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Streszczenie. Sprecyzowanie przestrzeni życiowej jest jednym z istotnych zadań z punktu widzenia życia gospodar-
czego, politycznego i nauki o życiu, w szczególności o życiu ludzkim. Każda jednostka (mieszkaniec) zbiera informacje 
na temat środowiska przestrzennego codziennego życia oraz dokonuje jego waloryzacji. W niniejszym artykule wa-
loryzację przestrzeni życiowej miasta Wołów przeprowadzono z wykorzystaniem metody mapowania poznawczego. 
Mapy poznawcze (szkice poznawcze) pozwalają wyjaśnić, jak jednostki pojmują przestrzeń, w której przyszło im żyć. 
W przeprowadzonych badaniach mapy poznawcze stanowiły oryginalny sposób ujęcia problemu postrzegania prze-
strzeni życiowej obok standardowych pytań ankietowych. Rezydenci miasta zobrazowali tym samym obszary lubiane 
bądź nie (nazwane miejscami i antymiejscami) oraz czytelne lub nieczytelne. Czytelność w tym wypadku rozumiano 
jako łatwość orientacji w tkance miejskiej. Pojedyncze mapy poznawcze zostały zagregowane. Uzyskane w ten sposób 
wartości stanowiły bazę do przygotowania map zbiorczych. Mapę miejsc i antymiejsc określono jako przedstawiającą 
stereotypy przestrzenne. Zestawiono ją z mapą rekomendacji przestrzennych, wykonaną na podstawie odpowiedzi 
rezydentów dotyczących miejsc wartych (bądź nie) zobaczenia. W pracy dokonano tym samym porównania stereotypów 
przestrzennych (wynikających ze sposobu postrzegania miasta przez mieszkańców) i rekomendacji przestrzennych 
(miejsc wartych zobaczenia bądź nie przez potencjalnych turystów, wskazywanych przez tych samych ankietowanych). 
Ponieważ grupę badanych w dużej mierze stanowiły osoby młode (poniżej 20. roku życia), uzyskane wyniki odzwier-
ciedlają postrzeganie przestrzeni przez najmłodszą grupę użytkowników. Badania prowadzone były we współpracy 
z mieszkańcami. Materiał badawczy zebrano na przełomie 2015 i 2016 roku. Wyniki przeprowadzonych analiz zostały 
podsumowane podczas 10. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Uniwersyteckiej Sieci Europejskich Stolic Kultury 
(UNeECC): „Cities: The fabric of cultural memories – confrontation or dialogue?” w październiku 2016 roku, co zwień-
czyło projekt Czytanie Miasta.

Słowa kluczowe: przestrzeń życiowa, waloryzacja, mapy poznawcze, jakość życia

Wstęp

W dobie wzrastającego znaczenia partycypacji społecznej 
coraz większą uwagę poświęca się działaniom badawczym (Pa
scaru 2009). Wybiera się optymalne rozwiązania, które mogą 
stanowić wsparcie w zarządzaniu analizowanym obszarem. 
Działania badawcze zwiększają efektywność polityki publicz
nej oraz odgrywają znaczącą rolę w podnoszeniu jakości życia 
mieszkańców (Przybyła, KulczykDynowska, Kachniarz 2014). 
Badania partycypacyjne (ang. participatory research / partici-
patory action research) angażują lokalne społeczności, będące 
zarówno podmiotem badania, jak i współbadaczem. Dzięki 
temu możliwe jest wspólne zbadanie problemu oraz zaanga

1 Badania zostały przeprowadzone w ramach interdyscypli-
narnego projektu badawczego i animacyjnego realizowanego 
w 6 wybranych miastach Dolnego Śląska (Boguszów-Gorce, Bo-
gatynia, Dzierżoniów, Lwówek Śląski, Oborniki Śląskie i Wołów) 
jako część Dolnośląskiej Platformy ESK 2016+. Wszelkie badania 
prowadzone były we współpracy z mieszkańcami wymienionych 
miejscowości.

