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3.1.   O ZRÓŻNICOWANIU WEWNĘTRZNYM.
UWAGI WSTĘPNE

Kiedy planując zwiedzanie światowych miast, przeglądamy przewodni-
ki i fora turystyczne, bez trudu decydujemy, co w odwiedzanym mieście 
chcemy zobaczyć, w jakiej dzielnicy się zatrzymać, w której spędzić wieczór 
i gdzie wybrać się na zakupy. Każde miasto oferuje nam zazwyczaj wiele roz-
maitych przestrzeni kulturowej konsumpcji, z których każda ma odmienny 
charakter kulturowy, ukształtowany przez różnorodne konfi guracje warto-
ści, odpowiadające najróżniejszym gustom i potrzebom. Dzielnica La Boca 
w Buenos Aires, pełna kolorowych domków, ulicznych artystów i niemilk-
nącego tanga, dostarcza nam zupełnie innych doznań i innych możliwości 
konsumpcji niż dostojna i bogata dzielnica Palermo. Naznaczone etnicz-
nością dzielnice Little Italy, Greek Town czy Chinatown w amerykańskich 
miastach uosabiają wartości odmienne od tych, które odnajdziemy w tak 
zwanym „city”, centrum drapaczy chmur, korporacji i biznesowego zgieł-
ku. Transgresyjny i kontrkulturowy Kreuzberg w Berlinie, dzielnica graffi  ti, 
buntu i muzyki punk niewiele ma wspólnego z obrazem stolicy Niemiec, 
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który zapisuje się w naszej pamięci po wizycie w historycznej dzielnicy Mitte,
przepełnionej atmosferą historii, tradycji, formalizmu i państwowości. 
Barcelońską dzielnicę bohemy Gracia zapamiętamy zupełnie inaczej, niż
El Raval, dzielnicę prostytutek, handlarzy narkotyków i „mocnych doznań” życia
„na krawędzi”.

Współczesne miasta różnią się swym kulturowym charakterem nie tylko 
między sobą, ale same w sobie są terenem ścierania się kulturowych krajobra-
zów, które składają się na ich różnorodność i „bogatszy” lub „uboższy” charak-
ter. Im bardziej ponowoczesne miasto, tym większą różnorodność scen w nim 
odnajdujemy. „Uśredniony” obraz miasta, jaki uzyskujemy, odczytując miary 
Performance Scores na poszczególnych wymiarach, nie informuje nas jeszcze 
o jego wewnętrznej różnorodności i kulturowym bogactwie. Poszczególne 
sceny, które jako samodzielne byty odznaczają się wyraźnym kulturowym 
charakterem, w ogólnym, uśrednionym obrazie miasta mogą ulec rozmyciu, 
jak na przykład wtedy, kiedy skrajnie transgresyjna scena współwystępuje ze 
sceną skrajnie tradycjonalistyczną. Te dwa przeciwieństwa, tradycjonalizm 
i transgresja, będą się wzajemnie znosić, w wyniku czego otrzymamy neutralny 
obraz miasta, zarówno w jednym, jak i drugim wymiarze. Aby uchwycić tę 
kulturową złożoność i oddać prawdziwe kształty i kolorystykę miejskich mo-
zaik, trzeba „zejść w dół”, dotrzeć do danych na możliwie najniższym poziomie 
zagregowania, takim jak dzielnica, stacja metra czy osiedle. W ten sposób 
można utworzyć kulturowe mapy miasta, które przypominają wspomniany 
na początku turystyczny przewodnik. 

Miasto w prezentowanym przez nas ujęciu jest przestrzenią wielu scen, 
a więc określonych przestrzeni fi zycznych, przebywających w nich ludzi, którzy 
są nosicielami pewnych wartości i zaangażowani są w konkretne działania. Do-
piero koniunkcja tych kilku elementów (przestrzeni, ludzi, wartości i działania) 
tworzy scenę. Scena jest dla nas miejscem, w którym rozwijają się określone 
style życia. Rodziny z dziećmi wybiorą być może spokojną dzielnicę z bogatą 
infrastrukturą rekreacyjno-opiekuńczą przeznaczoną dla ich pociech, jak na 
przykład przedszkola, place zabaw i tereny zielone. Amatorzy „mocnych do-
znań” z pewnością będą woleli spędzić wieczór w dzielnicy „o złej reputacji”, 
stanowiącej przeciwieństwo rodzinnej sielanki. Kulturowy przewodnik staje 
się tym samym elementem wiedzy potocznej, którą jednostki kierują się, decy-
dując o tym, gdzie chcą zamieszkać, a gdzie spędzać swój wolny czas. Opisanie 
tego zjawiska pozwala pośrednio odpowiedzieć na pytanie, jak miasto, jego 
kulturowa istota, powstaje.

Kulturowa różnorodność staje się synonimem nowoczesnego, poprzemy-
słowego miasta. Czy ta ponowoczesna kulturowa różnorodność jest jednak 
również cechą polskich miast? Postanowiliśmy się o tym przekonać, analizując 
wewnętrzne zróżnicowanie kulturowe przemysłów, scen i strategii w trzech 
wybranych miastach: pełniącej funkcję administracyjnego centrum kraju i naj-
bardziej zaawansowanej w procesach metropolizacji Warszawie, aspirującym 
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do roli stolicy kulturowej Krakowie i znajdujących się w stadium przejścia 
z przemysłowego do poprzemysłowego miasta Katowicach. Wybrane miasta 
różnią się swymi wizerunkami, ukształtowanymi przez bardziej lub mniej 
świadome i planowe działania i procesy. Historia wyznaczyła im odmienne 
trajektorie rozwojowe, które zadecydowały o ich współczesnym kształcie 
oraz profi lu społeczno-gospodarczym i kulturowym. Warszawa, jako stolica 
kraju, koncentruje na swym terytorium liczne instytucje państwowe i urzędy, 
jest siedzibą wielkiego biznesu, centrali wielkich przedsiębiorstw oraz giełdy 
papierów wartościowych. Katowice w powszechnym odbiorze w dalszym ciągu 
uchodzą za miasto przemysłowe, choć już od dawna dominującym sektorem 
są w nich usługi. Nie da się jednak zaprzeczyć, że jest to miasto naznaczone 
przemysłem, którego silna obecność odcisnęła swe piętno na tkance społeczno-
-kulturowej. Kraków od zawsze uchodził za miasto inteligenckie. Szczególna 
rola, jaką w kreacji i krzewieniu polskiej kultury w okresie zaborów odegrało 
to miasto (czy szerzej Galicja), uczyniła zeń głównego aspiranta do roli na-
rodowej stolicy kultury. W niniejszym rozdziale przyjrzymy się wszystkim 
omówionym wcześniej wymiarom zróżnicowania kulturowego tych trzech 
miast, we wszystkich zaprezentowanych dotąd perspektywach. Skupimy się 
jednak szczególnie na scenach kulturowych, gdyż to możliwości konsumpcji 
kulturowej stają się najbardziej widoczną rysą ponowoczesnych miast i na-
dają ulicom, osiedlom i dzielnicom kulturowe znaczenie, stanowiące element 
miejskiego słownika, wspomnianego kulturowego przewodnika, na podstawie 
którego działające jednostki podejmują decyzje o tym, gdzie chcą zamieszkać 
i gdzie spędzać swój wolny czas. 

Zanim jednak przejdziemy do omówienia wewnętrznego zróżnicowania 
Warszawy, Krakowa i Katowic, przyjrzyjmy się podobieństwom i różnicom, 
jakie do tej pory zaobserwowaliśmy między nimi. W tym celu przeanalizujmy 
ich profi le kulturowe, które zostały przedstawione na wykresach 3.1.1, 3.1.2 
i 3.1.3. Wykres 3.1.1 prezentuje profi le możliwości konsumpcji kulturowej, 
wykres 3.1.2 profi le produkcji kulturowej, a wykres 3.1.3 profi le strategii 
rozwoju terytorialnego. Analiza wykresu odchyleń od średnich wartości wy-
miarów zróżnicowania możliwości konsumpcji kulturowej pozwala zauważyć, 
że profi le porównywanych miast są do siebie bardzo podobne. Jedyną istot-
niejszą różnicę obserwujemy w przypadku dwóch wartości, defi niowanych 
przez skalę „sąsiedzkość” i „korporacja”. Widzimy, że Warszawa znacząco 
odróżnia się od Krakowa i Katowic, uzyskując wynik o 0,08–0,11 niższy 
w przypadku „sąsiedzkości” oraz o 0,08–0,9 wyższy w przypadku „korpo-
racyjności”. Świadczy to o tym, że Warszawa przoduje w rozwoju miejskiej 
kultury korporacyjnej i jednocześnie w najmniejszym stopniu sprzyja zawią-
zywaniu bliskich, bezpośrednich, „swojskich” relacji, które wypierane są przez 
anonimowość wielkiego miasta. Warszawa odstaje od pozostałych dwóch 
miast także na skali „tradycja”, wykazując mniejsze możliwości konsumpcji 
dóbr i usług legitymizowanych tradycją, konsekwentnie proponując w zamian 
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minimalnie większe możliwości konsumpcji dóbr i usług zaspokajających po-
trzeby realizacji wartości transgresyjnych. Jak pokazują dane zawarte w tabeli, 
Warszawa uzyskała na skali tradycja wynik równy 3,2, podczas gdy Kraków 
i Katowice uzyskały wyniki o 0,1 niższe. Wartość PfS transgresji uzyskana 
przez Warszawę (2,79) jest natomiast o 0,04 wyższa niż w przypadku dwóch
pozostałych miast. 

Także pod względem produkcji kulturowej Warszawa, Kraków i Katowice 
wydają się do siebie podobne. Dwie istotne różnice między badanymi mia-
stami dotyczą specjalizacji w sektorze dziedzictwa kulturowego i jego kon-
serwacji. Warszawa wyraźnie odstaje od Katowic i Krakowa, w zdecydowanie 
najmniejszym stopniu rozwijając produkcję kulturową w tym zakresie. Wyniki 
uzyskane przez Warszawę na skali „dziedzictwo” są aż o 0,12 punktu niższe 
niż w Krakowie i 0,16 niż w Katowicach, a wartości skali „konserwacja” o 0,22 
punktu niższe niż w Katowicach i 0,14 niż w Krakowie. Warszawa, jak się oka-
zuje, cechuje się relatywnie mniej rozwiniętym – w stosunku do pozostałych 
sektorów – sektorem rozrywki. Katowice osiągnęły na tej skali wynik wyższy 
o 0,09 punktu, Kraków natomiast o 0,12 punktu. Katowice, które przodują 
pod względem działalności związanej z konserwowaniem wytworów kultu-
rowych, okazują się jednocześnie najmniej kreatywnym miastem. Produkcja 
i kreacja kultury przyjmują tutaj wartości w przybliżeniu o 0,05–0,08 punktu 
niższe niż w Warszawie i Krakowie.

Nieco większe różnice między badanymi miastami – choć tylko do pew-
nego stopnia – obserwujemy w przyjmowanych strategiach rozwoju tery-
torialnego. Ponownie odcina się Warszawa, która w zdecydowanie więk-
szym stopniu defi niuje swój rozwój w kategoriach wzrostu gospodarczego. 
Wskaźnik ten osiągnął w przypadku Warszawy wartość aż o 0,20 wyższą niż 
w przypadku Katowic i o 0,15 punktu wyższą niż w Krakowie. Warszawa 
w najmniejszym stopniu wydaje się przy tym dbać o rozwój edukacji miesz-
kańców – wartości tego wskaźnika osiągnęły bowiem o 0,17 punktu mniej 
niż w Katowicach i 0,08 mniej niż w Krakowie. Pewną odmienność wykazuje 
także Kraków, który jako miasto turystyczne w największym stopniu opiera 
swój rozwój na przybyszach, dedykując im znaczną część oferowanych dóbr 
i usług, i jednocześnie najchętniej rozwija kulturę. Wyniki uzyskane przez 
Kraków na skalach „kultura”, „przybysze” i „dobra dedykowane” są wyższe od 
wyników uzyskanych przez Warszawę i Katowice. W pozostałych wymiarach 
nie obserwujemy znaczących różnic. Pod względem orientacji zarówno na 
potrzeby mieszkańców, jak i dobra kolektywne strategie przyjmowane przez 
Warszawę, Kraków i Katowice wykazują podobieństwo.
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Wykres  3 .1 .1. Profi le scen kulturowych w Warszawie, Krakowie i Katowicach
Źródło: opracowanie własne.
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Wykres  3 .1 .2. Profi le przemysłów kulturowych w Warszawie, Krakowie i Katowicach
Źródło: opracowanie własne.
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Wykres  3 .1 .3. Profi le strategii rozwoju w Warszawie, Krakowie i Katowicach
Źródło: opracowanie własne.
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Jak widać, Warszawa, Kraków i Katowice nie wydają się znacząco róż-
nić ani pod względem produkcji kulturowej, ani możliwości konsumpcji 
kulturowej, ani przyjmowanej strategii rozwoju terytorialnego. Czy wy-
kazują jednak jakieś zróżnicowanie wewnętrzne? Czy różnią się jego roz-
miarami? W celu opisania wewnętrznego zróżnicowania kulturowego wy-
branych miast wykonaliśmy analizy przestrzenne w oprogramowaniu GIS, 
w wyniku których utworzono mapy dzielnic, wymiarów i strategii kulturo-
wych badanych miast. Przedstawione na rysunkach 3.2.2–3.2.9, 3.3.2–3.3.9
i 3.4.2–3.4.9 mapy poszczególnych wymiarów scen miejskich miały na celu 
zobrazowanie przestrzennego zróżnicowania natężenia poszczególnych wy-
miarów scen miejskich. Podstawowymi danymi wykorzystanymi w analizach 
były zgeokodowane obiekty konsumpcji kulturowej (amenities). W tym celu 
wszystkim obiektom ze skompletowanych baz danych przypisano współrzędne 
geografi czne, co umożliwiło zlokalizowanie ich w przestrzeni miasta. Procedu-
ra geokodowania objęła obiekty zawarte w bazach REGON oraz na stronach 
Polskich Książek Telefonicznych. Łączne zestawienie liczby zgeokodowanych 
obiektów w poszczególnych miastach, z wyróżnieniem źródła danych, zostało 
przedstawione w tabeli 3.1.1. Ze względu na zasilenie bazy danymi z dwóch 
częściowo pokrywających się źródeł dokonano procedury weryfi kacji i usu-
nięcia powtarzających się rekordów. 

Tabela  3 .1 .1. Liczba obiektów uwzględnionych w analizie (w tys.)

REGON PKT Łącznie

Katowice 22,3 1,7 24,0

Kraków 67,4 4,4 71,8

Warszawa 170,0 10,3 180,3

Źródło: opracowanie własne.

