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Miasto dla socjologa.... KlasykaMiasto dla socjologa.... Klasyka
Robert Ezra Park: Robert Ezra Park: 

„„Miasto jest czymś więcej niźli aglomeracją
jednostek wyposażonych w dobra komunalne takie 
jak: ulice, nieruchomości, oświetlenie elektryczne, 
tramwaje, telefony itd. Miasto jest czymś więcej 
niźli prostą konstelacją instytucji i aparatów 
administracyjnych: trybunałów szpitali, szkół, 
posterunków policji oraz urzędów wszelkiego 
rodzaju. Miasto jest stanem ducha, zespołem 
zwyczajów i tradycji, postaw i sentymentów, 
nieodłącznie powiązanych z tymi zwyczajami 
i transmitowanych przez tradycję”



Wyniki dwóch badań
Centra śląskich miast
- Lipiec 2006
K. Bierwiaczonek
T. Nawrocki
- Wywiady swobodne z 

szkicowaniem map 
mentalnych

- Badania w pięciu 
miastach (Rybnik, 
Katowice, Ruda Śląska, 
Tychy, Bytom

Rybnik – przestrzeń miasta
- Wrzesień 2007

T. Nawrocki
- Wywiady skategoryzowane 

z szkicowaniem map 
mentalnych



Po pierwsze,  rybniczanie 
zadowoleni z zamieszkiwania w 
mieście

W obu badaniach 92,0% rybniczan 
zgadzało się lub zdecydowanie się
zgadzało z tym stwierdzeniem



Jestem bardzo zadowolony(a) z 
zamieszkiwania w Rybniku

%

Całkowicie się zgadzam 51,8%

Zgadzam się 40,2%

Trudno powiedzieć 3,5%

Nie zgadzam się 2,9%

Zdecydowanie nie zgadzam się 1,5%

Brak odpowiedzi 0.1%
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Zadowolenie z zamieszkiwania w mieście
Rybnik K-ce Bytom Tychy R.Ś.

Zdecydowanie 
tak

57,2% 34,2% 35,4% 60,8% 50,6%

Raczej tak 34,8% 49,0% 39,9% 31,2% 32,2%

Trudno 
powiedzieć

2,9% 4,1% 3,9% 1,5% 4,2%

Raczej nie 3,2% 7,7% 11,7% 2,8% 6,4%

Zdecydowanie 
nie 

1,8% 5,0% 9,2% 3,4% 5,8%

Brak 
odpowiedzi

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
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Rybnik to dobre miejsce do życia…

Całkowicie się zgadzam 46,9%

Zgadzam się 40,1%

Trudno powiedzieć 6,9%

Nie zgadzam się 4,2%

Zdecydowanie nie zgadzam się 1,8%

Brak odpowiedzi 0.1%
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Czy Pana/i/ zdaniem w Rybniku żyje się
lepiej czy gorzej niż w:

Katowice Radlin Gliwice Żory

Zdecydowanie 
lepiej

43,6% 45,1% 32,6% 36,4%

Raczej lepiej 31,6% 24,9% 27,1% 27,6%

Tak samo 5,9% 7,8% 14,8% 17,9%

Raczej gorzej 4,6% 2,1% 7,2% 2,8%

Zdecydowanie 
gorzej

3,2% 3,3% 3,6% 3,2%

Trudno 
powiedzieć

11,2% 16,7% 14,5% 12,0%

Brak odpowiedzi 0,0% 0,2% 0,0% 0,2%
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NIESTETY ……..

37,0% rybniczan nie zna żadnych 
wydarzeń związanych z miastem
30,0% nie podało żadnego 
nazwiska sławnego rybniczanina



Czy rzeczywiście jest to 
(zadowolenie z 

zamieszkiwania w Rybniku)  
korzystne?