żowanie rezydentów w proces autownioskowania. Uzyskane 
w ten sposób informacje stanowią podstawę do wyciągnięcia 
wniosków, prowadzenia dalszych działań zbiorowych i indy
widualnych czy rozwoju koalicji badacza z partycypantami 
w zakresie wdrażania i upowszechniania projektu badawcze
go. Badania uczestniczące (partycypacyjne), będące bazą dla 
badań akademickich, mogą zatem stanowić narzędzie do za
rządzania rozwojem terytorialnym (przestrzennym) (Pasca
ru 2009). Jak pisze M. Cesarski (2014), przedmiotem zago
spodarowania przestrzennego „jest przestrzeń geograficzna, 
czyli środowisko materialne człowieka, złożone ze środowiska 
naturalnego oraz istniejącego trwałego zainwestowania” (Ce
sarski 2014: 33), w ramach którego infrastruktura osadnicza 
wyznacza przestrzeń mieszkalną, „zamieszkiwaną”. Dzięki 
zagospodarowaniu przestrzennemu człowiek może zaspo
kajać swoje potrzeby, tworząc środowisko do życia – prze
strzeń życiową (Warczewska 2012). Wyraźne sprecyzowanie 
przestrzeni życiowej, jak pisano już w 1891 roku, jest jednym 
z istotnych zadań „zarówno z punktu widzenia nauki o życiu 
w ogóle, a życiu ludzkiem w szczególności, jak i z praktyczne
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go punktu widzenia życia gospodarczego i polityki” (Sawic
ki 1919: 1). Mowa tu o kartograficznych, statystycznych oraz 
kartograficznogenetycznych analizach prowadzonych dla zin
dywidualizowanego, zamieszkałego fragmentu powierzchni 
ziemi, zwanego przestrzenią życiową (Sawicki 1919). W ba
daniach nad percepcją codziennej przestrzeni życiowej za
uważono, iż postrzeganie otoczenia przez człowieka jest ściśle 
związane z jego aktywnością w nim. Jednostka „zbiera, ma
gazynuje, przywołuje i dekoduje informacje na temat względ
nych lokalizacji oraz atrybutów rzeczy i zjawisk zachodzących 
w środowisku przestrzennym codziennego życia” (Hauziński 
2010: 279). Mechanizmy percepcyjne pozwalają zatem two
rzyć zwaloryzowany obraz przestrzeni, w której przyszło żyć 
danej jednostce (Gendźwiłł 2010). 

Celem badań była waloryzacja przestrzeni życiowej, której 
dokonano na podstawie badań ankietowych poszerzonych 
o tzw. mapy poznawcze. W ramach badań porównano po
strzeganie miasta (nazwane na potrzeby niniejszej pracy ste
reotypami przestrzennymi) z rekomendacjami przestrzennymi 
(miejscami wartymi bądź nie zobaczenia przez potencjalnych 
turystów) mieszkańców Wołowa. Materiał badawczy zebrano 
na przełomie 2015 i 2016 roku, a wyniki analiz podsumowano 
podczas 10. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Uni
wersyteckiej Sieci Europejskich Stolic Kultury (UNeECC): 
„Cities: The fabric of cultural memories – confrontation or 
dialogue?” w październiku 2016 roku, co zwieńczyło projekt 
Czytanie Miasta.

Społeczna waloryzacja 
przestrzeni życiowej 

Na przestrzeń życiową człowieka (przestrzeń zamieszki
wania) składają się środowisko naturalne oraz istniejące trwałe 
zagospodarowanie (Cesarski 2014), jest zatem ściśle związa
na ze środowiskiem, jego elementami naturalnymi (jak kra
jobraz) oraz antropogenicznymi. Przestrzeń życiową możemy 
tym samym łączyć także z pojęciem krajobrazu kulturowego. 
Zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (art. 3 pkt. 14) krajobraz kulturowy 

to „przestrzeń postrzegana przez ludzi, zawierająca elementy 
przyrodnicze i wytwory cywilizacji, historycznie ukształtowa
na w wyniku działalności czynników naturalnych i działalno
ści człowieka”. W związku z tym w pełni zasadne jest użycie 
metod waloryzacji krajobrazu kulturowego do oceny prze
strzeni życiowej. Jako że krajobraz jest dobrem publicznym, 
wszelkie działania z nim związane nie powinny odbywać się 
bez udziału społeczeństwa (Pawłowska, Konopacki 2013). 
Dział III Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko jasno określa prawo do udziału społeczeństwa na 
etapach podejmowania decyzji, opracowywania dokumentacji 
oraz wniosków dotyczących ochrony środowiska, a co za tym 
idzie – do podejmowania zabiegów zmierzających do ochro
ny i kształtowania przestrzeni, w której żyją ludzie. Ponadto 
już same definicje krajobrazu wyjaśniają, że jest to przestrzeń 
postrzegana przez ludzi, cenna dla społeczeństwa. Dlatego też 
nazywanie krajobrazu jedynie syntezą wszystkich zjawisk przy
rodniczych i geograficznych, bez uwzględnienia społecznych 
i kulturowych jego aspektów, jest zabiegiem błędnym. Jest to 
bardzo istotne zwłaszcza w przypadku waloryzacji, w której 
prawidłowe postrzeganie otoczenia zależne jest zarówno od 
przedmiotu, jak i obserwatora. W związku z tym ocena prze
strzeni będzie różna w zależności od subiektywnych wra
żeń obserwatora (Arriaza, CañasOrtega, CañasMadueño, 
RuizAviles 2004). Najlepszymi obserwatorami przestrzeni 
życiowej będą z kolei ludzie w niej żyjący. Przy ocenianiu 
przestrzeni życiowej właściwe jest zatem zastosowanie me
tod socjologicznych (MygaPiątek 2007) – badania nad jej 
oceną prowadzi się, wykorzystując media społecznościowe 
(Bonenberg 2012), metody fotograficzne i opisowe (Wójcik, 
TobiaszLis 2014), graficzne (Mordwa 2009) czy obserwacyj
ne (Nasar, Jones 1997). Metody te, wraz z ich krótkim opisem, 
zaprezentowano w tabeli 1.

