż nawet najgorzej zlokalizowana fizycznie przestrzeń, której praktycznie nie można wciągnąć  

w otaczającą ją sieć miejskich powiązań, z łatwością może zostać zaktywizowana poprzez wir-

tualne jej usieciowienie. 

Tak elastyczne narzędzie projektowania i planowania daje nieskończone możliwości w kształ-

towaniu zależności – również przestrzennych – i daje nadzieję, że w przyszłości stanie się to 

powszechny sposób na skuteczne ożywianie wartościowych, lecz zapomnianych miejsc.
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