Do opracowania map intensywności scen miejskich wykorzystano technikę 
z zakresu analiz przestrzennych, to jest metodę estymacji jądrowej (kernel density
function). Przeprowadzono osobne analizy dla każdego wymiaru w każdym 
z miast objętych badaniem. Metoda estymacji jądrowej wykorzystuje dane 
punktowe opisane za pomocą atrybutu wskazującego na siłę (wysokość) da-
nego obiektu. W przedstawionej analizie atrybutem tym była ranga związku 
danego obiektu z analizowanym wymiarem scen miejskich (ocena przy-
znana obiektowi na danej skali-wymiarze przez sędziów kompetentnych). 
Na potrzeby analizy wszystkie atrybuty zostały rekodowane na wartości 
z zakresu od –2 do 2 w taki sposób, aby wartości dodatnie wskazywały na 
pozytywny związek z wymiarem, wartości ujemne – negatywny, a warto-
ści „zerowe” odpowiadały neutralnej ocenie związku z danym wymiarem. 
Obiekty, których związek z danym wymiarem był nieokreślony (to znaczy 
te, które otrzymały kody 88 lub 99), nie były uwzględniane w obliczeniach. 
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Następnie w środowisku ArcGIS z wykorzystaniem rozszerzenia ArcGIS 
Spatial Analyst wykonano tak zwaną estymację jądrową. Metoda ta pozwala 
na ocenę gęstości rozkładu zmiennej i polega na tworzeniu stożków wokół 
poszczególnych punktów na mapie, opisanych za pomocą maksymalnej, 
wyśrodkowanej w miejscu lokalizacji danego obiektu wysokości (równej 
wartości atrybutu w przypadku wartości dodatnich) lub głębokości (w przy-
padku wartości ujemnych), a także promienia (zasięgu oddziaływania, ang. 
bandwidth) zarysowanego wokół poszczególnych obiektów. Wysokość wy-
generowanej powierzchni maleje wraz ze zwiększającą się odległością od 
punktu aż do osiągnięcia maksymalnej wskazanej w parametrach odległości 
(w przypadku przeprowadzonej analizy była to wartość 150 metrów). W wy-
padku nakładających się na siebie stożków wartość atrybutu w danym miejscu 
(punkcie przestrzeni) była równa sumie wysokości wszystkich znajdujących 
się w danym miejscu płaszczyzn. W wyniku przeprowadzonych obliczeń 
wygenerowano powierzchnie geostastyczne, w których każdy punkt został 
opisany za pomocą wartości liczbowej wskazującej kierunek i siłę związku 
z danym wymiarem analizy1. Na załączonych mapach obszary koncentracji 
obiektów konsumpcji kulturowej o negatywnym związku z analizowanym 
wymiarem zostały przedstawione za pomocą barw zimnych (niebieskofi ole-
towych), natomiast obszary koncentracji obiektów o pozytywnym związku 
– za pomocą barw ciepłych (czerwienie). Natężenie koloru wskazuje na siłę
tego związku.

3.2. WARSZAWA: MIASTO METROPOLITARNE?

Warszawa, jako miasto stołeczne, jest największym polskim miastem zarów-
no pod względem liczby mieszkańców (ponad 1 724 000), jak i powierzchni 
(ponad 517 km²), a także jednym z najgęściej zaludnionych (3334 os./km²). 
Warszawa jest ważnym ośrodkiem gospodarczym, naukowym i kulturalnym. 
Jako stolica stanowi także siedzibę naczelnych organów administracji pań-
stwowej oraz wielu ważnych instytucji, takich jak Narodowy Bank Polski, 
Giełda Papierów Wartościowych, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, 
Najwyższa Izba Kontroli czy Polska Agencja Prasowa. Obecność aż 81 szkół 
wyższych powoduje, że 15% mieszkańców stanowią studenci. Mimo to – 

1 Szczegółowy opis algorytmu użytego do wygenerowania powierzchni z wykorzystaniem Kernel 
density function opisany jest w dokumentacji technicznej programu ArcGIS 10.2: http://resources.
arcgis.com/en/help/main/10.2/index.html#/How_Kernel_Density_works/009z00000011000000/ 
(dostęp: 14.02.2015).
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w porównaniu z innymi ośrodkami akademickimi – nie można Warszawy 
określić mianem miasta akademickiego, chociaż Uniwersytet Warszawski to 
ceniony w rankingach, największy polski ośrodek akademicki. Inne presti-
żowe uczelnie w stolicy to Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Han-
dlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawski Uniwersytet
Medyczny. 

Historia odcisnęła wyraźne piętno na kształcie miasta, skala zniszczeń 
wojennych i powojennych była ogromna i sięgała 70%, jeśli chodzi o znisz-
czenia ogólnej kubatury, a w przypadku budynków zabytkowych – 90% (Ra-
port o stratach wojennych Warszawy, 2004). Wpłynęło to i ciągle wpływa na 
estetykę – układ architektoniczny kształtował się w czasie powojennej odbu-
dowy, miasto charakteryzuje brak spójności architektonicznej. Estetyka oraz 
funkcjonalność przestrzeni są obecnie ważnymi zagadnieniami w myśleniu 
o rozwoju miasta i zmieniają się na korzyść, między innymi pod wpływem 
takich inwestycji jak budowa drugiej linii metra, rewitalizacja Krakowskiego 
Przedmieścia, remont Dworca Centralnego. Wielkomiejski charakter Warsza-
wy odzwierciedla nowoczesna architektura, na przykład biurowiec Plac Unii, 
Żagiel Daniela Libeskinda czy apartamentowiec Cosmopolitan. Warszawskie 
wieżowce należą do najwyższych budowli w Polsce, a także jednych z najwyż-
szych w Europie – ponad 40 budynków ma więcej niż 65 metrów wysokości. 
Warszawa ma aspiracje bycia ważną metropolią europejską i globalną, czyli 
mającą międzynarodowy zakres oddziaływania w sferze ekonomicznej, po-
litycznej czy kulturalnej.

Warszawa jest dużym i dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem gospo-
darczym. Młoda, dobrze wykształcona kadra, korzystna lokalizacja i połącze-
nie z miastami w Europie (największy port lotniczy w kraju), duży poziom 
innowacyjności oraz obecność inwestorów zagranicznych to ważne atuty 
miasta, które sprzyjają rozwojowi gospodarczemu. Struktura gospodarki 
Warszawy nie odbiega od struktury w innych dużych miastach w Polsce. 
Dominują podmioty z sekcji handlu hurtowego i detalicznego, produkcji 
i przetwórstwa spożywczego, liczne są także podmioty z sekcji działalności 
profesjonalnej, naukowaej i technicznej. Stolica koncentruje wiele podmiotów 
z branży kreatywnej, co wpływa na rozwój innych sektorów gospodarki oraz 
na atrakcyjność miasta dla biznesu oraz mieszkańców. W okresie komuni-
zmu w Warszawie, podobnie jak wielu innych miastach polskich, powstały 
ogromne zakłady przemysłowe. Po okresie deindustrializacji jedynym na-
prawdę liczącym się zakładem, który pozostał do dziś, jest huta stali, obecnie 
ArcelorMittal Warszawa. W porównaniu jednak z mniejszymi miastami 
zamykanie wielkich zakładów nie było aż tak dotkliwe dla kondycji miasta. 
Gospodarka przekształciła się i dziś Warszawa jest drugim, po Górnośląskim 
Okręgu Przemysłowym, ośrodkiem przemysłowym w Polsce. 

Warszawę cechuje duża koncentracja podmiotów gospodarczych, siedzibę 
ma tutaj co 12. przedsiębiorstwo działające w Polsce. W 2013 roku w mieście 
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działało ponad 371 tysięcy podmiotów gospodarczych2. W porównaniu z resz-
tą kraju w stolicy jest niska stopa bezrobocia (4,3% na 11,5% w skali kraju, 
stan na grudzień 2014 według GUS). Podobnie jak w przypadku innych miast 
najliczniejsza jest grupa mikroprzedsiębiorców. Status stolicy kraju sprawia, 
że Warszawa jest siedzibą ogromnej części największych fi rm w Polsce. Są to 
między innymi Polska Grupa Energetyczna, PGNiG, Metro Group w Polsce, 
Telekomunikacja Polska, Carrefour Polska, Lasy Państwowe, GK Polkomtel, 
Polska Telefonia Cyfrowa. Stale wzrasta liczba inwestorów polskich i zagra-
nicznych z różnych branż, zaliczają się do nich na przykład: Grupa Saint-
-Gobain, J&S Energy SA, Polkomtel SA, Makro Cash and Carry Polska SA, 
Grupa Vattenfall Poland, Impexmetal SA GK, Carrefour Polska, PTK Centertel
Sp. z o.o., Samsung Electronics, Wipro, Carlsberg, Falck, Accor SA. W Warsza-
wie koncentrują się także największe banki, fi rmy doradcze i audytorskie (takie 
jak Deloitte), kancelarie prawne (Cliff ord Chance; Domański, Zakrzewski, 
Palinka; DLA Piper). 

Warszawa stała się kluczowym benefi cjentem środków unijnych w Polsce 
(uzyskała dofi nansowanie w wysokości ponad 8 mld złotych w okresie 2007–
–2013), co przekłada się na stan infrastruktury, poziom ochrony środowiska, 
stan transportu publicznego, ale także na liczbę projektów innowacyjnych 
i badawczych. Miasto jest głównym ośrodkiem badawczo-rozwojowym w skali 
kraju, skupiającym około 37% nakładów na sferę badawczo-rozwojową, przy 
zatrudnieniu w tej sferze wynoszącym 25% (Innowacyjna Warszawa 2020). 
W skali europejskiej innowacyjność warszawskiej gospodarki jest jednak 
ograniczona. Dynamika wzrostu nakładów na badania i rozwój jest tu także 
niższa od dynamiki w innych dużych miastach w Polsce, przez co stolica może 
wkrótce stracić pozycję lidera. Stopień powiązań między nauką i biznesem 
oraz zaangażowanie środków prywatnego sektora w badania i rozwój są na 
niezadowalającym poziomie. 

Warszawianie cieszą się najwyższymi w kraju dochodami, ponoszą jednak 
jednocześnie najwyższe koszty utrzymania. Występuje tu najmniejsza liczba 
osób bezrobotnych i najwyższy poziom zatrudnienia. Znacząca liczba ludzi 
pracujących w Warszawie zatrudniana jest w bankach i w fi rmach ubezpiecze-
niowych oraz w administracji publicznej. Ostatnio powstają liczne fi rmy out-
sourcingowe (BPO), które świadczą usługi w zakresie informatyki, podatków, 
fi nansów i księgowości. Ten sektor zatrudnia największą liczbę pracowników 
i został określony przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych3 
jako sektor wysokiej szansy. 

2 Przytoczone dane liczbowe pochodzą ze strony „Warszawa w liczbach” Urzędu Miasta Warszawa: 
http://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawa-w-liczbach (dostęp: 14.02.2015).

3 Według materiałów Mazowieckiego Centrum Obsługi Inwestora, Polska Agencja Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych, 2014.
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Rys.  3 .2 .1 . Dzielnice Warszawy
Źródło: opracowanie własne.

Warszawa jest podzielona na 18 dzielnic mocno zróżnicowanych pod wielo-
ma względami (funkcjonalnym, estetycznym, demografi cznym, społecznym). 
Najwyższy poziom atrakcyjności warunków życia – uwzględniając potrzeby 
trzech grup społecznych: rodzin z dziećmi, singli i osób starszych – ma według 
badania Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych ścisłe centrum miasta, 
czyli Śródmieście, oraz sąsiadujące z nim dzielnice Mokotów, Ochota i Wola 
(Ranking dzielnic Warszawy pod względem atrakcyjności warunków życia). Na 
ich atrakcyjność wpływają przede wszystkim: wysoko rozwinięta infrastruk-
tura usługowa, zdrowotna i edukacyjna oraz dostęp do miejsc kultury, a także 
dobre skomunikowanie z innymi częściami miasta, ścieżki rowerowe, dostęp 
do terenów zielonych. Wśród miejsc o najniższym poziomie atrakcyjności (we-
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rozwijają się tu nowe osiedla mieszkaniowe, brakuje infrastruktury usługowej 
oraz dostępu do kultury i atrakcji miejskich, a oddalenie od centrum miasta 
utrudnia korzystanie z tego, co ono oferuje. 

W Warszawie działa 196 bibliotek wraz z fi liami – równomiernie rozmiesz-
czonych w przestrzeni miasta, w każdej dzielnicy funkcjonują także domy 
kultury. Część z nich to bardzo tradycyjne i mało dynamiczne instytucje, ale 
wiele oferuje nowoczesne usługi i zmienia się, choćby pod względem infra-
strukturalnym (tak jak Służewski Dom Kultury, który funkcjonuje w bardzo 
ciekawym budynku zaprojektowanym przez pracownię WWAA). W stolicy 
działa 27 kin, około 30 stałych teatrów, w tym Teatr Narodowy, Teatr Wiel-
ki – Opera Narodowa, oraz teatry eksperymentalne, przede wszystkim TR 
Warszawa, i Teatr Nowy, którego nowa siedziba powstaje na Mokotowie. 
Spośród 45 galerii i salonów sztuki najbardziej znane to Muzeum Narodowe 
oraz prezentujące w dużym stopniu sztukę współczesną i podejmujące wiele 
eksperymentalnych działań Narodowa Galeria Sztuki Zachęta i Centrum Sztu-
ki Współczesnej Zamek Ujazdowski. W Warszawie działa 61 muzeów łącznie 
z oddziałami i stale powstają kolejne duże i w zamyśle nowoczesne muzea: 
Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Fryderyka Chopina, Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Warszawskiej Pragi. Na własny 
budynek czeka Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale w siedzibie tymczasowej 
organizuje już wiele wystaw i wydarzeń kulturalnych.

Liczba instytucji kultury w Warszawie według defi nicji Głównego Urzędu 
Statystycznego wynosi 3944; portal urzędu miejskiego (kulturalnawarsza-
wa.pl) podaje zaś listę 570 miejsc poświęconych edukacji kulturalnej, ale to 
z pewnością nie wyczerpuje tematu. Gdyby mierzyć znaczenie instytucji pod 
względem oddziaływania na życie kulturalne miasta, zainteresowania ludzi, 
mediów lokalnych5 czy obecności w rozmowach i na portalach społecznościo-
wych (buzz), wśród ważnych miejsc kulturotwórczych znalazłyby się na pewno 
klubokawiarnie (z kluboksięgarnią Czuły Barbarzyńca i kultową Chłodną 25, 
które zapoczątkowały w Warszawie modę na miejsca łączące funkcje kawiar-
ni, czytelni, sali koncertowej, galerii sztuki, domu kultury itd.), przestrzenie 
prywatnych instytucji kultury (Stolarnia Miejska Wióry Lecą), miejsca two-
rzone przez organizacje pozarządowe (Fundację Bęc Zmiana, Towarzystwo 
Inicjatyw Twórczych „ę”) i grupy nieformalne (Domki Fińskie, Moje Sielce, 
skłoty Przychodnia lub Syrena).

Uzyskane w wyniku analizy przestrzennej mapy scen kulturowych w War-
szawie przedstawiają względnie jednolity, pozbawiony kulturowej różnorod-
ności obraz miasta. Tym, co bez wątpienia najbardziej rzuca się w oczy, jest 

4 Wskaźnik pokazuje łączną liczbę wszystkich instytucji kultury, na których spoczywa obowiązek 
sprawozdawczy wobec GUS. Dane za 2013 rok.