Istnieje wiele metod społecznej waloryzacji krajobrazu. 
Różnią się one sposobem zbierania informacji czy ich zapisy
wania, inny jest także udział społeczności – bierny lub czynny. 
W niniejszej pracy badania oparto na 2 metodach waloryzacji 

Tab. 1. Najpopularniejsze metody społecznej waloryzacji krajobrazu oraz przestrzeni życiowej stosowane w badaniach

Metoda Syntetyczny opis 

Ankieta Autor przeprowadza ocenę przestrzeni na podstawie opracowanej ankiety z prostymi pytaniami.

Krzywa wrażeń Graficzne przedstawienie wrażeń i doznań emocjonalnych obserwatora poruszającego się danym 
(ocenianym) ciągiem. 

Mapa mentalna Przedstawienie przez obserwatora właściwości i cech danej (ocenianej) przestrzeni w formie 
szybkiego szkicu.

Metoda wykorzystująca  
media społecznościowe

Autor, przeglądając profile mieszkańców danej społeczności w mediach społecznościowych, 
analizuje lubiane i często odwiedzane miejsca.

Obserwacja Autor przeprowadza ocenę przestrzeni na podstawie obserwacji lokalnej społeczności w ich 
naturalnym środowisku.

Ocena piękna scenerii Autor wykonuje zdjęcia konkretnych przestrzeni/obiektów, a respondenci oceniają je na podsta-
wie przyjętej skali.

Wywiad Autor przeprowadza ocenę przestrzeni na podstawie rozmów z lokalną społecznością.

Źródło: opracowanie własne
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przestrzeni życiowej. Decyzja ta miała związek z zasadami 
prowadzonego projektu, właściwościami badań, interdyscy
plinarnym charakterem zespołu badawczego oraz możliwością 
pozyskania danych od określonej grupy badawczej. Pierwszą 
metodę stanowiła ankieta, za pomocą której trudno jest w pełni 
uchwycić przestrzenny charakter zjawisk. Zdecydowano się 
więc na pogłębienie badania poprzez wykorzystanie metody 
mapy mentalnej.

Materiały i metody badawcze

Obszar badawczy
Badania w zakresie waloryzacji przestrzeni życiowej 

przeprowadzono w mieście Wołów, leżącym w południowo
zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim, powiecie 
wołowskim, gminie Wołów. Obszar badań ograniczono do 
centralnej części miasta – wytyczono go na podstawie za
mieszkałego fragmentu powierzchni ziemi. Zgodnie z definicją 
L. Sawickiego (1916) obszar ten określić można jako przestrzeń 
życiową. Podkład mapowy, który przygotowano w celu opraco
wania map poznawczych, ograniczono prostokątem. Wiązało 
się to z koniecznością przygotowania prostych, czytelnych 
oraz przyjaznych w odbiorze materiałów kartograficznych 
dla respondentów. 

Grupa badawcza 
Grupę badawczą stanowiły w większości osoby poniżej 

20. roku życia, gdyż kwestionariusze rozpowszechniano wśród 
uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Osoby między 20. a 30. ro
kiem życia stanowiły 8% ankietowanych, między 30. a 50. – 
13%, a powyżej 50. roku życia – 5%. Odpowiedzi na pytania 
ankietowe udzieliło w sumie 39 osób. Tym samym uzyskane 
wyniki oraz obrane przez respondentów przestrzenne punkty 
odniesienia w dużej mierze odzwierciedlają postrzeganie 
przestrzeni przez najmłodszą grupę użytkowników. Opinia 
młodych mieszkańców jest ważna, gdyż to ta grupa w nieda
lekiej przyszłości będzie kształtować miasto.