Po drugie, warunki sprzyjające do 
bycia miastem kreatywnym

Charles Landry
Richard Florida



Czynniki tworzące kreatywne miasta i 
wspomagające rozwój miejski 

(Charles Landry)
Indywidualne przymioty mieszkańców
Wola do działania połączona z umiejętnościami 
przywódczymi
Zróżnicowanie społeczne i wykorzystywanie 
różnych talentów
Kultura organizacyjna
Identyfikacja lokalna
Przestrzenie publiczne i udogodnienia miejskie 
Umiejętność tworzenia dynamicznych sieci 



Cechy miejsca (miasta) dla klasy 
kreatywnej (Richard Florida)

niskie bariery wejścia, np. sprzyjające warunki dla nowych 
firm (przedsiębiorczości), miejsca, gdzie nowo przybyli 
szybko znajdują akceptację, miejsca, gdzie ludzie mogą
znaleźć dla siebie możliwości rozwoju, miejsca, gdzie 
ludzie nie napotykają trudności w związku ze swoimi 
identyfikacjami (także seksualnymi), miejsca, gdzie można 
znaleźć grupy wsparcia własnych dążeń i działań - plug 
and play communities
szeroki rynek pracy
miasta i regiony zróżnicowane z wysoką jakością życia
miasta oferujące różnorodne sposoby spędzania wolnego 
czasu
miejsca powinny posiadać swoją specyfikę i unikatowość



T X 3 Technologia; 
Talent;Tolerancja

Technologia – funkcja innowacji i 
koncentracji przedsiębiorstw wysokiej 
technologii;

Tolerancja – otwartość , różnorodność i 
przyjazność wobec osób wybierających 
różne drogi życiowe; o różnej narodowości 
(Bochemian Index; Gay Index;)

Talent – wykształcenie (bachelor’s degree)



a/ przymioty mieszkańców i 
identyfikacja z miastem



Rybniczanie są wyjątkowo miłymi 
ludźmi ….

%

Całkowicie się zgadzam 24,5%

Zgadzam się 38,4%

Trudno powiedzieć 20,3%

Nie zgadzam się 12,9%

Zdecydowanie nie zgadzam się 3,7%

Brak odpowiedzi 0,2%
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Żal opuścić Rybnik
…………....

%

Całkowicie się zgadzam 51,5%

Zgadzam się 25,8%

Trudno powiedzieć 6,3%

Nie zgadzam się 9,0%

Zdecydowanie nie zgadzam się 7,3%

Brak odpowiedzi 0,1%
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Rybnik jest dla mnie małą ojczyzną
……..

%

Całkowicie się zgadzam 52,0%

Zgadzam się 32,1%

Trudno powiedzieć 7,5%

Nie zgadzam się 5,0%

Zdecydowanie nie zgadzam się 2,4%

Brak odpowiedzi 1,0%
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b/ zaangażowanie 
mieszkańców

Dobry klimat - małe 
zaangażowanie

RYBNICZANIE NA DRODZE DO SPORYBNICZANIE NA DRODZE DO SPOŁŁECZEECZEŃŃSTWA OBYWATELSKIEGO STWA OBYWATELSKIEGO --
Diagnoza SpoDiagnoza Społłeczna: Rybnik 2008eczna: Rybnik 2008



Zaangażowanie rybniczan w 
działalność społeczną

64,9% mężczyzn nie należy do żadnej 
organizacji
85% kobiet nie należy do żadnej 
organizacji
14,4% należy do związków zawodowych
12,3% należy do  stowarzyszeń

RYBNICZANIE NA DRODZE DO SPOŁECZEŃSTWA 
OBYWATELSKIEGO - Diagnoza Społeczna: Rybnik 2008



Najważniejsi inicjatorzy działań
na terenie dzielnicy w %

Parafia i funkcjonujące w jej ramach grupy 52,6
Rada Dzielnicy 39,5
Spontanicznie tworząca się w razie potrzeby grupa 

osób 27,8
Stowarzyszenie mieszkańców 14,9
Inny podmiot 1,5
Trudno powiedzieć 19,0

RYBNICZANIE NA DRODZE DO SPOŁECZEŃSTWA 
OBYWATELSKIEGO - Diagnoza Społeczna: Rybnik 2008