5 W tym celu można przeanalizować listę miejsc i inicjatyw nominowanych do nagrody kulturalnej 
Wdechy „Gazety Co Jest Grane”, dodatku do Gazety Wyborczej. 
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fakt, że niemal wszystkie mapy są „jednokolorowe”. Oznacza to, że warszawskie 
sceny kulturowe różnią się jedynie natężeniem, nigdy zaś kierunkiem związ-
ku. Innymi słowy nie ma tu zróżnicowania jakościowego, a jedynie ilościo-
we. Jedynym wyjątkiem jest wymiar korporacyjności: widzimy, że wartości, 
których istotę najlepiej wyraża korporacja, skoncentrowane są w centrum 
Warszawy, poza nim natomiast odnajdujemy wartości z korporacjonizmem 
raczej sprzeczne bądź niezwiązane. Wszystkie sceny w Warszawie są mniej lub 
bardziej tradycyjne, nie ma natomiast żadnej sceny, która wyrażałaby wartości 
będące zaprzeczeniem tradycji. W całym mieście zaznacza się również egali-
taryzm, choć ten będzie prawdopodobnie malał. Mimo że w mieście nie wy-
stępują zbyt licznie takie amenities jak porty z prywatnymi jachtami, prywatne 
stadniny koni i pola golfowe, powstają coraz liczniejsze modne butiki, sklepy 
designerskie, drogie restauracje, prywatne korty tenisowe. Warszawskie sceny 
charakteryzują się ponadto takimi wartościami jak utylitaryzm, państwowość, 
charyzma, glamour, formalność i racjonalizm oraz niechęć do transgresji, 
ekshibicjonizmu i autoekspresji, a także „swojskich”, bliskich relacji (sąsiedz-
kości) i lokalnych wartości (lokalizmu). Wartości te, podobnie jak sceny, które 
tworzą, koncentrują się w centralnych częściach Warszawy i rozlewają się ze 
Śródmieścia na Wolę i Ochotę, aż w stronę Ursynowa.

Szczególnie silną koncentracją w centralnych obszarach Warszawy cechują 
się obiekty związane z wartościami utylitarystycznymi, obiekty sformalizowane 
(„sztywne”, gdyby wyrazić się w kolokwialnie) i związane z państwową bądź 
racjonalistyczną tożsamością. Co ciekawe, w centrum Warszawy znajdziemy 
najmniejsze możliwości autoekspresji. „Sformalizowany” charakter centrum 
wyklucza jednocześnie wartości ekshibicjonistyczne i transgresyjne. Na ma-
pach wyraźnie widać sypialniany charakter niektórych dzielnic na obrzeżach 
stolicy, na przykład Białołęki czy Targówka (obszary miasta zaznaczone na 
biało), co tylko udowadnia, że o charakterze miasta decyduje jego centrum, 
a dystans dzielący obszary miasta od jego centrum jest odwrotnie proporcjo-
nalny do ich kulturowej wyrazistości. 

Na prezentowanych mapach wyraźnie zaznacza się podział na prawy i lewy 
brzeg Wisły. Kumulację walorów miejskich obserwujemy w lewobrzeżnej 
Warszawie, zwłaszcza w Śródmieściu. Ta stosunkowo niewielka dzielnica 
o gęstej zabudowie, z wysoko rozwiniętą infrastrukturą i siecią komunikacyjną 
w oczywisty sposób jest atrakcyjną lokalizacją dla przedsiębiorstw, admini-
stracji publicznej, instytucji kultury, edukacji, miejsc rozrywki. Prawy brzeg 
Wisły pozostaje natomiast kulturowo „martwy”, zaznacza się na nim jedynie 
Praga, o której wiemy, że podlega obecnie nasilonym procesom kulturowej 
rewitalizacji i gentryfi kacji. Rzeka wyznacza granicę nie tylko geografi czną 
oraz historyczną, ale także demografi czną i mentalną. Przez wiele stuleci po 
dwóch stronach Wisły rozwijały się odrębne miasta, a po połączeniu pod ko-
niec XVIII wieku nadal kształtowały się w dużym stopniu niezależnie od siebie. 
Dwie strony miasta łączy dziewięć mostów – ich liczba i przepustowość jest 
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niewystarczająca. Centralną częścią prawobrzeżnej Warszawy jest Praga. Praga 
Północ (i pewna część Pragi Południe), znacznie mniej zniszczona w czasie 
wojny od lewobrzeżnej Warszawy, została zaniedbana w okresie powojennym 
i zyskała opinię „szemranej dzielnicy”. Występuje tu wiele problemów społecz-
nych, przede wszystkim ubóstwo oraz bezrobocie, niewydolność wychowawcza 
rodzin, zła sytuacja edukacyjna dzieci. Praga ma jednocześnie wyjątkowy kli-
mat i swój lokalny koloryt. Praski folklor polega między innymi na istnieniu 
starych podwórek kamienic, często z fi gurką Matki Boskiej przyozdobioną 
kwiatami, na działaniu tradycyjnych zakładów rzemieślniczych, obecności 
brukowanych uliczek, handlu ulicznego, na używaniu charakterystycznej 
gwary. Dzielnica zmienia się dosyć dynamicznie, została poddana progra-
mom rewitalizacji, przez co niektóre jej części ulegają wzmożonym procesom 
gentryfi kacji. Oryginalność dzielnicy przyciąga młodych twórców, przez co 
w powszechnym odbiorze staje się ona miejscem, w którym prowadzi wzmo-
żoną aktywność warszawska bohema (mimo to na prezentowanych mapach 
Praga wykazuje negatywny związek z wartościami autoekspresji), Otwarcie tu 
linii metra prawdopodobnie zdynamizuje procesy rewitalizacji i gentryfi kacji.

W analizach walorów miejskich ujawniły się skupiska miejsc, które w ciągu 
ostatnich kilku lat wyznaczały trendy w warszawskiej kulturze, które stają się 
modne, w których „się bywa”. Wymiar glamour ujawnia się w scenach kultu-
rowych prawobrzeżnej części miasta – szczególnie w kilku punktach Pragi, 
takich jak ulica Ząbkowska czy Mińska, oraz terenach nad Wisłą. Działają 
tu kluby muzyczne na plażach, modne butiki, galerie sztuki, knajpy, teatry 
(instytucjonalne oraz niezależne), przyciągające szczególnie młodych ludzi. 
Przestrzenie postindustrialne zamieniają się w loft y lub miejsca sztuki – tak jak 
Fabryka Trzciny, Fabryka Konser czy Soho Factory na Mińskiej 25. Aspiracją 
twórców tego ostatniego jest przywołanie w Warszawie ducha nowojorskie-
go SoHo. Na dużym terenie kompleksu poprzemysłowego mieszczą się dziś 
salony i pracownie mody, sklepy projektanckie, restauracje (między innymi 
należąca do słynnej rodziny restauratorów), szkoła mody, szkoła kulinarna 
oraz niezależne instytucje kultury, takie jak teatr czy Muzeum Neonów. Jest 
to miejsce wydarzeń – festiwali, pokazów, koncertów, jak choćby te w ramach 
Warsaw Summer Jazz Days. 

Innym przykładem dzielnicy, która wyraźnie zmienia swój charakter 
i w której wymiary charyzmy, autoekspresji i glamour, jak pokazują mapy, 
osiągnęły wysoki poziom, jest Ursynów. Oddalone od Śródmieścia blokowisko 
z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, stanowiące najwięk-
szy zespół osiedlowy w mieście, funkcjonowało przez dwie dekady przede 
wszystkim jako sypialnia Warszawy. Zostało zaprojektowane jako nowoczesne 
osiedle, ale zabrakło tu tkanki miejskiej i miejsc usługowych. Szare blokowiska 
postrzegane jako miejsce bez perspektyw stały się sceną rozwoju polskiego 
hip-hopu. W latach dziewięćdziesiątych wielu twórców (na przykład Mole-
sta, Pezet, Fisz) mieszkało i tworzyło swoją muzykę właśnie na Ursynowie. 
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W czasie ostatnich kilku lat powstała nowa infrastruktura – restauracje, sklepy, 
salony urody, kluby fi tness, inne miejsca usługowe – szczególnie liczne wzdłuż 
„kręgosłupa” dzielnicy, ulicy Komisji Edukacji Narodowej i jednocześnie 
linii metra. Dzielnica nabiera wyrazistego charakteru; atrakcyjność osiedla 
– zwłaszcza dla zamożnych, młodych mieszkańców – potwierdza sytuacja na 
rynku nieruchomości: nowe inwestycje, duże zainteresowanie mieszkaniami 
w dzielnicy oraz rosnące ceny za metr kwadratowy6.

Chcąc skomentować niski poziom lokalizmu, który ujawnił się w całym 
mieście, warto się zastanowić nad specyfi ką Warszawy; źródeł takiej sytuacji 
można poszukiwać w strukturze ludności miasta. Podobnie jak wiele du-
żych miast europejskich Warszawa przyciąga ludzi z innych rejonów kraju7. 
Znaczenie zjawiska „przyjezdnych” dla tożsamości miasta ujawnia się często 
w debacie publicznej oraz w mediach, co było widać choćby przy okazji kon-
kursu na neon Warszawy. Dyskusja o zwycięskim projekcie zatytułowanym 
„Warszawskie Słoiki”8 odnosiła się do faktu tworzenia miasta przez ludzi z całej 
Polski. Trudno jednak potwierdzić tezę, że fakt ten wpływa na niski poziom 
zakorzenienia mieszkańców. Okazuje się bowiem, że poziom sympatii do 
miasta może być większy u przyjezdnych niż u ludzi urodzonych w Warszawie 
(Grochowska 2012). 

W analizie scen widać za to, że jedną z wyraźniejszych cech miasta jest 
sformalizowanie oraz korporacyjność. Tempo życia wydaje się w stolicy więk-
sze niż w innych miastach Polski, a ludzie przyjeżdżają przede wszystkim 
z powodów zawodowych i ekonomicznych (Łukasiuk 2007), co może wpły-
wać na niski poziom utożsamienia się z miejscem. Chociaż tereny nad Wisłą 
ożywają i poprawia się tam infrastruktura rekreacyjna, nie oznacza to, że 
ludzie automatycznie zapisują się do klubów wioślarskich czy oddają się pasji 
wędkarskiej. Tendencja się zmienia i w ostatnim czasie coraz intensywniej 
wykorzystywane są przestrzenie do piknikowania (w parkach, nad Wisłą), 
mnożą się tymczasowe mobilne bary, foodtrucki, rozwija się moda na browary 
lokalne, place zabaw i siłownie pod chmurką. Zmieniają się także biblioteki 
publiczne, stając się miejscami ważnymi lokalnie. 

Interesujące może być to, co kryją białe plamy na mapach. Na podstawie 
danych nie widać niektórych wymiarów scen, a inne przesłanki pozwalają 

6 Dane z analiz rynku nieruchomości na portalach agencji nieruchomości, np. domy.pl czy
Metrohouse (2012–2014). 

7 Szacuje się, że liczba mieszkańców Warszawy (ludności nocnej – osób, które nocują, czyli miesz-
kają w stolicy, a niekoniecznie są w niej zameldowane) zbliża się nawet do 1,96 mln osób (Bijak, 
Kicinger, Kupiszewski 2007; Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych 
w Warszawie 2007). Do grupy wliczanej w statystyki przez GUS dochodzą osoby regularnie 
dojeżdżające do pracy spoza Warszawy, np. z Radomia czy z obszaru metropolitalnego stolicy, 
studenci oraz osoby bezdomne.

8 Nazwa konkursu wywodzi się od pejoratywnego określenia osób, które przeprowadziły się do 
Warszawy z innych miejsc i wciąż przywożą z domu jedzenie w słoikach.
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stwierdzać, że potencjalnie tam występują. Jednym z nich jest wymiar są-
siedzkości, który w Warszawie tworzą przede wszystkim bazary, targowiska, 
budki i ciężarówki z warzywami. Wiele z nich działa nieformalnie, nie ujmują 
ich żadne statystyki. Trzeba jednak zauważyć, że po kilkunastu latach likwi-
dowania handlu ulicznego także urząd miasta zdaje się znów doceniać jego 
rolę, wyznaczając ofi cjalne targowiska jednodniowe czy rewitalizując słynny 
Bazar Różyckiego na Pradze. Coraz popularniejsze stają się także inicjatywy 
związane ze wspólnym jedzeniem w przestrzeni miasta i kupowaniem pro-
duktów od lokalnych producentów – jednym z nich jest Targ Śniadaniowy 
organizowany pierwotnie na Żoliborzu, a potem także w innych częściach 
miasta. Wymiar sąsiedzkości ujawnia się również w ogródkach działkowych, 
które zajmują w Warszawie powierzchnię ponad 1134 ha9, a które nie zostały 
uznane za walor miejski. 

Sceny w oczywisty sposób wzajemnie się przenikają i sąsiadują z sobą. Nie 
zawsze daje się to uchwycić na mapie, a dopiero pogłębiona analiza jakościowa 
pozwala to opisać. W okolicy wyraźnie zdominowanej przez konkretnego typu 
amenities trudniej się ujawnić – na poziomie danych i map – innym, mniej 
wyrazistym scenom kulturowym. Przykładem tego może być wymiar transgre-
sji w centrum Warszawy, a dokładniej – w okolicach placu Zbawiciela. Obok 
kościoła, w pobliżu budynków ministerialnych, miejsc dla rodzin z dziećmi 
(takich jak księgarnia dla dzieci) oraz drogich butików mamy tu do czynienia 
z niezależnymi kawiarniami (Bastylia, Ministerstwo Kawy, Karma), alterna-
tywnymi klubami (Plan B.) i wysokim poziomem działalności aktywistów, 
przede wszystkim w związku z instalacją artystyczną „Tęcza”. W 2013 roku 
stała się ona celem ataku grup nacjonalistycznych i homofobicznych, które 
uznały ją za symbol mniejszości seksualnych, a następnie miejscem obrony 
wolności obywatelskiej i równości przez inne środowiska. Scena transgresywna 
często lokalizuje się w pobliżu centrum, w którym zbiera się reprezentatywna 
populacja, w pobliżu skupisk tradycyjnego, utylitarnego życia, aby mieć punkt 
odniesienia i przestrzeń, wobec której można budować coś w kontrze. Tak też 
dzieje się w Warszawie.

W przypadku większości zaprezentowanych map można zaobserwować 
pewną prawidłowość, czy też powtarzalność – nasycenie danych obszarów 
konkretnymi scenami i brak wyrazistych scen w innych obszarach. Interesu-
jące pozostają mapy przedstawiające te wymiary, w których prawidłowość się 
załamuje, tak jak w przypadku wymiaru korporacyjności, który ujawnia się 
w dość zróżnicowanym stopniu w poszczególnych częściach miasta. Odpo-
wiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje, wiąże się ze skupieniem obiektów 
o odmiennych atrybutach w różnych częściach miasta. Na obecność kultury 
korporacyjnej najmocniej wpływają sieciowe restauracje i kawiarnie, siedziby 

9  Dane Polskiego Związku Działkowców, http://www.pzd.pl/archiwum/strona.php?4073 (dostęp: 
14.02.2015).
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dużych korporacji oraz fi rmy świadczące usługi outsourcingowe i obsługują-
ce wielki biznes. Wartość negatywną tego wymiaru kreują natomiast przede 
wszystkim kościoły oraz liczne, także w centrum i prestiżowych dzielnicach, 
sklepy typu second hand czy antykwariaty. 