Materiały 
W badaniach wykorzystano ankiety waloryzacyjne 

przygotowane w ramach pracy grupy badawczej analizującej 
postrzeganie przestrzeni życiowej w mieście Wołów. Podkład 
kartograficzny, który stanowił bazę do szkiców mapowych oraz 
map zbiorczych, pochodzi ze zbioru map bazowych dostępnych 
w edytorze ArcGIS do OpenStreetMap (OSM).

Społeczna waloryzacja przestrzeni 
życiowej w mieście Wołów 

Społeczną waloryzację przestrzeni życiowej mieszkańców 
Wołowa przeprowadzono z wykorzystaniem mapowania 
poznawczego. Mapy poznawcze umożliwiają „wyjaśnienie 
sposobu, w jaki jednostki poznają środowisko” (Kaplan 1973, 
za: Hauziński 2010). Pozwalają „opisać mechanizmy percep
cji (czyli poznawania i wartościowania) przestrzeni przez 
człowieka” (Gendźwiłł 2009). Wybrana metoda pozwala na 
gromadzenie informacji na temat skonkretyzowanych miejsc 
(lokalizacji) oraz obiektów będących ich częścią, waloryzację 
przestrzeni (co jest dobre, a co złe), analizę przestrzenną (co 

do czego prowadzi), a także prowadzenie działań odpowia
dających cechom badanego środowiska (Hauziński 2010). 
Mapa poznawcza wykonywana jest najczęściej w formie 
szkicu. Stanowi swego rodzaju ankietę, w której respondenci 
precyzyjnie określają właściwości przestrzeni (Gendźwiłł 
2009). W Wołowie zadaniem respondentów było wyznaczenie 
lubianych i nielubianych obszarów (miejsc i antymiejsc) oraz 
naniesienie ich na mapę przedstawiającą centrum miasta. 
Miejsca należało oznaczyć kolorem czerwonym, a antymiej
sca – niebieskim. Ponadto respondenci udzielali informacji 
odnośnie do czytelności przestrzeni miejskiej. Czytelność 
zdefiniowano w tym wypadku jako łatwość orientacji w tkance 
miejskiej (czy łatwo potrafimy zorientować się, w jakim miejscu 
aktualnie się znajdujemy). Szkice czytelności były kodowane 
tak jak miejsca i antymiejsca, tj. czytelne kolorem czerwonym, 
nieczytelne – niebieskim (ryc. 1). Mapowanie poznawcze było 
jednym z elementów kwestionariuszy rozpowszechnianych 
wśród mieszkańców Wołowa. Było oryginalnym sposobem 
ujęcia problemu postrzegania przestrzeni życiowej obok 
standardowych ankiet.

Jak pisze A. Gendźwiłł (2009), mapa poznawcza nie jest 
produktem pracy kartografa, wymaga jednak opracowania 
kartograficznego, aby mogła stać się przedmiotem dalszych 
badań empirycznych. Należy zatem zagregować dane uzyskane 
z pojedynczych szkiców oraz skonstruować na ich podstawie 
mapę zbiorczą (Nieścioruk 2013). Szkice poznawcze zgeore
ferowano, zwektoryzowano, a następnie przypisano wartości 
poszczególnym poligonom. Obszarom lubianym przypisano 
wartość 1, nielubianym 1. Zakodowane w ten sposób odpo
wiedzi stały się podstawą do wykonania geostatystycznej ana
lizy Hot Spot, dostępnej w ramach oprogramowania ArcGIS, 
wykorzystującej algorytm GetisOrd Gi*.

Statystyka GetisOrd Gi* służy do badania przestrzennych 
zależności geograficznych. Przedstawia wskaźniki badanej 
cechy tzw. skupisk danych lub klastry (Cáceres 2011) w roz
różnieniu na hot spoty (w tym wypadku obszary o najwyższej 
randze – miejsca), reprezentujące wysokie wskaźniki badanej 
cechy, oraz cold spoty z najniższymi wskaźnikami (anty
miejsca). Innymi słowy, pozwala monitorować koncentrację 
wysokich lub niskich wartości badanego zjawiska dla danego 
obszaru badań (Lentz 2009). Wyniki analizy interpolowano, 
wykorzystując narzędzie Inverse Distance Weight – IDW 
(Cáceres 2011), pozwalające wytyczyć jednakowe strefy war
tości liczbowych badanego zjawiska. 