Kultura poziomu ulicy 
Kultura dostosowana do stylu życia klasy kreatywnej
Nie być biernym widzem miejskiego spektaklu, ale 
czynnym uczestnikiem
Aktywne i efektywne spędzanie wolnego czasu (life 
amenities)
Duże znaczenie do spędzania wolnego czasu; 
obcowania z kulturą (nie wystarczają tradycyjne 
rozrywki – opera, teatr; muzea; od typowych dla 
czasów gospodarki kreatywnej
Coolness Index (% osób w wieku 22-29; życie 
nocne; instytucje kultury na osobę)



c/ dobra przestrzeń publiczna

Śląska Siena 



Inspiracje teoretyczne L. Voyé
centrum miasta

1/ Miejsce wielofunkcyjne  
2/ Złożone z podsystemów – handel, usługi, 

ekskluzywne sklepy
3/ Otwartość na przyjęcie różnych kategorii 

osób 
4/ Miejsce stymulujące do nawiązywania 

kontaktów pośrednich



Charles Landry:
w centrum powinny być obecne cztery

symboliczne miejskie siły: 

duchowa (reprezentowanej najczęściej w kulturze 
europejskiej przez kościół), 
wiedzy i kultury (symbolizowanej przez muzeum, 
bibliotekę lub uniwersytet), 
władzy (reprezentowanej przez miejski ratusz lub 
zamek) 
pieniądza (reprezentowanej przez dom handlowy) 



Znaczenie centrum
W miastach o klasycznym układzie 
urbanistycznym (Bytom Rybnik) centrum 
posiada głównie funkcje kulturalno-rozrywkową. 
W miastach bez klasycznego układu (Tychy, 
Ruda) są dominujące funkcje: handel-usługi –
Tychy, i administracja (Ruda Śląska)
W Katowicach najwięcej osób wskazało, że 
centrum jest węzłem komunikacyjnym (choć
inne funkcje jak handlowo-usługowa i 
administracyjna również często były 
wymieniane)



Bytom 
(n-361)

Katowic
e (n-339)

Ruda Śl. 
(n-361)

Rybnik 
(n-340)

Tychy 
(n-324)

administracyj
no-urzędowe

21,3 45,4 64,2 25,0 28,7

handlowo-
usługowe

28,2 46,0 43,7 42,3 63,2

rozrywkowo 
–kulturalno-
rekreacyjne

42,6 22,7 35,1 74,7 29,3

reprezentacyj
ne

8,0 2,9 0,2 12,9 3,0

komunikacyj
ne

4,4 47,8 2,4 4,4 4,9

miejsce 
spotkań

15,5 11,8 5,5 11,7 12,0

Znaczenie centrum miasta

Postrzeganie przestrzeni Rybnika  Copyright © Krzysztof 
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Opis centrum

zadbane, dobrze utrzymane i czyste 
(57,1%)
walory architektoniczne rynku i 
sąsiadujących z nim uliczek (18,6%)
zamiast o tłoku, mówili o tętniącym życiem 
skupisku ludzi (12,4%)

Postrzeganie przestrzeni Rybnika  Copyright ©
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Skojarzenia z centrum

rynek (37,9%)
fontanna na rynku (16,3%) 
urząd miasta (17,9%)
czystość i zieleń (13,9%)
piwo i możliwości spędzenia wolnego 

czasu (13,3%). 

Postrzeganie przestrzeni Rybnika  Copyright ©
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Odczucia towarzyszące 
pobytowi w centrum to:

radość i zadowolenie (19,4%), 
poczucie bycia w ładnym i fajnym miejscu 
(14,3%), 
gwar i tłok (9,6%) (ale nie hałas i 
uciążliwe zatłoczenie)

Postrzeganie przestrzeni Rybnika  Copyright ©
Krzysztof Bierwiaczonek Tomasz Nawrocki 2006



Czy centrum się podoba?
Rybnik K-ce Bytom Tychy R.Ś.