Podobnie jak w przypadku scen kulturowych, tak i w przypadku zróżnico-
wania przemysłów kulturowych oraz potencjału rozwojowego miasta okolice 
centrum cechuje skumulowanie miejsc o wyraźnym zabarwieniu – pozytyw-
nym lub negatywnym. Ukazują one jednak znacznie mniej interesujących 
niuansów niż mapy scen. Zgodnie z tym, co rysuje się na mapach, w mieście 
dominuje działalność związana z masową dystrybucją towarów i usług o ra-
czej użytkowym charakterze, choć jednocześnie wyraźnie rozwija się sektor 
sztuki, zarówno za sprawą instytucji kultury i sztuki, szkół artystycznych czy 
teatrów, jak i laboratoriów, pracowni i kawiarń, które prowadzą działalność 
w tym obszarze. Oferowane w mieście dobra i usługi kierowane są głównie 
do mieszkańców miasta i zaspokajają ich kolektywne potrzeby. Zaznaczają się 
jednak niewielkie przestrzenie, w których dominują obiekty kierujące swoją 
działalność do konkretnych grup mieszkańców lub osób przyjezdnych o spe-
cyfi cznych potrzebach. Widać tu, że poszczególne części miasta zaczynają się 
specjalizować w tego typu usługach. Warto obserwować relację kolektywnych 
i dedykowanych dóbr w przyszłości, rozwój przestrzeni o dedykowanych 
usługach może bowiem oznaczać zamykanie lub prywatyzowanie konkretnych 
miejsc, odcinanie dostępu publicznego do konkretnych dóbr. Na prezentowa-
nych mapach nie udało się natomiast uchwycić ciekawego w tym kontekście 
zjawiska, mianowicie specyfi ki warszawskiej Starówki. Jest to wyraźnie tury-
styczna część miasta, w której lokują się drogie restauracje z „tradycyjnym” 
polskim jedzeniem i sklepy z pamiątkami. 

Obraz Warszawy, jaki przedstawiają omówione mapy, ukazuje nam miasto 
o względnie zaawansowanych procesach metropolizacji, o dość widocznym, 
choć jednorodnym charakterze kulturowym. Charakter ten w największym 
stopniu określają praktyki konsumpcji o utylitarystycznych legitymizacjach, 
formalnej i szykownej teatralności oraz racjonalno-państwowej autentyczności 
z wyraźnymi enklawami autentyczności korporacyjnej. Zaznaczają się przy 
tym przejawy kształtowania przestrzeni o charakterystycznym dla rozwinię-
tych miast poprzemysłowych pejzażu popularnie określanym jako „hipsterski”, 
a także scen neobohemistycznych. Za taki obraz miasta odpowiadają w dużym 
stopniu jego funkcje stołeczne oraz status centrum biznesowego kraju, które 
jednocześnie stanowi ważny ośrodek gospodarczy w tym regionie Europy. 
Pewne syndromy załamywania się jednolitego charakteru miasta oraz powsta-
wanie enklaw dedykowanych konkretnym grupom odbiorców mogą świadczyć 
o nasilających się procesach kształtowania zróżnicowanych scen kulturowych. 
Choć wewnętrznego zróżnicowania charakteru kulturowego miasta na przed-
stawianych mapach nie zaobserwowano, wydaje się, że pewnych procesów 
takiego różnicowania można się w niedalekiej przyszłości spodziewać. 
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Rysunek 3 .2 .2. Mapy wymiarów uprawomocnienia scen miejskich w Warszawie
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 3 .2 .3. Mapy wymiarów teatralności scen miejskich w Warszawie
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 3 .2 .4. Mapy wymiarów autentyczności scen miejskich w Warszawie
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 3 .2 .5. Mapy wymiarów sektora systemów produkcji kulturowej w Warszawie
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 3 .2 .6. Mapy wymiarów funkcji systemów produkcji kulturowej w Warszawie
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 3 .2 .7. Mapy wymiarów produktu systemów produkcji kulturowej w Warszawie.
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 3 .2 .8. Mapy wymiarów kierunku kulturowych strategii rozwoju Warszawy.
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 3 .2 .9. Mapy wymiarów odbiorców kulturowych strategii rozwoju Warszawy 
Źródło: opracowanie własne.
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3.3. KRAKÓW: MIASTO KULTURY?

Kraków to drugie pod względem liczby ludności miasto w Polsce (według da-
nych GUS 760 tys. w 2014 roku). Położone nad Wisłą zajmuje powierzchnię 
administracyjną prawie 327 km2 (również drugie miejsce w Polsce). Dawna 
stolica i siedziba władców państwa polskiego z wyjątkowymi dla historii i życia 
narodu polskiego symbolami, obiektami i zabytkami jest wciąż określana jako 
kulturalne, duchowe i naukowe centrum Polski. Oprócz metropolitarnego zna-
czenia Krakowa w Małopolsce ważny jest również międzynarodowy wymiar 
rozwoju miasta, związany przede wszystkich z ruchem turystycznym i rosną-
cymi w ostatnich kilkunastu latach inwestycjami w branży usług biznesowych. 
O Krakowie napisano niezliczenie wiele książek i przewodników turystycznych, 
wydobywających z tego wielofunkcyjnego i zróżnicowanego miasta różorakie 
oblicza, potencjalnie atrakcyjne dla rozmaitych grup mieszkańców i turystów. 

Jedną z ważniejszych obecnie gałęzi rozwoju Krakowa jest turystyka. Histo-
ryczne Stare Miasto z Rynkiem Głównym, Drogą Królewską, Wawelem oraz 
Kazimierzem od 1978 fi guruje na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Istotną część ruchu turystycznego stanowi też turystyka religijna o znaczeniu 
krajowym i międzynarodowym. Kraków to również jeden z największych 
ośrodków akademickich w kraju. Liczba studentów w latach 2010–2013 oscy-
lowała w granicach 170–200 tys., z czego znaczną część stanowią osoby przy-
jezdne. Liczba ludności stale zamieszkującej miasto, powiększona o członków 
społeczności akademickiej pochodzących spoza Krakowa, stanowi bogatą bazę 
dla rozwoju wszelkiego rodzaju usług. Duża liczba uczelni, naukowców i do-
brze wykształconych absolwentów, w połączeniu z relatywnie niskimi kosztami 
pracy przyciąga do grodu Kraka zagranicznych inwestorów, otwierających pod 
Wawelem centra usług biznesowych. Kraków pod względem liczby miejsc 
pracy, jest polskim liderem sektora SSC/BPO i jednocześnie jest zaliczany do 
pierwszej dziesiątki najatrakcyjniejszych miejsc w świecie dla tego typu dzia-
łalności (pierwsze miejsce w Europie – ranking Th olons 2015). Swoje biura 
w Krakowie mają obecnie takie korporacje jak AON Hewitt, Brown Brothers 
Harriman, Capgemini, Cisco, Electrolux, Ericpol, Fedex, HSBC, Hitachi, IBM, 
Luft hansa, Luxoft , Shell, State Street czy UBS, by wymienić tylko niektóre. Poza 
dużymi korporacjami miejsca pracy tworzą również coraz liczniej powstające 
start-upy, zdobywające inwestorów i popularność (m.in. Base, Brainly czy Esti-
mote). W latach ubiegłych, obecnie w mniejszym stopniu, ważnym elementem 
krajobrazu i życia gospodarczego Krakowa był przemysł, w szczególności 
hutniczy (Huta im. Lenina, później im. T. Sendzimira, obecnie Arcelor Mittal 
Polska), metalowy i elektrotechniczny (np. Armatura, Krakowska Fabryka 
Kabli), chemiczny i farmaceutyczny (Krakowskie Zakłady Sodowe, Pliva) czy 
spożywczy (Wawel, Krakowskie Zakłady Tytoniowe, obecnie Philip Morris 
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Polska). Wspomnienie pozostałości po dawnych symbolach Krakowskiego 
Okręgu Przemysłowego, które zakończyły bądź znacznie ograniczyły swą dzia-
łalność, jest o tyle ważne, że w wielu przypadkach lokalizacje te uległy (bądź 
nadal ulegają) radykalnym przemianom pod względem zagospodarowania 
i pełnionych funkcji (dobrym przykładem jest trwająca wciąż rewitalizacja 
przemysłowej dzielnicy Zabłocie). 

I. Stare Miasto, II. Grzegórzki, III. Prądnik Czerwony, IV. Prądnik Biały, V. Krowodrza, VI. Bronowice, VII. Zwierzy-
niec, VIII. Dębniki, IX. Łagiewniki – Borek Fałęcki, X. Swoszowice, XI. Podgórze Duchackie, XII. Bieżanów-Prokocim,
XIII. Podgórze, XIV. Czyżyny, XV. Mistrzejowice, XVI. Bieńczyce, XVII. Wzgórza Krzesławickie, XVIII. Nowa Huta

Rys. Dzielnice Krakowa
Źródło: opracowanie własne.

W powszechnym odbiorze Kraków uchodzi za miasto kultury, szczególnie 
tej związanej z dziedzictwem narodowym. Na „kulturalny” wizerunek Krakowa 
składają się w pierwszej kolejności historyczne dziedzictwo i zabytki znajdujące 
się w mieście bądź jego sąsiedztwie, takie jak Rynek Główny z Sukiennicami, 
kościołem Mariackim i kościołem św. Wojciecha, Wzgórze Wawelskie z bazyli-
ką archikatedralną św. Stanisława i św. Wacława (Katedra Wawelska), miejscem 
koronacji i pochówku książąt i królów polskich oraz wieszczów i przywódców 
politycznych, czy Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, prezentujące zbiory 
poświęcone zarówno średniowiecznemu Krakowowi (np. Barbakan, mury 
obronne), jak i czasom bardziej współczesnym (np. Fabryka Schindlera). Lista 
atrakcji historycznych i zabytków obejmujących czasy od założenia miasta po 
początek XXI wieku mogłaby być tak długa, że zdominowałaby narrację na 
temat kulturalnego wizerunku Krakowa. Tymczasem wizerunek ten ma też 
inne ważne wymiary.
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Klimat Krakowa kształtowany jest w dużym stopniu przez znaczny udział 
studentów w populacji miasta i jego uniwersyteckie tradycje. Mimo że w oko-
licach Rynku Głównego w ciągu ostatnich kilku lat zauważalne i popularne 
stały się dyskoteki i kluby oferujące muzykę taneczną, wciąż funkcjonują zna-
ne od lat i tradycyjnie „studenckie” lokale oferujące między innymi występy 
artystyczne i muzykę na żywo: Piwnica Pod Baranami, Harris Piano Jazz, 
PiecArt, Klub Pod Jaszczurami, czy Centrum Kultury „Rotunda” – organizator 
Międzynarodowego Konkursu Młodych Zespołów Jazzowych JAZZ JUNIORS 
czy Ogólnopolskiego Przeglądu Kabaretów PAKA. Artystyczno-inteligenckiej 
reputacji przydają miastu również cykliczne imprezy, takie jak najstarszy 
w Polsce, obchodzący w 2014 roku swój jubileusz 50-lecia, Studencki Festiwal 
Piosenki. Związki nauki i studiowania z kulturą i sztuką są w Krakowie wyraź-
ne i silne. Z jednej strony za sprawą twórczego zaangażowania pracowników 
naukowych krakowskich uczelni (w dowolny sposób, od współpracy z arty-
stami, w tym noblistami, po własną twórczość poetycką, pisarską, reżyserską, 
aktorską, muzyczną itd.), z drugiej strony poprzez aktywność artystyczną 
samych studentów (nie tylko uczelni artystycznych; bardzo twórczym śro-
dowiskiem jest też między innymi obrosły legendą Karola Wojtyły, Marka 
Grechuty, Wisławy Szymborskiej i wielu innych Wydział Polonistyki UJ). 
Studenci mogą prezentować swoją twórczość we współpracy z licznymi insty-
tucjami promującymi kulturę i sztukę, a także w ramach rozmaitych konkur-
sów, przeglądów czy „wieczorów”. Lokalizacja i skomunikowanie kampusów 
studenckich w Krakowie, bogata baza mieszkaniowa i wysoka dostępność 
zróżnicowanych usług w połączeniu z licznymi możliwościami spędzania 
wolnego czasu (sport, kultura, rozrywka) nawet wobec niżu demografi czne-
go i wysokich cen najmu mieszkań, gwarantują stałą atrakcyjność miasta dla 
studentów z różnych części kraju. 

Kraków zapewnia dostęp do wielu różnorodnych instytucji i placówek 
kulturalnych. W roku 2013 działało tu 65 bibliotek z fi liami, 14 kin stałych,
50 muzeów z oddziałami, 48 galerii i salonów sztuki, fi lharmonia, orkiestra 
symfoniczna i kameralna, 9 teatrów dramatycznych, teatr operowy i teatr 
lalkowy. Wiele z nich może się pochwalić wyjątkową historią i dorobkiem wy-
różniającym w skali kraju. Poza stałymi scenami o zróżnicowanym charakterze 
(np. teatralnymi: Narodowy Stary Teatr, Teatr im. Juliusza Słowackiego, Kra-
kowski Teatr Scena STU, Teatr Bagatela, Teatr Groteska, nowo otwarty muzycz-
ny Teatr Variété i inne) w ciągu ostatnich kilkunastu lat Kraków rozwijał swoją 
wysoką aktywność w obszarze kultury również przez organizowanie imprez 
cyklicznych. W tej dziedzinie miastu przysłużyło się przyznanie tytułu Euro-
pejskiej Stolicy Kultury w 2000 roku. Organizacja wydarzeń związanych z tą 
nominacją była jednym z pierwszych zadań nowej jednostki gminnej, obecnie 
funkcjonującej pod nazwą Krakowskie Biuro Festiwalowe. Choć wydaje się, że 
w ofercie festiwali dominuje kultura klasyczna, nie brakuje w niej przejawów 
kultury współczesnej i awangardowej. Kraków zasłynął z organizacji festiwali 
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muzycznych, na przykład: Misteria Paschalia, poświęconego muzyce dawnej, 
między innymi z okresu renesansu i baroku, Sacrum Profanum, Unsound – 
z muzyką współczesną czy Festiwalu Muzyki Filmowej. Pozytywne recenzje 
zbierają również wydarzenia takie jak Międzynarodowy Festiwal Kina Nieza-
leżnego Off  Plus Camera, Festiwal Miłosza, Conrad Festival, Międzynarodowy 
Festiwal Teatralny Boska Komedia czy Grolsch ArtBoom Festival. Nową cieka-
wą imprezą jest Festiwal Nauki COPERNICUS. Do wydarzeń wychodzących 
naprzeciw kulturalnym potrzebom mieszkańców i gości zaliczyć też można 
tzw. „krakowskie noce”, umożliwiające obcowanie z dorobkiem artystów lub 
zasobami krakowskich instytucji kultury za darmo bądź za niewielką kwotę 
(Noc Muzeów, Noc Teatrów, Noc Jazzu, Noc Cracovia Sacra czy Noc Poezji). 
Ofertę instytucji wojewódzkich i miejskich uzupełniają wydarzenia organi-
zowane bądź współorganizowane w licznych klubach i kawiarniach wspiera-
jących rozwój kultury i sztuki. Do najbardziej rozpoznawalnych w Krakowie 
należą między innymi Pauza (klub, galeria, fundacja), Lokator (kawiarnia, 
wydawnictwo), Massolit Books and Cafe, Cafe Szafe, Bunkier Cafe (przy GSW 
Bunkier Sztuki, gdzie swoją księgarnię prowadzi Korporacja Ha!art promująca 
nowe trendy w literaturze), Bomba czy Alchemia. 

Domykając powierzchowny i siłą rzeczy niedoskonały opis oferty kultu-
ralnej w Krakowie, warto zwrócić również uwagę na to, co nietypowe i alter-
natywne, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę konserwatywny wizerunek dawnej 
stolicy Polski. W tym kontekście należy wymienić nowe instytucje kultury, 
takie jak Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK (skupiające się na sztuce 
najnowszej, z ostatnich 20 lat), Galerię Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki 
(prezentującą zróżnicowane artystyczne eksperymenty sztuki współczesnej), 
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora – Cricoteka (największa 
w Polsce instytucja o charakterze badawczym i wystawienniczym dedykowana 
Kantorowi, zorganizowana w zaadaptowanych budynkach dawnej elektrowni). 
Nietypowym, a charakterystycznym również ze względów architektonicznych 
obiektem jest Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, łączące kulturę 
polską z japońską, tradycję z nowoczesnością. Ważnymi ośrodkami kultury 
nowoczesnej i alternatywnej są wspomniane już wcześniej środowiska Fundacji 
Korporacja Ha!art i klubu Alchemia. Odskocznią od kultury instytucjonalnej 
jest między innymi Krakowski Szlak Street Artu. Jakkolwiek dominantą w kra-
kowskiej kulturze są instytucje i wydarzenia tradycyjnej kultury „wysokiej”, 
kultura alternatywna powoli, lecz konsekwentnie znajduje w Krakowie swój 
wyraz, zarówno w aktywności twórczej, jak i w formie instytucjonalnej. 