Wyznaczono 5 stref przedstawiających rozkład miejsc i an
tymiejsc: bardzo lubiane, lubiane, obojętne, nielubiane, bardzo 
nielubiane, a także 5 analogicznych stref czytelności przestrzeni. 
Dane sklasyfikowano w 5 przedziałach, stosując naturalny 
podział, tak aby rozkład danych odzwierciedlał ich faktyczne 
rozłożenie w przestrzeni. W celu lepszego zinterpretowania 
uzyskanych wyników na mapach zbiorczych przedstawiono 
również miejsca i antymiejsca polecane turystom, wskazane 
w kwestionariuszach.

Uzyskane wyniki waloryzujące przestrzeń życiową 
mieszkańców Wołowa (miejsca i antymiejsca) zestawiono 
z odpowiedziami ankietowanych na temat miejsc wartych 
zobaczenia w Wołowie (nazwanych rekomendacjami), które 
respondent poleciłby turyście, oraz miejsc w mieście, których 
należy unikać (antyrekomendacje). Liczbę rekomendacji oraz 
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antyrekomendacji przypisano odpowiadającej im lokalizacji 
przestrzennej, przy czym (podobnie jak w przypadku miejsc 
i antymiejsc) rekomendacje uzyskały wartości dodatnie, 
a antyrekomendacje – ujemne. W sytuacji, gdy do danej lo
kalizacji przypisano rekomendację oraz antyrekomendację, 
dokonano ewaluacji wartości. Uzyskano mapę rekomendacji 
i antyrekomendacji stanowiących podstawę do wytyczenia 
stref (anty) rekomendowanych również za pomocą analizy 
Hot Spot. Takie działania pozwoliły na zestawienie ze sobą 
stereotypów z rekomendacjami przestrzennymi. 

Wyniki

Miejsca i antymiejsca
Zagregowane dane pozwoliły utworzyć mapę zbiorczą 

przedstawiającą miejsca lubiane (miejsca) oraz nielubiane 
(antymiejsca) przez mieszkańców.

W grupie najbardziej lubianych miejsc znalazło się 
historyczne centrum miasta wraz ze znajdującymi się tam 
obiektami turystycznymi, jak zamek piastowski (nr 15), czy 
gastronomicznymi, jak pizzeria Samolot (13) – obszar rozcią
gający się od rynku na północ w stronę Wołowskiego Rowu, 
a na południe w stronę ogródków działkowych (24) oraz 
ośrodka sportu i rekreacji (10). Kolejne miejsce zaznaczone 
przez społeczność Wołowa to market Dino oraz jego okolice, 
czyli klinowa jednostka w zachodniej części obszaru będą
cego przedmiotem badań. Trzecia jednostka reprezentująca 
miejsca to teren w okolicy ul. Spacerowej (30) oraz basenu (1) 
w południowej części opracowywanego obszaru. 

Antymiejsca reprezentowane są przez 3 większe jednostki 
(w centralnej, wschodniej oraz zachodniej części obszaru) oraz 
1 mniejszą (przy ul. Spacerowej). Jednostka w centralnej części 
odpowiada przestrzennie okolicom Komendy Powiatowej 
Policji w Wołowie, parku pałacowego, miejskiej i gminnej 

Ryc. 1. Przykłady szkiców wykonywanych przez respondentów w ramach ankiety waloryzacyjnej dla miasta Wołów

Źródło: opracowanie własne
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biblioteki publicznej, aż na północ w okolice sklepu Biedronka, 
a na południe w stronę Szkoły Podstawowej nr 2 (27). Kolejną 
jednostką reprezentującą antymiejsca są okolice dworca PKP 
(25) w zachodniej części obszaru, a także na wschodzie okolice 
stadionu oraz ul. Armii Krajowej. Rozkład przestrzenny stref 
miejsc i antymiejsc przedstawiono na rycinie 2.

Czytelność przestrzeni miejskiej
Mieszkańcy sporządzili także mapy poznawcze czy

telności przestrzeni miejskiej. Czytelność określono jako 
łatwość w poruszaniu się w tkance miejskiej – czy możliwe 
jest zorientowanie się, gdzie znajduje się dana osoba w danym 
momencie, w jakim stopniu przestrzeń jest przejrzysta (zro
zumiała). Jak w przypadku miejsc lubianych i nielubianych 
przez mieszkańców kolorem czerwonym określono prze
strzenie czytelne, a niebieskim – nieczytelne. Uwydatniły się 
3 wyraźnie zarysowane jednostki: centralna – czytelna oraz 
2 skrajne, wschodnia i zachodnia – nieczytelne.

Najbardziej czytelne wydały się mieszkańcom okolice 
centrum miasta wraz z rynkiem (11) oraz sąsiadującymi z nim 
obiektami turystycznymi czy gastronomicznymi. Zauważalne 
jest, iż powierzchnia obszarów czytelnych jest zdecydowanie 
mniejsza niż nieczytelnych (ryc. 3).