Zdecydowanie 
tak

63,7% 6,2% 13,3% 23,1% 30,6%

Raczej tak 31,8% 32,2% 36,6% 38,9% 34,2%

Nie wiem 0,6% 1,8% 3,9% 2,8% 3,3%

Raczej nie 2,4% 32,2% 22,7% 18,8% 16,9%

Zdecydowanie 
nie 

1,5% 26,5% 23,5% 16,4% 14,2%

Brak 
odpowiedzi

0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,8%
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Centrum najładniejszym miejscem w 
mieście

Rybnik K-ce Bytom Tychy R.Ś.

Zdecydowanie 
tak

50,9% 7,4% 20,1% 8,6% 22,8%

Raczej tak 34,4% 13,6% 33,4% 20,4% 27,5%

Trudno 
powiedzieć

5,0% 5,6% 8,6% 4,9% 8,9%

Raczej nie 5,6% 36,0% 18,7% 29,9% 16,7%

Zdecydowanie 
nie 

4,1% 37,4% 19,2% 35,8% 23,9%

Brak 
odpowiedzi

0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,3%
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Czy lubimy przebywać w centrum?
Rybnik K-ce Bytom Tychy R.Ś.

Zdecydowanie 
tak

47,1% 6,8% 12,7% 22,8% 29,4%

Raczej tak 39,1% 23,9% 31,0% 32,7% 32,7%

Nie wiem 2,6% 3,2% 3,9% 4,3% 3,9%

Raczej nie 5,6% 36,0% 25,5% 26,9% 21,9%

Zdecydowanie 
nie 

5,6% 29,2% 26,9% 13,3% 15,0%

Brak 
odpowiedzi

0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,3%
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Brak
odpowiedzi

Zdecydowanie
tak

Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie
nie

Nie wiem

Czy miastu potrzebne jest centrum?

Bytom Katowice Ruda Śląska Rybnik Tychy



0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

1.Codzienne zakupy
(artykuły spożywcze)

2. Zakupy artyku łów
odzieżowych

3. Zakupy artyku łów
rtv agd

4. Załatwianie
spraw

adm inis tracyjnych
(urzędowych)

5. Korzys tanie z
placówek

bankowych

6. Korzys tanie z
innych placówek

us ługowych
(zarówno us ługi
tradycyjne, jak i
nowoczesne)

Działania w centrum cz 1

Bytom Katowice Ruda Ś ląska Rybnik Tychy
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45,0%

7. Wyjście do
baru, pubu,
restauracji

8. Spotkania ze
znajomymi

9. Spacer po
centrum

10. Droga do
szkoły/pracy

11.
Uczestnictwo w

praktykach
religijnych

12.
Uczestnictwo w

imprezach
kulturalnych

Działania w centrum cz 2

Bytom Katowice Ruda Ś ląska Rybnik Tychy



Rozmieszczenie galerii 
handlowych

tętniący życiem rynek, 
przeżywające kryzys ulice w 

centrum



Inne oblicze miasta



Odrzucane dzielnice?

Boguszowice (niebezpieczne miejsce –
25,4%; zła dzielnica – 24,1%; biedna 
dzielnica – 11,0%)
Maroko-Nowiny (niebezpieczne miejsce –
15,5%; zła dzielnica – 12,4%)
Paruszowiec-Piaski (brzydkie miejsce 
10,2%+ PKP-Paruszowiec 3,7%; brudne 
miejsce 10,8%; biedna dzielnica –
22,4%+ Piaski 7,0%)



Czesław Bielecki
Wizji miasta nie tworzy wirtualny model przestrzenny. 

Jego wizerunek zależy od sumy charakteru 
umiejętności i wiedzy polityków zdolnych budować
scenariusze rozwoju. Wizja ta jest interpretowaniem 
spuścizny przeszłości, aby tradycja trwała i budziła 
żywe emocje. Miastem jest i będzie tylko takie 
miejsce, w którym przestrzeń publiczna jest 
identyfikowalna, powoduje, że przyjezdny chce stać
się jego mieszkańcem. Zatem tworzenie miasta to 
zdobywanie miejsc i nadawanie im znaczeń.



DziDzięękujemy za uwagkujemy za uwagęę
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