Biorąc pod uwagę historyczny proces „składania” współczesnego Krako-
wa z miast, dzielnic i wsi znajdujących się poza granicami średniowiecznego 
miasta, można by oczekiwać, że w jakimś stopniu znajdzie to odzwierciedlenie 
w mapach prezentujących „sceny” krakowskie. Kazimierz, znany jako dzielnica 
żydowska, od lokacji w XIV wieku do ostatnich lat XVIII stulecia był osobnym 
miastem. Podobnie rzecz się miała z kupiecko-rzemieślniczym Kleparzem. 
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W czasach bardziej współczesnych do Krakowa została przyłączona Nowa 
Huta (w latach 1949–1951 funkcjonująca jako osobne miasto). Podział ad-
ministracyjny miasta na 18 dzielnic nie doprowadził jednak do samoistnego 
wykreowania lokalnych centrów kultury i nie wydaje się, by takie tendencje 
ujawniły się w obliczu „centralności” i wyjątkowości Starego Miasta (jakkol-
wiek dyskutowane są takie koncepcje, między innymi utworzenia Nowego 
Miasta w okolicach Dworca Głównego, przebudowa Rynku Podgórskiego, 
utworzenie Rynku Krowoderskiego).

Analizując przedstawione na rysunkach 3.3.2–3.3.9 mapy ilustrujące sym-
boliczne wymiary scen, można wyróżnić w Krakowie cztery przestrzenie – 
sceny kulturowe. Pierwszą tworzy Stare Miasto wraz z bezpośrednio do niego 
przylegającymi dzielnicami i osiedlami. Przestrzeń ta obejmuje okolice Ryn-
ku Głównego, Kazimierz, Kleparz, Grzegórzki i południową część Prądnika 
Czerwonego i w przypadku niektórych wymiarów przyjmuje wyraźny kształt 
ludzkiego serca, z lewą (Stare Miasto) i prawą (Grzegórzki) częścią. W przy-
padku większości prezentowanych map okolice Starego Miasta odznaczają 
się najbardziej wyrazistymi ocenami poszczególnych wymiarów teatralności, 
uprawomocnienia i autentyczności. Pod względem teatralności na tle pozosta-
łych części Krakowa przestrzeń ta wyróżnia się wysokimi wynikami w wymia-
rach szyku i formalności, a niskimi w wymiarach ekshibicjonizmu, transgresji 
i sąsiedzkości. Jako wizytówka Krakowa i przestrzeń tłumnie odwiedzana 
przez turystów Stare Miasto, szczególnie w okolicy Rynku Głównego, spra-
wia wrażenie przestrzeni uporządkowanej (w czym zasługa wprowadzonego 
uchwałą Rady Miasta w 2011 roku Parku Kulturowego Stare Miasto), elegan-
ckiej, eksponującej swe najważniejsze walory architektoniczne i historyczne. 
Nie ma w niej miejsca na przejawy ekshibicjonizmu i transgresji – przypadki 
pojawienia się klubów nocnych i „naganiaczy” zachęcających do skorzystania 
z ich oferty są raczej odstępstwem od normy i społecznych oczekiwań co do 
przestrzeni centrum, o czym świadczą protesty i akcje społeczne sprzeciwiające 
się lokowaniu obiektów tego typu w ścisłym centrum (osobnym wątkiem, do 
którego jeszcze wrócimy na końcu, jest ulokowanie większości znanych squotów 
w Krakowie w bliskim sąsiedztwie Starego Miasta). Nie oznacza to bynajmniej 
jednoznacznie negatywnego nastawienia do przejawów transgresji w Krakowie 
– sprzeciw dotyczy raczej prób relokacji transgresji z miejsc mających swoją 
wieloletnią tradycję (np. prostytucja, obecna od lat w okolicach centrum, ale 
nie w bezpośredniej bliskości Rynku Głównego). Pod względem uprawomoc-
nienia przestrzeń Starego Miasta wyróżnia się wysokimi wynikami w wymiarze 
tradycji i charyzmy oraz niskimi w wymiarze autoekspresji. Można to odczy-
tywać jako swoiste ograniczenie w akceptowanych w tej przestrzeni środkach 
wyrazu do tego, co uznane i „namaszczone” tradycją. Przestrzeń centrum jest 
też w porównaniu z innymi częściami miasta nieco silniej związana z wymiarem 
utylitaryzmu (jest to prestiżowa lokalizacja dla organizacji komercyjnych). Pod 
względem autentyczności Stare Miasto wyróżnia się pozytywnymi wynikami na 
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wymiarach etniczności, państwowości i racjonalności. Etniczność zawdzięcza 
zarówno możliwości obcowania z folklorem krakowskim (muzyka, stroje kra-
kowskie, tradycje kupieckie i pamiątki w Sukiennicach, dorożki stacjonujące na 
Rynku), jak i działalności lokali gastronomicznych odwołujących się do tradycji 
i kuchni narodowych (polskiej, żydowskiej, gruzińskiej, węgierskiej, włoskiej, 
francuskiej i wielu innych). Osobnym istotnym komponentem etnicznym jest 
obecność i różnorodność form konsumpcji kultury żydowskiej, zwłaszcza na 
Kazimierzu – dawnej dzielnicy żydowskiej. Państwowość wiąże się między 
innymi z obecnością licznych instytucji publicznych w przestrzeni Starego 
Miasta. Część ważnych instytucji, takich jak centrum administracyjne urzędu 
miasta czy sądy (rejonowy, okręgowe) zlokalizowana jest w sąsiedztwie Starego 
Miasta, na Grzegórzkach. Planowana jest tam również budowa nowej siedziby 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Taka koncentracja 
umocni jeszcze „państwowy” wymiar przestrzeni tworzącej „serce miasta”. 
Wymiar racjonalności związany jest przede wszystkim z obecnością w centrum 
instytucji naukowych, zwłaszcza Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu 
Ekonomicznego i Politechniki Krakowskiej, choć również główne siedziby 
Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Rolniczego znajdują się w za-
sięgu 15–20-minutowego spaceru od Rynku Głównego. Obecnie wciąż trwają 
prace przy budowie kampusu UJ na osiedlu Ruczaj (zostało tam przeniesionych 
już kilka wydziałów Uniwersytetu), co ze względu na skalę i rozmach inwe-
stycji może w jakiś sposób wpłynąć na kształtowanie się sceny racjonalności 
w najbliższych latach. Przestrzeń Starego Miasta i Kazimierza, podobnie jak 
przestrzeń „starej” Nowej Huty wyróżnia się też niskimi ocenami w wymiarze 
korporacyjności. 

Jakkolwiek w wyniku analizy map można by dojść do wniosku, że w grun-
cie rzeczy opisywana przestrzeń centrum Krakowa znajduje się pod silnym 
wpływem swojej historyczności, zabytkowości i tradycji, należy zauważyć, że to 
wciąż jedno z najaktywniejszych centrów rozrywki i spędzania wolnego czasu, 
zarówno dla krakowian, jak i turystów. Okolica obfi tuje w różnego rodzaju ka-
wiarnie, kluby, puby i dyskoteki oferujące zróżnicowaną estetykę i przyciągające 
różnych klientów. Na przełomie XX i XXI wieku, wraz z postępującą rewitali-
zacją i gentryfi kacją Kazimierza, stał się on alternatywnym centrum rozrywki, 
konkurencyjnym względem okolic Rynku Głównego. Obecnie Kazimierz jest 
postrzegany jako bardziej „hipsterski”, niszowy i oryginalny, podczas gdy Rynek 
Główny mierzy się z problemem zalewu taniej, masowej rozrywki (dyskoteki) 
czy turystyki alkoholowej (m.in. z Wielkiej Brytanii). Na Kazimierz przeniósł 
się w 2012 roku (z powodu braku zgody na dalszą działalność ze strony wspól-
noty mieszkaniowej) z pobliża Rynku Głównego Piękny Pies – knajpa znana 
z artystycznego klimatu, przyciągająca masę gości, wśród których spotkać 
można poetów, pisarzy, malarzy, muzyków. Organizowane są tam spotkania, 
koncerty, a przede wszystkim jedyne w swoim rodzaju wydania „mówionej 
gazety” zatytułowanej „Gadający Pies”. W imprezie tej brali do tej pory udział 
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liczni artyści, naukowcy i dziennikarze wypowiadający się na dowolny temat, 
często prezentując utwory lub felietony. Charakterystyczne na Kazimierzu jest 
nagromadzenie barów i kawiarni wokół Placu Nowego, stanowiącego punkt 
spotkań i zaplecze gastronomiczne (tzw. Okrąglak) dla knajpianych wojaży. 
W ciągu dnia, od poniedziałku do soboty, jest to plac targowy – pchli targ, 
w sobotę odbywa się tu giełda staroci, a w niedzielę giełda odzieżowa; to rów-
nież miejsce, w którym spotykają się i handlują gołębiarze. Ten jeden plac pełni 
tym samym wiele różnorodnych funkcji, zaspokajając różne gusta i potrzeby 
oraz łącząc różnorodne wartości: tradycji, lokalności, sąsiedzkości, glamour 
czy autoekspresji. W połączeniu z wąskimi uliczkami, zaułkami ukrytymi 
pośród kamienic i synagog tworzy to specyfi czną, sprzyjającą autoekspresji 
scenę kulturową. Kazimierz przyciąga osoby myślące i pracujące inaczej. Sku-
pia ludzi gotowych poświęcić się swojej artystycznej bądź rzemieślniczej pasji. 
Przykładem jest ulica Józefa, na której znajduje się wiele oryginalnych sklepów, 
zakładów rzemieślniczych i galerii. Mieszkańcy ulicy od 2008 roku organizują 
co roku święto, podczas którego właściciele zakładów i lokali prezentują swoją 
działalność, organizowane są koncerty, warsztaty i przedstawienia. Ważnym 
wydarzeniem, przypominającym o historii dzielnicy, jest Festiwal Kultury 
Żydowskiej, obchodzący w 2015 roku jubileusz 25-lecia. 

Na przedstawianych mapach nie uchwycono procesu rozszerzania się kultu-
ralnej i rozrywkowej oferty na dzielnice bezpośrednio sąsiadujące z przestrze-
nią Starego Miasta. Chodzi przede wszystkim o próbę ożywienia bulwarów 
wiślanych na wysokości Starego Miasta, Kazimierza i Grzegórzek (lewy brzeg) 
oraz Podgórza (kolejne samodzielne niegdyś miasto objęte dziś granicami 
Krakowa) i Zabłocia (prawy brzeg). W 2010 roku Kazimierz z Podgórzem 
połączyła kładka pieszo-rowerowa im. Ojca Bernatka (budowniczy szpitala 
Bonifratrów na Kazimierzu), co zaowocowało powstaniem kawiarni, restau-
racji, sklepów i pubów w ciągu ulic prowadzących do przeprawy, również na 
prawym, niezagospodarowanym wcześniej w ten sposób brzegu. Rozwija się 
także, zmieniając radykalnie swój charakter, Zabłocie. Od początku XX stule-
cia ta część miasta stanowiła dzielnicę przemysłową. Na początku XXI wieku 
miasto przyjęło plany rewitalizacji Zabłocia, które zaczęło ożywać bardzo 
szybko po uzyskaniu połączenia komunikacyjnego z Grzegórzkami (most 
Kotlarski). W 2000 roku zaczęła tam działać największa krakowska uczelnia 
niepubliczna – Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza-Modrzewskiego, obec-
nie Krakowska Akademia. Rozpoczęła się intensywna zabudowa deweloperska 
dzielnicy, częściowo z wykorzystaniem przemysłowego otoczenia i klimatu 
(m.in. loft y), w ramach realizacji zamysłu „zwracania się miasta w stronę rze-
ki” – obiekty powstające w sąsiedztwie nadbrzeża mają być zwrócone frontem 
do Wisły. W okolicy Zabłocia pojawiły się nowe biurowce. Dzielnica rozwija 
się też kulturalnie dzięki obiektom takim jak Muzeum Sztuki Współczesnej 
(MOCAK), Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” czy 
oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Fabryka Schindlera. Plano-
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wane jest również zagospodarowanie kolejnych budynków na cele kulturalne, 
między innymi Składu Solnego, w którym miałaby powstać siedziba Forum 
Literatury bądź klaster przedsiębiorstw branży kreatywnej. Ponadto już teraz 
o Zabłociu mówi się, że stanowi siedzibę start-upów, czym powiela zachodnie 
wzory poprzemysłowego rozwoju miasta. Konsekwentnie Zabłocie stara się 
stworzyć własną, alternatywną względem innych części miasta ofertę rozrywki. 
Swoje siedziby mają tu nie tylko nowe winiarnie, wykorzystujące współczesne 
trendy konsumpcyjne (jak np. enoturystyka), ale też Klub Fabryka (w budynku 
dawnej fabryki kosmetyków), organizujący koncerty (głównie muzyki rocko-
wej lub elektronicznej), warsztaty, spotkania, ale też kontrowersyjne wystawy 
(Th e Human Body Exhibition). Ciekawym miejscem jest też Bal – kawiarnia 
łącząca w przestrzeni pofabrycznej funkcje gastronomiczne i miejsca, gdzie 
można usiąść, poczytać, popracować. Organizowane są tam wystawy, poka-
zy mody, targi zdrowej żywności czy letnie plenerowe kino Perła. Zabłocie 
obecnie, choć może jeszcze nie jest to bardzo widoczne, to chyba najbardziej 
„hipsterska” część miasta, stawiana w opozycji do nieco „zużytych” już okolic 
Rynku Głównego i najmodniejszego kilka lat temu Kazimierza. W czasie kilku 
ostatnich lat, w związku z realizacją inwestycji komunikacyjnych w rejonie 
dworca PKP i autobusowego, w bezpośredniej bliskości Starego Miasta, zmie-
nił się również charakter części miasta mającej – w zamysłach sięgających lat 
sześćdziesiątych XX wieku – tworzyć tak zwane Nowe Miasto. Okolice Dworca 
Głównego (oraz pobliskie ulice: Bosacka, Topolowa, Ariańska, Rakowicka) 
kojarzyły się wcześniej z miejscami niebezpiecznymi, o estetyce zeszpeconej 
przez dziki handel i nieuporządkowaną przestrzeń komercyjną. Jakkolwiek 
z ambitnego projektu Nowego Miasta, z którego wycofał się pierwotny inwestor, 
najbardziej charakterystycznym i dominującym dziś w otoczeniu obiektem 
jest kontrowersyjna pod względem estetycznym Galeria Krakowska, nie da się 
zaprzeczyć, że estetyka tej części miasta się poprawiła. W związku z obecnością 
studentów po zachodniej (Politechnika Krakowska) i wschodniej (Uniwersytet 
Ekonomiczny) stronie galerii i dworca rozwinęły się w tych miejscach lokale 
usługowe (głównie gastronomia, kawiarnie). Mniej widoczne są też przejawy 
transgresji, typowe w tej okolicy we wcześniejszych latach. W okolicy można 
też zaobserwować procesy gentryfi kacji (budowa apartamentów m.in. przy
ul. Pawiej i Rakowickiej). 