Znaczny udział w powierzchni przestrzeni nieczytelnych 
ma jednostka utworzona w zachodniej części obszaru badań. 
Rozpościera się od południa od ul. Wiśniowej (31) po ul. In
walidów Wojennych, stanowiącą północną granicę obszaru 
objętego opracowaniem, obejmuje swoim zakresem także 

okolice ul. Wojska Polskiego czy Spacerowej na południu. 
Druga jednostka przestrzeni nieczytelnych to obszar we 
wschodniej części, obejmujący miejski stadion oraz okolice 
ul. Armii Krajowej. Niewielki fragment ul. Poznańskiej (29) 
oraz jej okolice również postrzegane są przez mieszkańców 
jako nieczytelne.

Rekomendacje przestrzenne
W przygotowanej przez badaczy ankiecie mieszkańcy 

zostali poproszeni o zarekomendowanie miejsc potencjalnie 
atrakcyjnych turystycznie dla odwiedzających miasto, a także 
wskazanie tych, których radziliby unikać (antyrekomenda
cje). W przypadku 2. grupy wymieniono nie tylko konkretne 
obiekty, ale także inne aspekty, jak unikanie spacerów po 
zmroku, ciemnych uliczek, bloków czy apteki (brak konkre
tyzacji). Wskazane lokalizacje przedstawiono na wykresie 
(ryc. 4), następnie poddano agregacji oraz zaprezentowano 
przestrzennie (ryc. 5).

Zagregowane odpowiedzi respondentów uwydatniły, iż 
centrum wraz z rynkiem i ratuszem stanowi najbardziej re
prezentatywną część miasta. Z kolei wśród antyrekomendacji 
wyznaczono okolice dworców PKP i PKS oraz zakładu karnego. 
Wyniki ankiet uzupełniono o ich przestrzenne rozłożenie, 
dzięki czemu możliwe było zaobserwowanie naturalnego 
rozkładu zjawiska w przestrzeni (ryc. 5). 

Obszar objęty opracowaniem można podzielić na 3 strefy: 
2 większe – rekomendowaną i nie, a także 1 mniejszą, uznaną 
za neutralną. 

Ryc. 2. Rozmieszczenie miejsc i antymiejsc w Wołowie

Źródło: opracowanie własne na podstawie szkiców poznawczych wykonywanych przez respondentów
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Ryc. 3. Czytelność przestrzeni w Wołowie

Źródło: opracowanie własne na podstawie szkiców poznawczych wykonywanych przez respondentów

Ryc. 4. Rekomendacje i antyrekomendacje mieszkańców Wołowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie odpowiedzi respondentów
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Obszary rekomendowane przez mieszkańców potencjal
nym turystom odwiedzającym Wołów to przede wszystkim 
tereny centrum, tj. rynek wraz z ratuszem oraz okolicznymi 
obiektami turystycznymi i gastronomicznymi. Strefę antyre
komendacji stanowią cała zachodnia część obszaru objętego 
opracowaniem oraz okolice ul. Sienkiewicza. Widoczny jest 
tym samym podział obszaru miasta na strefę wschodnią – le
piej postrzeganą oraz zachodnią – gorszą, pomiędzy którymi 
znajduje się strefa buforowa, neutralna.

Stereotypy a rekomendacje  
przestrzenne – wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, 
że wyniki ankiet dotyczących stereotypów przestrzennych 
(miejsca lubiane i nielubiane) i rekomendacji przestrzennych 
(miejsca polecane i niepolecane do zobaczenia) są do siebie 
bardzo podobne. Obszary ocenione przez mieszkańców jako 
czytelne pokrywają się z obszarami rekomendowanymi. Są 
to głównie historyczne centrum miasta i tereny leżące w jego 
najbliższym otoczeniu. W tym obszarze znajdują się przede 
wszystkim obiekty zabytkowe oraz obiekty usługowohand
lowe i rekreacyjne, najchętniej odwiedzane przez lokalną 
społeczność. Podobnie sytuacja prezentuje się w odniesieniu 
do miejsc nieczytelnych, które pokrywają się z obszarami 
nierekomendowanymi. Są to tereny znajdujące się w zachod
niej części obszaru badań, w szczególności słabo oświetlone 
i ocenione przez mieszkańców w ankiecie jako niebezpieczne 

(ulice oraz dworzec PKP). Znaczącą różnicę można zauwa
żyć w środkowozachodniej części miasta, pomiędzy ulicami 
Obrońców Lwowa i Ścinawską. W badaniu stereotypów prze
strzennych rejon ten został przez mieszkańców oceniony jako 
bardzo lubiany, z kolei w badaniu rekomendacji przestrzennych 
oceniony został jako rejon skrajnie niepolecany do odwiedze
nia. Wiąże się to ze sposobem podejścia do odpowiedzi, gdyż 
jako miejsca lubiane respondenci oznaczali rejony i obiekty 
związane z zaspokajaniem codziennych potrzeb (boisko znaj
dujące się na terenie Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego, 
markety i sklepy). Mając jednak na uwadze zadanie (polece
nie miejsc wartych uwagi osobie z zewnątrz), respondenci 
wybierali jedynie obiekty o znaczeniu głównie historycznym 
lub kulturowym, ważne dla społeczności. Ponadto obszary 
ocenione przez mieszkańców jako neutralne znajdują się 
głównie w centralnej części terenu badań, jednak zauważyć 
można wyraźną różnicę między stereotypami a rekomenda
cjami w zasięgu ich oddziaływania.

Podsumowanie i dyskusja

Wykorzystywanie metod społecznej waloryzacji przestrze
ni życiowej jest coraz bardziej popularne, zarówno w badaniach 
naukowych, jak i w planowaniu partycypacyjnym. Głos spo
łeczeństwa w działaniach mających na celu ocenę i poprawę 
przestrzeni zamieszkiwanej zyskał na ważności. Aktywność 
społeczna, wcześniej kojarzona głównie z demokratycznymi 
wyborami, zaczęła przekształcać się w aktywne, wielowątkowe 

Ryc. 5. Przestrzenne rekomendacje i antyrekomendacje w Wołowie

Źródło: opracowanie własne na podstawie odpowiedzi respondentów
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działanie mające na celu poprawę przestrzeni życiowej (Peter
Bombik, SzczudlińskaKanoś 2015). Duża część miast i wsi 
organizuje projekty, konkursy i wydarzenia, wysyła miesz
kańców na specjalne kursy i warsztaty, przygotowuje debaty, 
w których aktywne społeczeństwo może decydować o kształcie 
przestrzeni, podwórka lub dzielnicy, o budżecie miasta (Ko
walska 2014) czy nawet o zarządzaniu ważniejszymi instytu
cjami (Rogaczewska, Chodacz, Hejda, Prędkopowicz 2014). 

Przeprowadzone badania miały na celu wyjaśnienie spo
sobu, w jaki jednostki poznają środowisko, a także zweryfi
kowanie mechanizmów percepcji przestrzeni przez człowie
ka. Zgromadzone informacje na temat przestrzeni życiowej 
mieszkańców Wołowa oraz obiektów będących jej częścią 
pozwoliły na waloryzację przestrzeni. Tym samym, zgodnie 
z definicją map poznawczych A. Hauzińskiego (2010), bada
nia pozwoliły dowiedzieć się, co jest dobre, a co złe oraz (prze
chodząc od indywidualnych ocen do zagregowanej informa
cji przestrzennej) co do czego prowadzi, i uzyskać informa
cje zwrotne o właściwościach przestrzeni życiowej mieszkań
ców Wołowa. Uwydatniły również, że dla mieszkańców naj
większą wartość mają obiekty lub miejsca zaspokajające ich 
podstawowe potrzeby. Należy jednak pamiętać, że opinia ta 
w dużej mierze należy do najmłodszej grupy użytkowników 
przestrzeni, dlatego mogły zostać pominięte obiekty i miej
sca związane w większym stopniu z zaspokajaniem potrzeb 
innych grup wiekowych (np. obiekty mające związek z pracą, 
przynależnością do organizacji, w której spędza się czas po 
pracy). Pomimo tego wśród rekomendacji przestrzennych dla 
potencjalnych turystów respondenci często wymieniali obiek
ty historyczne lub kulturowe mające duże znaczenie w histo
rii Wołowa oraz dla jego mieszkańców. Widoczna jest zatem 
różnica między percepcją danej grupy społecznej a percep
cją zakorzenioną w tradycji oraz historii miejsca. Tendencję 
tę ukazuje także analiza czytelności miasta, wynikającej z ła
twości poruszania się w tkance miejskiej. W tym wypadku hi
storyczna część miasta oraz inne historyczne obiekty również 
zostały wskazane jako najbardziej czytelne. Wniosek ten nie 
odbiega od wyników badań prowadzonych na przykładzie in
nych miast (TobiaszLis, Wójcik 2013; KoneckaSzydłowska 
2013; Serafin 2015; Groeger 2016). 