Drugą przestrzenią, jaką da się zaobserwować na przedstawianych mapach, 
jest „stara” Nowa Huta z okolicami Placu Centralnego i osiedlami wchodzą-
cymi obecnie w skład dzielnic Bieńczyce i Mistrzejowice – rozwijającymi się 
historycznie w kierunku północno-zachodnim, wraz z rozwojem kombinatu 
metalurgicznego i zakładów przemysłowych. Wyraźny ślad na mapach zaznacza 
obszar biegnący od okolic Placu Centralnego – centrum Nowej Huty – w kie-
runku północno-zachodnim, wzdłuż granic dzielnic Bieńczyce i Mistrzejo-
wice aż po granice administracyjne Krakowa na wysokości Batowic. Jest to 
przestrzeń „punktująca” na wymiarach scen w podobny sposób jak przestrzeń 
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Starego Miasta – różnicą jest jedynie mniejszy zakres wychylenia ocen wymia-
rów w stronę ekstremów. Wyjątek stanowi wymiar etniczności i państwowości 
w ocenie źródeł autentyczności – wyraźnie pozytywne oceny obejmują jedynie 
obszar Starego Miasta. Jeśli chodzi o teatralność, dość widoczne są niskie oceny 
w wymiarach ekshibicjonizmu i transgresji – widać pod tym względem podo-
bieństwo tej przestrzeni do przestrzeni Starego Miasta, Prokocimia-Bieżanowa 
i Ruczaju. Można więc zauważyć, że (nie)obecność ekshibicjonizmu i transgresji 
jest warunkowana z jednej strony „nobliwym” wizerunkiem Starego Miasta, 
z drugiej swego rodzaju jałowością lokowania obiektów sprzyjających scenom 
ekscentrycznym czy transgresywnym w dzielnicach o charakterze (głównie) 
„sypialnianym”. Przestrzeń „starej” Nowej Huty pod względem typu upra-
womocnienia uzyskuje oceny według schematu przedstawionego dla Starego 
Miasta. Ciekawostką jest natomiast zróżnicowanie w obrębie przestrzeni na 
wymiarze autoekspresji – okolice Placu Centralnego uzyskują wyraźnie niższe 
oceny niż pozostałe części miasta tworzące omawianą przestrzeń. Może się to 
wiązać ze szczególnie wyraźnym uporządkowaniem przestrzeni wokół Placu 
Centralnego, w którą udało się z wiernością przenieść założenia urbanistyczne 
budowniczych Nowej Huty. Jednocześnie trzeba jednak zauważyć, że w sąsiedz-
twie Placu Centralnego działa prężne i aktywne Nowohuckie Centrum Kultury, 
stanowiące w zasadzie lokalną ostoję różnych form autoekspresji i zarazem 
będące jednostką, która swym twórczym potencjałem mogłaby obdzielić nie-
jeden mniejszy obiekt (w NCK działają m.in. różne grupy wokalne, taneczne, 
w tym folklorystyczne, prowadzone są tam zajęcia i warsztaty artystyczne,
np. plastyczne, rzeźbiarskie, ceramiczne). 

Przez wiele lat po administracyjnym przyłączeniu Nowej Huty do Krakowa 
(początek lat pięćdziesiątych XX wieku) dzielnica ta funkcjonowała jako inny, 
osobny i odległy świat ludzi, dla których głównym ośrodkiem aktywności był 
kombinat hutniczy. Jadąc z Nowej Huty do Krakowa, jechało się „do miasta”. 
Wycieczki w drugą stronę należały raczej do sporadycznych, krakowianom 
zamieszkałym bliżej centrum Nowa Huta jawiła się jako „koniec świata”, dziel-
nica groźna i niebezpieczna (rozpowszechniony i trwający w jakimś stopniu 
do dziś mit). Obecnie Nowa Huta podkreśla swoją wyjątkowość, a mieszkańcy 
dążą do zaznaczenia swojej tożsamości i lokalności. Organizowane są nawet 
wycieczki trabantem śladami socrealizmu, a podziwianie wyjątkowej, monu-
mentalnej architektury okolic Placu Centralnego i założeń „idealnego miasta 
socjalistycznego” znajduje się niejednokrotnie na liście życzeń turystów zagra-
nicznych. Poza budynkami okalającymi Plac Centralny ciekawym przykładem 
architektury z okresu budowy Nowej Huty są niedziałające dziś kina „Świt” czy 
„Śwatowid” – w tym drugim mieści się obecnie Muzeum PRL. W ostatnich 
latach w związku z nieprzemyślaną intensywną zabudową deweloperską wielu 
części Krakowa, często stawia się Nową Hutę za wzór dzielnicy przyjaznej dla 
mieszkańców – z dobrą infrastrukturą mediów, komunikacyjną, edukacyjną, 
zdrowotną i usługową; jest to też, wbrew pozorom, dzielnica zielona, co coraz 
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trudniej można powiedzieć w odniesieniu do bardziej współczesnych realizacji 
zabudowy mieszkaniowej w Krakowie. Nowa Huta od początku XXI wieku 
jawi się również jako przestrzeń niebanalnej kultury. Na terenie dzielnicy 
działa między innymi Teatr Łaźnia Nowa (najmłodszy w Krakowie), mający 
w swej historii realizacje nawiązujące do samej Nowej Huty bądź tworzone 
z udziałem mieszkańców dzielnicy. Jest to też instytucja współorganizująca 
Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Boska Komedia”. Dzielnica pojawia się 
w sztuce za sprawą artystów takich jak Sławomir Mateja (ps. Sławomir Shuty) 
czy zespoły Wu-Hae (autorzy m.in. „Opery Nowohuckiej”) i Nohucki. 

Trzecią z przestrzeni, które można zaobserwować na mapie wymiarów 
scen w Krakowie, są duże i częściowo już stare blokowiska pełniące przede 
wszystkim funkcje sypialniane. Chodzi tu zwłaszcza o osiedla budowane od 
lat sześćdziesiątych do początku lat dziewięćdziesiątych na południowym 
wschodzie oraz obszar dzielnic Prokocim-Bieżanów i Pogórze Duchackie. Są 
to osiedla dobrze skomunikowane z centrum (20–30 minut jazdy tramwa-
jem), z rozwiniętym zapleczem usługowym i handlowym. Przestrzeń ta, jeśli 
chodzi o ocenę na poszczególnych wymiarach scen, zachowuje się tak samo 
jak przestrzeń „starej” Nowej Huty, tzn. powiela oceny Starego Miasta, tyle że 
z mniejszym natężeniem. W przeciwieństwie natomiast do Nowej Huty, pod-
kreślającej swoje dziedzictwo i wyjątkowość oraz eksponującej je w różnych 
formach kultury i sztuki, życie kulturalne omawianej przestrzeni jest raczej 
ograniczone do podstawowych, lokalnych form (domy kultury, biblioteki). 

Na obszarze Krakowa można także wyróżnić przestrzeń wschodniej części 
dzielnicy Dębniki, w szczególności podlegające w ostatnich latach dynamiczne-
mu rozwojowi osiedle Ruczaj. Rozwój Krakowa w części południowo-wschod-
niej, zwłaszcza w odniesieniu do Ruczaju i terenów z nim sąsiadujących, przy-
brał na dynamice od początku XXI wieku. Powstały w tej części miasta nowe 
osiedla, siedziby fi rm takich jak Motorola, Ericpol, UBS, Onet, Klaster Life 
Science, Jagiellońskie Centrum Innowacji i Małopolskie Centrum Biotechno-
logii. Rozbudowuje się potężny kompleks Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ. 
Ze względu na budowę kampusu UJ, powstawanie miejsc pracy i niewielką 
odległość od Starego Miasta Ruczaj stał się w ostatnich latach pożądaną loka-
lizacją do zamieszkania – zarówno stałego, jak i wynajmu. Jak można zauważyć 
na mapach, przestrzeń ta różni się nieco od opisanych powyżej. Po pierwsze, na 
większości symbolicznych wymiarów scen oceny dla tej części miasta są bliższe 
neutralności niż w przypadku Starego Miasta, „starej” Nowej Huty i starych 
„osiedli sypialnianych”. Po drugie, stosunkowo wyraźny pod względem typu 
uprawomocnienia jest tu wymiar utylitaryzmu, co można tłumaczyć rozwojem 
biznesu w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą. Z tego samego powodu wyraźna i silna jest też autentyczność związana 
z korporacyjnością. Chociaż Ruczaj to również jedna z większych „sypialni” 
krakowskich, współczesny biznesowy charakter dzielnicy wyraźnie odróżnia 
ją od opisanych powyżej przestrzeni. Swoistą atrakcją, bo zlokalizowaną w za-
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sadzie „w środku miasta”, jest mieszczący się na drodze z Ruczaju do centrum 
park Skałki Twardowskiego wraz z powstałym po zalaniu byłego kamieniołomu 
wapienia zalewem Zakrzówek. Jest to miejsce atrakcyjne zarówno dla miłośni-
ków przyrody, alpinistów, jak i amatorów nielegalnych kąpieli. 

Pozostałe obszary miasta, jak się wydaje nie mają charakteru kulturowego. 
Na przedstawionych mapach są to przestrzenie „białych plam”, oznaczających 
zrównoważenie bądź nieobecność poszczególnych wartości w częściach miasta 
znaczne oddalonych od centrum. Mowa przede wszystkim osiedlach z domi-
nującą zabudową jednorodzinną, którą cechuje niska intensywność zabudowy 
obiektami o znaczeniu kulturotwórczym. 

Na zaprezentowanych mapach nie udało się uchwycić przejawów występo-
wania pewnych wymiarów scen kulturowych. Taka sytuacja dotyczy wymia-
ru sąsiedzkości, lokalności czy transgresji, których przejawy rozmywają się 
w ogólnym (uśrednionym) obrazie Krakowa, zdominowanym przez obiekty 
o przeciwnych atrybutach. Przedstawione mapy wskazują na brak przestrzeni, 
których teatralność opierałaby się na „swojskich” relacjach. Skądinąd wia-
domo jednak, że w Krakowie istnieją takie miejsca, choć ich niewielka skala 
(są to bowiem raczej pojedyncze punkty) pozbawia je siły oddziaływania. 
Przykładem mogą być kwartały ulic znajdujące się w pobliżu popularnych 
placów targowych, na przykład Starego Kleparza, Placu Na Stawach czy Hali 
Targowej. Sąsiedzkość wzmacniają też istniejące od lat w tym samym miejscu 
punkty usługowe i handlowe (szewc, zegarmistrz, fryzjer, piekarnia, sklep 
spożywczy), z których jednak tylko nielicznym udaje się wygrać konkuren-
cję z wielkimi kompleksami usługowymi (galeriami). Na zaprezentowanych 
mapach nie można dostrzec również lokalności, choć wiele dzielnic ma swoje 
wyjątkowe miejsca, takie jak lokalne zabytki historyczne czy kluby krakowskie, 
z których przynajmniej kilka ma wyraźne osadzenie w kulturze i tożsamości 
dzielnicowej (np. Robotniczy Klub Sportowy Garbarnia czy Hutnik Kraków). 
Ponownie jednak „punktowa” obecność tego typu wartości (choć trafnie iden-
tyfi kowana przez mieszkańców) „gubi się” w wielości oddziaływań obiektów 
reprezentujących przeciwne wartości. Ogólnie tradycyjny obraz Krakowa 
przyćmiewa także przejawy transgresji, których skromnym przykładem mogą 
być krakowskie squoty, ulokowane w bezpośrednim sąsiedztwie tradycyjnego 
Starego Miasta: przy ulicy Celnej, na granicy Podgórza z Kazimierzem, przy 
ulicy Worcella, w okolicy Dworca Głównego, przy ulicy Wąskiej na Kazimierzu 
czy w kamienicy na rogu ulic Dietla i Stradomskiej, szczególnie popularnej 
wśród studentów krakowskich uczelni artystycznych. Tych kilka ekstremalnych 
przejawów transgresji umyka jednak analizom statystycznym, żadne instytucje 
nie prowadzą bowiem ewidencji tego typu obiektów.

Mapy przedstawiające zróżnicowanie przemysłów kulturowych w Krakowie 
defi niują przestrzenie analogiczne (z niewielkimi odstępstwami) do wyróżnio-
nych w perspektywie scen kulturowych. Po raz kolejny jako najbardziej wyrazi-
sta przestrzeń, zarówno pod względem ocen pozytywnych, jak i negatywnych na 
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poszczególnych wymiarach stosowanych w omawianej perspektywie, wyróżnia 
się Stare Miasto i jego najbliższa okolica. Nieco słabsze pod względem natężenia 
cech, lecz podobne charakterem do Starego Miasta okazały się przestrzenie 
„starej” Nowej Huty i przestrzeń blokowisk w południowo-wschodniej części 
Krakowa. W niektórych wymiarach można zauważyć również nieneutralne 
oceny związane z przestrzenią Ruczaju. Wszystkie wymienione przestrzenie 
wyróżniły się negatywnymi ocenami na wszystkich uwzględnianych w perspek-
tywie subwymiarach sektorowych: sztuki, dziedzictwa, mass mediów i rozrywki. 
Podobnie w wymiarze funkcji – tylko oceny w subwymiarze „dystrybucja” były 
pozytywne (najwyraźniej w okolicach Starego Miasta). Wygląda więc na to, że 
w perspektywie produkcji najbardziej wyraziste przestrzenie w Krakowie są 
zdominowane przez działalność odtwórczą: handel i dystrybucję produktów 
wytworzonych gdzie indziej. Na poziomie ogólnym ocena taka mocno kore-
sponduje z głównymi zarzutami pod adresem sektora wytwórczego w Polsce: 
skupiamy się raczej na powielaniu technologii i rozwiązań wymyślonych gdzie 
indziej (np. za granicą) niż kreacji, wytwarzaniu czegoś nowatorskiego. Zdają 
się to potwierdzać oceny uzyskane przez omawiane przestrzenie w wymia-
rze organizacji produkcji i zastosowania produktu. Pozytywne oceny dotyczą 
subwymiarów produkcji masowej i praktyczności (funkcjonalizmu), negatywne 
zaś – subwymiarów rzemiosła i estetyki. Dominującą wartością jest w związku 
z tym, jak zauważono również w perspektywie scen, utylitaryzm. Taki charak-
ter produkcyjno-konsumpcyjny określa potencjał rozwojowy miasta. Obiekty 
zlokalizowane w najbardziej wyrazistych przestrzeniach Krakowa służą przede 
wszystkim kolektywnym potrzebom mieszkańców i zorientowane są na rozwój 
gospodarczy, przy jednoczesnej marginalizacji celów związanych z upowszech-
nianiem kultury i edukacją kulturalną. Wydaje się zatem, że rozwój Krakowa 
w dziedzinie kultury wiąże się w większym stopniu z dążeniem do realizacji 
zobowiązania związanego z wizerunkiem „miasta kultury” i podtrzymaniem 
kulturowego dziedzictwa niż poszukiwaniem bodźców do rozwoju gospodar-
czego w źródłach kulturowych. 

Podsumowując obraz kulturowych map Krakowa, należy zwrócić uwagę na 
kilka faktów. Przede wszystkim nie ulega wątpliwości, że wyjątkowy status Sta-
rego Miasta i terenów z nim sąsiadujących, wyraźnie „obciążony” i naznaczony 
dziedzictwem historycznym, dominuje w obrazie kulturowym całego Krakowa. 
Na zaprezentowanych mapach nie zaobserwowaliśmy ponadto jakościowego 
zróżnicowania scen kulturowych: wszystkie one są do siebie podobne, powie-
lając w pewnym sensie, choć z różną siłą, ten sam wzór kulturowy, narzucony 
przez Stare Miasto. Wreszcie, mimo zasadniczego braku zróżnicowania kultu-
rowego Krakowa, obserwujemy przejawy kształtowania się scen wyznaczanych 
przez nowe trendy w kulturze. Innymi słowy, mimo dominującej obecności 
zabytków miasto nie wydaje się jedynie kustoszem wielowiekowego dziedzictwa 
kultury polskiej, ale oferuje również względnie szerokie możliwości konsumpcji 
kulturowej charakterystyczne dla wielkiego miasta. 
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Rysunek 3 .3 .2. Mapy wymiarów uprawomocnienia scen kulturowych w Krakowie
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 3 .3 .3. Mapy wymiarów teatralności scen kulturowych w Krakowie
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 3 .3 .4. Mapy wymiarów autentyczności scen kulturowych w Krakowie
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 3 .3 .5. Mapy wymiarów sektora systemów produkcji kulturowej w Krakowie
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 3 .3 .6. Mapy wymiarów funkcji systemów produkcji kulturowej w Krakowie
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 3 .3 .7. Mapy wymiarów produktu systemów produkcji kulturowej w Krakowie
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 3 .3 .8. Mapy wymiarów kierunku kulturowych strategii rozwoju Krakowa
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 3 .3 .9. Mapy wymiarów odbiorcy kulturowych strategii rozwoju Krakowa
Źródło: opracowanie własne.
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3.4. KATOWICE: MIASTO POPRZEMYSŁOWE?

Katowice są 10. pod względem liczby ludności (303 tysiące) miastem 
w kraju i 11. pod względem zajmowanej powierzchni (prawie 165 kilome-
trów kwadratowych), stanowiąc tym samym jedno z najgęściej zaludnio-
nych miast. Położone w centralnej części konurbacji górnośląskiej, stano-
wią centrum administracyjne województwa śląskiego oraz ważny ośrodek 
kultury i edukacji dla całego regionu, pełniąc wiele funkcji o charakterze
metropolitarnym. 

Katowice powstały w wyniku rozbudowy wiejskich osad i osiedli robot-
niczych, których gwałtowny rozwój nastąpił w pierwszej połowie XIX wieku. 
Zadaniem powołanego do życia miasta było połączenie niezależnych dotąd 
osad w jeden organizm miejski pod niemiecką administracją. Śródmieście, 
którego zabudowa wypełniała „dziurę” w przestrzeni między starymi osadami, 
powstawało od połowy do schyłku XIX wieku, łączyło style neorenesansowy 
i neobarokowy z elementami secesyjnego, przynosząc Katowicom renomę 
„małego Paryża”. Po powrocie Śląska do Polski w 1921 roku Katowice zostały 
stolicą autonomicznego województwa śląskiego, najbogatszego w tym okresie 
regionu Polski i centrum życia gospodarczego. W Katowicach mieściły się 
Sejm Śląski oraz Skarb Śląski, swoje siedziby miały tu wówczas również aż
53 banki, 4 spółki akcyjne, 14 zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycz-
nych, 9 międzynarodowych koncernów, 9 biur sprzedaży oraz 7 związków 
gospodarczych (Szaraniec 1997: 50, por. Szafl arski 1978). W tym czasie za-
budowano południową część Śródmieścia, którego architektura wzorowana 
na stylach Le Corbusiera, Bauhausu, De Stijl stanowi jeden z najciekawszych 
przykładów modernizmu w Polsce. Po II wojnie światowej Śląsk utracił sta-
tus autonomii. Z ulic Katowic zniknęły fontanny, pomniki i całe kamienice, 
które były świadectwem niedawnej niemieckiej obecności, a ich miejsce zajęła 
surowa architektura socjalistyczna. Eklektyzm architektoniczny współczes-
nych Katowic, który odzwierciedla zmienne losy miasta, choć czasem zyskuje 
uznanie światowych autorytetów, nie przestaje być przedmiotem krytyki. 
Szczególnie często wytykaną wadą miasta jest brak tradycyjnie pojmowanego 
centrum – to istniejące lokuje się na przecięciu linii tramwajowych. Miasto, 
również jego śródmieście, poprzecinane jest ponadto trasami szybkiego ruchu 
(autostrada A4, Drogowa Trasa Średnicowa, droga krajowa nr 1) oraz torami 
kolejowymi, co w istotnym stopniu dezintegruje tkankę miejską, odcinając 
śródmieście – mimo kładek i przejść dla pieszych – od sąsiadujących dzielnic. 
Obecnie Katowice są podzielone na 22 wyraźnie zróżnicowane pod względem 
charakteru zabudowy i cech osadniczych dzielnice zgrupowane w pięć zespo-
łów. Obok typowo miejskich dzielnic centralnej części miasta, cechujących 
się raczej starą i niskokondygnacyjną zabudową (zazwyczaj 4 piętra), miasto 
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tworzą także dzielnice powstałe z osad górniczo-robotniczych (Murcki, stara 
część Giszowca, Janów-Nikiszowiec, Szopienice), tradycyjnych osad wiejskich 
(Podlesie), oraz dzielnice wielkich sypialnianych osiedli (np. os. Paderewskie-
go, os. Tysiąclecia).

Dzielnice Katowic: 1. Śródmieście, 2. Koszutka, 3. Bogucice, 4. Osiedle Paderewskiego-Muchowiec, 5. Załęże, 6. Osiedle 
Witosa, 7. Osiedle Tysiąclecia, 8. Dąb, 9. Wełnowiec-Józefowiec, 10. Ligota-Panewniki, 11. Brynów-Osiedle Zgrzebnioka, 
12. Załęska Hałda-Brynów, 13. Zawodzie, 14. Dąbrówka Mała, 15. Szopienice-Burowiec, 16. Janów-Nikiszowiec, 17. 
Giszowiec, 18. Murcki, 19. Piotrowice-Ochojec, 20. Zarzecze, 21. Kostuchna, 22. Podlesie.

Rysunek 3.4.1. Dzielnice Katowic
Źródło: opracowanie własne.

Rozwój Katowic miał ścisły związek z rozwojem przemysłu ciężkiego, który 
do dziś odgrywa w mieście istotną rolę. Funkcjonuje tu największa w Polsce 
spółka węglowa, Katowicki Holding Węglowy, obejmująca trzy kopalnie z te-
renu Katowic (KWK Wujek, KWK Wieczorek, KWK Murcki–Staszic) oraz 
jedną z Sosnowca i jedną z Mysłowic. Nadal działają ponadto dwie huty. Obok 
Katowickiego Holdingu Węglowego swoje siedziby ma tutaj również Kompania 
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Węglowa i Tauron Polska Energia. Wszystkie trzy fi rmy należą do grupy naj-
większych pracodawców w Polsce. Górnośląski Okręg Przemysłowy, którego 
centralnym ośrodkiem są Katowice, pozostaje najsilniejszym i najważniejszym 
ośrodkiem przemysłowym w Polsce. Dominującym sektorem w gospodarce 
miasta są jednak usługi. Wokół sektora energetyczno-górniczego rozwijają 
swoją działalność potentaci eksportowi: Węglokoks, Famur i Kopex. Obok 
działalności handlowo-usługowej związanej z produkcją przemysłową fi rm 
pośrednictwa handlowego czy przedsiębiorstw logistycznych obsługujących 
handel towarami przemysłowymi, w mieście rozwijają się usługi nowoczesne. 
Pozostałe po restrukturyzacji gospodarki miasta tereny przemysłowe podda-
wane są dziś procesom rewitalizacji i przeznaczane na rozwój usług z sektora 
handlu, rozrywki oraz kultury i sztuki. Z liczbą 44 073 zarejestrowanych pod-
miotów gospodarczych (dane GUS z grudnia 2013) i drugą najniższą stopą 
bezrobocia w kraju miasto jest jednym z największych ośrodków gospodar-
czych w Polsce. 

Katowice są czwartym miastem w kraju pod względem oferowanej po-
wierzchni biurowej. Przedsiębiorstwa mają obecnie do dyspozycji prawie 
400 000 metrów kwadratowych nowoczesnych lokali biurowych, z których 
znaczna część zlokalizowana jest w nowo powstałych nowoczesnych budyn-
kach, takich jak Chorzowska 50 czy Silesia Business Park. Popyt na biura stwa-
rzany jest przede wszystkim przez inwestorów zagranicznych prowadzących 
działalność w Katowickiej Specjalnej Strefi e Ekonomicznej oraz przez fi rmy 
z dynamicznie rozwijającego się sektora nowoczesnych usług biznesowych, 
zatrudniającego obecnie ponad 15 000 pracowników. Do najbardziej znanych 
inwestorów należą IBM, Unilever, Oracle, Vattenfall, ING, UPC, Pricewarter-
house Coopers, ArcelorMittal, Bombardier, Capgemini, Ericsson, HireRight, 
Kroll Ontrack, Mentor Graphics, OEX, Perform Media, Rockwell Automation, 
Sii, Steria, Teleperformance czy Wipro. 

Katowice są jednym z większych ośrodków naukowych w Polsce, sku-
piają na swym terenie około 20 uczelni, w których studiuje ponad 63 ty-
siące osób. Miasto nie ma jednak charakteru akademickiego. Studenci nie 
wydają się istotnie oddziaływać na życie społeczno-kulturalne miasta jak 
w Krakowie czy Wrocławiu. Sama ich obecność wpływa jednak na rozwój 
całego wachlarza usług, w tym przede wszystkim usług sektora rozrywki 
i gastronomii. Jeszcze kilka lat temu Katowice miały niewiele do zaoferowa-
nia młodym mieszkańcom. W ostatnich latach sytuacja uległa radykalnej 
zmianie, w mieście powstają i rozwijają się kwartały przestrzeni dedyko-
wane usługom kulturalno-rozrywkowym i gastronomicznym. Katowice są 
także ważnym ośrodkiem kulturalnym w regionie. Według danych GUS 
z 2013 roku w mieście funkcjonują: chór, fi lharmonia, orkiestra symfonicz-
na, 11 galerii, 2 teatry, 7 kin, 4 muzea, 47 bibliotek oraz 27 domów kultury, 
które są siedzibą dla 191 kół i 93 zespołów artystycznych i które w roku 
2013 zorganizowały 2624 imprez i wydarzeń kulturalnych. Kiedy dodamy
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do tego nieobjęte obowiązkiem sprawozdawczości i nieuwzględniane w sta-
tystykach GUS prywatne i społeczne instytucje kultury, okazuje się, że 
oferta ta jest znacznie bogatsza, mamy bowiem 18 teatrów (choć niektóre 
z nich nie mają stałej sceny), 14 muzeów, 28 galerii, 6 chórów i 4 orkiestry
symfoniczne. 

Choć przeciętnemu Polakowi Katowice nie kojarzą się z działalnością 
kulturalną, miasto ma swój wkład w rozwój kultury narodowej, szczególnie 
w dziedzinie muzyki, dzięki czemu – bez wielkiej przesady – bywa określa-
ne mianem miasta muzyki. Szczególną sławę przyniosła Katowicom śląska 
szkoła kompozytorów, reprezentowana przez takich twórców jak Bolesław 
Szabelski, Bolesław Woytowicz, Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar, 
Jan Wincenty Hawel, Ryszard Gabryś, Witold Szalonek czy Aleksander 
Glinkowski. Katowice są także siedzibą Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia, Orkiestry Filharmonii Śląskiej, znanego i cenionego w Eu-
ropie zespołu kameralnego Kwartet Śląski oraz grupy wykonawców muzyki 
dawnej i współczesnej Camerata Silesia. Miasto słynie ponadto z najlepszej 
w kraju Akademii Muzycznej, ze szczególnie znanym i cenionym wydzia-
łem jazzu. Działalność Akademii silnie oddziałuje na życie kulturalne Kato-
wic, co objawia się między innymi znaczną popularnością jazzu w mieście 
i niezwykle bogatą ofertą koncertów największych światowych gwiazd tego 
gatunku. Prężnie działający Jazz Club Hiponoza regularnie gości na swej 
scenie wybitnych artystów i sławy największego formatu takie jak Ravi Col-
trane czy Harbie Hancock, dzięki czemu śląscy fani jazzu mogą cieszyć się 
ofertą koncertową na miarę największych stolic Europy. W mieście odbywa 
się wiele ważnych festiwali, zarówno muzyki klasycznej, jak i współczes-
nej, część z nich o randze międzynarodowej. Do najgłośniejszych należą 
bez wątpienia organizowane co roku międzynarodowy Rawa Blues Festiwal 
i Odjazdy, oba mające już długą tradycję, nieco młodszy festiwal muzyki 
elektronicznej Mayday Festiwal, festiwale jazzowe (Śląski Festiwal Jazzowy, 
cykl JaZZ i okolice) i festiwale muzyki alternatywnej Tauron Festiwal Nowa 
Muzyka i OFF Festival czy zbliżający odmienne kultury muzyczne Euromed 
Music Festival. W katowickim Spodku, najbardziej charakterystycznej hali 
widowiskowej w Polsce, organizowane są ponadto liczne koncerty. W mie-
ście odbywają się również festiwale teatralne i fi lmowe, w tym festiwale kina 
niezależnego: Festiwal Filmów Niezależnych kilOFF, Węgiel Student Film Fe-
stiwal, Festiwal Sztuki Filmowej „Celuloid, Człowiek, Cyfra”, Festiwal Filmów 
Kultowych, Międzynarodowy Festiwal Teatrów „A Part”, Międzynarodowy 
Festiwal Teatrów Lalek, Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej „Inter-
pretacje”. Bogata oferta festiwali stawia Katowice w czołówce Polskich miast. 
Szczególnie istotne wydaje się jednak, że zdecydowana większość organizo-
wanych w mieście imprez promuje kulturę i sztukę alternatywną, niezależną 
i awangardową, nadając miastu wyraźny kierunek rozwoju jego kulturowego
charakteru. 
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W porównaniu z Krakowem i Warszawą mapy Katowic wydają się jednak 
względnie ubogie10. Zdecydowanie słabsze jest tu zarówno nasycenie koloru, 
świadczące o wyrazistości poszczególnych wymiarów scen, jak i jego dystrybu-
cja. Świadczy to o względnej kulturowej „nijakości” Katowic, braku wyraźnego 
charakteru kulturowego miasta. Sceny kulturowe w Katowicach są zdecydowanie 
mniejsze i mniej widoczne: ograniczają się do niedużej plamy koloru pokrywa-
jącej Śródmieście i niewielki obszar przylegającej do niego dzielnicy Koszutka. 
To w tych dwóch obszarach miasta koncentruje się zdecydowana większość 
walorów miejskich, których część odznacza się określonymi wartościami, nada-
jącymi przestrzeni konkretny charakter kulturowy. Przejawy pewnych wartości 
obserwujemy także w dzielnicach sąsiadujących ze Śródmieściem (Dąb, Załęże), 
w przestrzeniach ulokowanych na południe od niego, tworzących swego rodzaju 
„język” przechodzący przez dzielnice południowe: Brynów, Ligotę i Piotrowice aż 
po Kostuchnę oraz w znacznie oddalonej przestrzeni centralnej części Giszowca 
(która w niektórych przypadkach, szczególnie w wymiarze tradycjonalizmu 
rozciąga się w kierunku północnym na Nikiszowiec, Janów i Szopienice). Plamy 
koloru rozlewają się na te przestrzenie w największym stopniu w przypadku wy-
miarów związanych z legitymizacją praktyk konsumpcji (tradycja, utylitaryzm, 
ekspresja, egalitaryzm, charyzma), ale także w przypadku trzech wymiarów 
teatralności (ekshibicjonizmu, transgresji i szyku) oraz – w znikomym stopniu – 
dwóch wymiarów autentyczności (racjonalizmu i lokalizmu). Nie obserwujemy 
jednak zróżnicowania scen, wszystkie przestrzenie powielają, choć w znacznie 
mniejszym natężeniu, wzór Śródmieścia.