Badania dotyczące czytelności i postrzegania miasta wska
zują, że najczęściej najwyższe oceny otrzymują charaktery
styczne obiekty, swego rodzaju wizytówki regionalne (Sera
fin 2015). W badaniach tego typu obszary śródmiejskie – ry

nek i okoliczne tereny – oceniane były jako najbardziej czy
telne ze względu na cechy rozplanowania i najpełniejszego 
zainwestowania (TobiaszLis, Wójcik 2013). Zazwyczaj wią
że się to również z występowaniem na tych obszarach zabyt
ków historycznych, a więc obiektów, z którymi mieszkańcy 
są emocjonalnie związani – wspomnianych wcześniej wizy
tówek. Bardzo wysoko oceniane są także obiekty sakralne, 
domy kultury oraz szkoły jako elementy życia codziennego 
(KoneckaSzydłowska 2013). Należy jednak mieć na uwadze, 
że opinie mieszkańców są subiektywne i dotyczą jedynie ich 
miasta. W zależności od analizowanej przestrzeni hierarchia 
potrzeb mieszkańców może znacząco się różnić. Dla jednych 
najważniejsza będzie np. dostępność komunikacyjna, dla in
nych – estetyka otoczenia, a dla jeszcze innych – dostępność 
usług czy estetyka fasad budynków (Groeger 2016). Dlatego 
też w zależności od analizowanej przestrzeni, w kraju czy na 
świecie, wyniki mogą być podobne lub skrajnie różne.

Głos społeczności na temat przestrzeni, w której żyje, 
istotny jest w wielu aspektach funkcjonowania miast i wsi. 
Można brać go pod uwagę m.in. przy ocenie postrzegania 
zarówno miasta (pojedynczych obszarów lub obiektów), jak 
i konkretnych osób (np. burmistrza) czy nawet nazw własnych 
występujących w analizowanej przestrzeni (KoneckaSzyd
łowska 2013). W celu otrzymania klarownych i dokładnych 
wyników należy korzystać z wielu dostępnych metod spo
łecznej waloryzacji, a nie skupiać się jedynie na najpopular
niejszej formie, jaką jest ankieta. Alternatywę lub dopełnienie 
stanowić może bowiem wykorzystanie społecznych metod 
waloryzacji. Rozwiązanie to pozwala na pogłębioną analizę 
przestrzeni przez jej mieszkańców, którzy żyją na danym ob
szarze i się z nim identyfikują. Taki proces pozwala również 
wprowadzić elementy zarządzania partycypacyjnego, co – jak 
wiadomo – daje wiele korzyści (Pawłowska [red.] 2010). Po
zyskuje się odpowiednią wiedzę o miejscu, potrzebach oraz 
preferencjach użytkowników (Kuriata 2016), a także poznaje 
inspiracje i opinie, dzięki czemu możliwe jest doskonalenie 
przestrzeni, zyskiwanie akceptacji i budowanie zaufania (Pa
włowska [red.] 2010). W innych krajach, gdzie demokracja 
jest bardziej rozwinięta, rozwiązania tego typu stosowane są 
częściej i w znacznie większym zakresie niż w Polsce, a liczne 
przykłady przeprowadzonych badań stanowią najlepsze po
twierdzenie tego, jak ważny i jak pomocny jest aktywny udział 
społeczeństwa w ocenie przestrzeni życiowej (Pawłowska, 
Konopacki 2013).
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Abstract

In this paper, we assessed the life space of Wołów city. 
The analysis was conducted based on the cognitive mapping 
method. Cognitive maps (cognitive sketches) allow to verify 
how individuals understand the space where they live. In this 
study, cognitive maps were original approach of the perception 
of living space, which allowed to extend the use of standard-
ized survey questions. The residents of the town marked on the 
maps their favorite and unfavorite areas (called “places” and 
“anti-places”) and legibility or illegibility of areas (the legibility 

was understood as the ease of orientation in the urban tissue) 
also. Then a synthetic map of spatial stereotypes was created, 
showing the location of “spaces” and “anti-spaces”. This map 
has been compiled with the spatial recommendation map, made 
on the basis of the residents’ responses about places worth (or 
not) seeing in the city. Subsequently we compared the spatial 
stereotypes (based on perception of the city by residents) and 
spatial recommendations. Because that group of respondents is 
largely accounted for by young people (under 20 years), the results 
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reflect the perception of space by the youngest group of users. 
The research was conducted in collaboration with the residents. 
The research material was collected at the turn of 2015 and 2016 
years. The results of the analysis were summarized during the 

international conference – 10th Interdisciplinary Conference of 
the university network of the European Capitals of Culture Cities: 
The fabric of cultural memories – confrontation or dialogue?, in 
October 2016, which ended the project “Reading City”.
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