Jak widzimy na załączonych mapach, walory miejskie Katowic odznaczają 
się uprawomocnieniami odwołującymi się do wartości utylitarystyczno-egali-
tarystycznych oraz tradycjonalistyczno-charyzmatycznych i jednocześnie nie 
stwarzają możliwości konsumpcji dóbr i usług związanych z realizacją potrzeb 
ekspresji i wyrażania siebie. Szczególne nasilenie walorów miejskich reprezen-
tujących takie właśnie wartości obserwujemy w Śródmieściu, o czym świadczy 
szczególnie wyraźne zabarwienie tej przestrzeni na przedstawianych mapach 

10 Katowice ze względu na swój odmienny od Warszawy i Krakowa charakter, polegający na bez-
pośrednim sąsiedztwie dużych miast, zapewne trudno analizować w oderwaniu od pozostałych 
elementów projektu metropolitarnego. Między sąsiadującymi miastami możemy obserwować 
swego rodzaju podział funkcji, które Kraków i Warszawa wypełniają samodzielnie. Jednak to 
właśnie specyfi ka konurbacji górnośląskiej, w której duże miasta przylegają do siebie wzdłuż 
niemożliwych do zauważenia granic, odpowiada po części za uzyskane przez Katowice wyniki. 
Wiele obiektów kulturowych, także skierowanych do Katowiczan, znajduje się już poza granicami 
miasta, np. Opera Śląska i Teatr Tańca ROZBARK w Bytomiu, Teatr Muzyczny w Gliwicach czy 
położony na granicy z Katowicami Park Śląski w Chorzowie, obejmujący zoo, wesołe miastecz-
ko, planetarium, park linowy, stadion, korty tenisowe i kąpielisko, park etnografi czny, rozległe 
tereny zielone z ogrodami, kolejkę linową i wąskotorową oraz halę wystawienniczo-koncertową. 
Obiekty te znajdują się jednak w bliskiej odległości od centrum Katowic, czasem zaledwie kilka 
przystanków tramwajowych. Taki sam dystans muszą pokonać mieszkańcy peryferyjnych dzielnic 
Warszawy, kiedy chcą skorzystać z oferty kulturowej centrum stolicy. 
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legitymizacji. Obiekty oferujące towary i usługi o tradycyjnych i egalitarystycz-
no-utylitarnych uprawomocnieniach zaznaczają jednak swoją obecność, choć 
bardzo niewyraźnie, także w dzielnicach bezpośrednio przylegających do Śród-
mieścia, w tworzących na mapach kształt języka przestrzeniach dzielnic połu-
dniowych (w Brynowie, Ligocie, Piotrowicach i Kostuchnie) oraz w dzielnicy 
Giszowiec. Wyraźnie utylitarny charakter tych przestrzeni wynika w głównej 
mierze z liczebnej dominacji obiektów oferujących towary i usługi zaspokajające 
potrzeby życia codziennego, których istotą jest efektywność, wykluczająca walory 
estetyczno-symboliczne, charakterystyczne dla obiektów służących realizacji 
potrzeb wyrażania siebie (autoekspresji). Należą do nich dyskonty, sklepy z ar-
tykułami codziennej potrzeby, instytucje publiczne, placówki oświatowe, centra 
medyczne, urzędy pocztowe, a także bary szybkiej obsługi czy budki z jedzeniem 
na wynos. Część tych obiektów odpowiada również za nieco słabiej widoczny 
na mapach egalitaryzm (stanowiący jednocześnie zaprzeczenie kulturowych 
dystynkcji związanych z wymiarem autoekspresyjności). Nieobecność autoe-
kspresji w przestrzeniach miasta, w tym jego Śródmieściu, związana z liczebną 
dominacją obiektów użytkowych, stanowi w pewnej mierze konsekwencję dzia-
łalności wielkich centrów handlowych, które przejmują wiele funkcji miasta. 
Silesia City Center, pierwsze wielkie centrum handlowe w mieście, zawłaszczyło 
wszelkie usługi miejskie, dostarczając przestrzeni nie tylko dla konsumpcji, ale 
także rozrywki i ekspresji artystycznej. Przejęcie przez to komercyjne centrum 
roli animatora życia społeczno-kulturalnego „wyssało” z centrum miasta – jak 
w żadnym innym polskim mieście – usługi kulturowe, a tym samym jego „życie”, 
pozostawiając w nim kulturowo martwą przestrzeń. Wypełniły ją podmioty 
sektora fi nansowego, urzędy, korporacje oraz fi rmy prowadzące działalność 
„użytkową” (w przeciwieństwie do działalności kulturalnej, związanej z auto-
ekspresją), jak przedstawiciele telefonii komórkowych, które stać na opłacenie 
drogich przestrzeni lokalowych w centrum11. 

Szczególnie obecną formą uprawomocnienia konsumpcji kulturowej w Ka-
towicach jest jednak tradycja. To właśnie tę wartość obserwujemy w zdecy-
dowanie największej liczbie przestrzeni miasta. Tradycjonalistyczny charakter 
tych obszarów tworzą przede wszystkim względnie liczne – w porównaniu 
z innymi kategoriami obiektów – kościoły, oferujące tradycyjne wychowanie 
szkoły, salony sukien ślubnych, a także nieliczne obiekty związane z dziedzi-
ctwem narodowym (Muzeum Śląskie) oraz – w przypadku Śródmieścia – an-
tykwariaty. Tradycjonalizm poszczególnych dzielnic ma jednak także swoje 
specyfi czne rysy. Zaznaczająca się na północnym wschodzie miasta plama 

11 Zjawisko to, szczególnie widoczne w pierwszych latach po otwarciu centrum, ulega obecnie pewne-
mu osłabieniu, o czym będziemy jeszcze pisać dalej. Nie można jednak lekceważyć wpływu wielkich 
galerii handlowych na procesy kształtowania się scen miejskich. Nowo powstała Galeria Katowice, 
usytuowana w samym centrum miasta, całkowicie odmieniła charakter ulicy 3 Maja, przy której 
jest zlokalizowana. Jak gdyby przeciwważąc ofertę handlową galerii, ulica zapełniła się dyskontami, 
sklepami z towarami „za 5 złotych”, tanią odzieżą i obuwiem oraz sklepami typu outlet.
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obejmuje tradycyjnie górnicze dzielnice: Giszowiec, Janów-Nikiszowiec oraz 
Szopienice. W tej przestrzeni usytuowane są obiekty o tradycyjnie śląskim 
charakterze. Nikiszowiec to dawne osiedle robotnicze dla górników nieczyn-
nej już kopalni Giesche. Przez wiele ostatnich lat zapomniane i opuszczone, 
borykało się z licznymi problemami społecznymi (bezrobocie, przestępczość, 
wandalizm, wykluczenie). Dzięki wysiłkowi samych mieszkańców osiedle 
podniosło się z problemów i zdobyło status narodowego pomnika historii. Na 
terenie dzielnicy działa Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Giszowca, Niki-
szowca i Janowa, które kolekcjonuje i wystawia przedmioty związane z życiem 
mieszkańców tych sąsiadujących z sobą i powiązanych historycznie dzielnic 
robotniczych. Swoją działalność wystawienniczą prowadzą w przystosowanym 
niedawno do tego celu budynku dawnej pralni i magla, w którym utworzono 
Muzeum Społeczne „Galeria Magiel”. W dzielnicy aktywną działalność pro-
wadzi także Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych, które organizuje 
jarmarki świąteczne z rękodziełem, malarstwem, upominkami i ciastkami 
z własnej piekarni, Światowy Zlot Nikiszowian oraz Międzynarodowy Festiwal 
Sztuki Naiwnej NIKISZ-FOR (na Nikiszu działali bowiem w przeszłości ma-
larze naiwni, górnicy, którzy przeszli do historii sztuki jako Grupa Janowska). 
W Szopienicach z kolei znajduje się dawna walcownia cynku zwana Hutą Uthe-
mana, która liczy 175 lat. Pozostały po niej zaledwie trzy obiekty: piękny gmach 
dyrekcji, zrujnowana wieża ciśnień i hala walcowni. Opiekę nad zabytkiem 
sprawują członkowie Stowarzyszenia na rzecz Powstania Muzeum Hutnic-
twa Cynku, dawni pracownicy huty i pasjonaci architektury poprzemysłowej 
skupieni w izbie Tradycji Hutniczej. Stare budynki huty tętnią dzisiaj życiem. 
Z inicjatywy okolicznych mieszkańców i społecznych działaczy kultury odby-
wają się tutaj warsztaty artystyczne oraz liczne wystawy i koncerty. Wszystkie te 
inicjatywy wskazują na silny tradycjonalistyczny charakter dzielnic, związany 
z ich specyfi cznym lokalnym dziedzictwem historycznym. 

W przeciwieństwie do tradycyjnie górniczych śląskich dzielnic Katowic, 
w Śródmieściu ducha tradycji raczej się nie odczuwa, choć obiekty konsumpcji 
o tradycjonalistycznych legitymizacjach są tutaj wyjątkowo liczne. Dzieje się tak 
jednak ze względu na takie obiekty, jak wspomniane już salony sukien ślubnych, 
kościoły i antykwariaty, nie zaś obiekty historyczne czy instytucje dziedzictwa 
narodowego. Trzeba pamiętać, że trudne i powikłane losy miasta spowodowały, 
że w stosunkowo krótkim czasie, przypadającym na miniony wiek, nastąpiła 
w Katowicach trzykrotna wymiana miejskich elit. Pamięć zbiorowa ma wiele 
luk, które nie pozwalają na udaną rekonstrukcję spójnego obrazu dziejów i kul-
tury miasta. To wszystko sprawia, że Katowice wydają się miastem bez tradycji. 
Wiele epizodów wymaga odkrycia, inne potrzebują nowego spojrzenia na histo-
rię. Miasto wysiłkiem działaczy kultury, kręgów intelektualnych, a także setek 
wolontariuszy i zwykłych mieszkańców stara się połączyć rozproszone wątki 
historii, scalić kulturowe tradycje w jeden spójny obraz. Pretekstem dla takich 
działań stały się starania Katowic o uzyskanie przez miasto tytułu Europejskiej 
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Stolicy Kultury. W przyjętym na potrzeby konkursu programie znalazły się 
projekty, które mają pobudzić zainteresowanie mieszkańców historią miasta 
oraz zachęcić ich do odkrywania jego dziejów i tradycji kulturowych. Chociaż 
Katowice przegrały w fi nale wyścig na rzecz Wrocławia, nie tracą zapału i kon-
sekwentnie realizują przyjęte założenia programowe. 

Pod względem teatralności przestrzeń Śródmieścia przyjmuje charakter 
formalny i szykowny. O formalności omawianej przestrzeni decyduje obecność 
licznych banków, urzędów, a także obiektów kultury wysokiej. We wszystkich 
tych obiektach funkcjonują określone kulturowo kody zachowania i ubioru, 
narzucające przebywającym w nim jednostkom przestrzeganie kulturowych 
konwenansów i etykiety, a także respektowanie sztywnych zasad postępowa-
nia, określanych czasem regulaminem świadczenia usług. Formalny charakter 
Śródmieścia wyklucza jednocześnie – lub tylko tłumi – przejawy wartości 
przeciwnych, takich jak sąsiedzkość, transgresja czy ekshibicjonizm, stąd oma-
wiana przestrzeń na przedstawianych mapach zabarwiona jest na niebiesko. Dla 
dwóch ostatnich wartości nie ma również miejsca w dzielnicach otaczających 
Śródmieście ani w rozciągającej się na południe i przechodzącej przez dzielnice 
Brynów, Ligota, Piotrowice aż po granice z Kostuchną przestrzeni zaobserwo-
wanego już wcześniej „języka”. Względna ubogość walorów miejskich w tych 
ostatnich okolicach decyduje o bladości koloru na mapach przedstawiających 
wymiary transgresji i ekshibicjonizmu, co każe nam także pamiętać, że cha-
rakter tych przestrzeni tworzony jest głównie przez obiekty takie jak kościoły, 
szkoły i przedszkola (co jednocześnie tłumaczy nieobecność w nich niebie-
skiej plamy na mapie przedstawiającej wymiar sąsiedzkości). Te same obiekty 
określają w znacznej mierze także charakter samego Śródmieścia, jednak nie 
tylko one. Wyraźnie większe natężenie niebieskiego koloru w Śródmieściu, 
świadczące o negacji wartości transgresji i ekshibicjonizmu, jest także wynikiem 
liczniejszej obecności innych obiektów przeczących omawianym wartościom, 
jak opisane przed chwilą obiekty o „formalnym” charakterze, których istotą 
jest przestrzeganie zasad, a nie ich łamanie. To one właśnie w największym 
stopniu defi niują charakter Śródmieścia, pozbawiając je jednocześnie walorów 
„sąsiedzkości”, a więc takich obiektów, w których oferowane usługi pozwalają 
na bliskie, zażyłe, bezpośrednie i nieformalne relacje. 

Prezentowane mapy zróżnicowania kulturowego Katowic pozwalają zaobser-
wować niewielkie przejawy „szykowności” w mieście, szczególnie w Śródmieś-
ciu. Szykowność tej przestrzeni wynika z nagromadzenia walorów miejskich, 
których istotną cechę stanowi realizowanie potrzeb bycia „trendy”, nadążania 
za modą lub narzucania trendów innym. Jest to szczególny rodzaj widoczności, 
który opiera się na potrzebie bycia podziwianym i naśladowanym. Ten ro-
dzaj teatralności moglibyśmy określić jako potrzebę odgrywania roli gwiazdy. 
W przypadku Katowic uchwycona na mapach szykowność to bez wątpienia 
dość liczne w Śródmieściu sklepy jubilerskie, ale także kilka najwyżej punkto-
wanych na skali glamour sklepów kuśnierskich, liczne salony sukien ślubnych, 
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eleganckie butiki, ekskluzywne salony piękności i rozmaite „modne” miejsca, 
w których „należy bywać”. Do tych ostatnich zaliczają się nowo powstające 
kawiarnie, bistra i kluby, ale także odznaczające się oryginalnością i designem 
sklepy i butiki, oferujące – obok sprzedawanych towarów i projektanckich 
wyrobów – także możliwość wypicia pochodzącej z uczciwego handlu kawy, 
ekologicznej oranżady, obejrzenia albumów ze sztuką, przejrzenia krytycznych 
publikacji i odbycia inspirującej rozmowy. Obiektów tych jest wciąż bardzo 
niewiele, ale wpisują się częściowo w szykowny charakter Śródmieścia, nadając 
mu jednocześnie bardziej awangardowy, autoekspresyjny wymiar. Pewne zni-
kome przejawy szykowności obserwujemy także poza Śródmieściem, w tych 
samych przestrzeniach, w których obserwowaliśmy przejawy negacji transgresji 
i ekshibicjonizmu. Wydaje się, że decyduje o tym w głównej mierze znaczna 
liczba obiektów świadczących usługi kosmetyczne, a także kliniki dermatologii 
i medycyny estetycznej, centra fi tness i day spa, które zlokalizowane są nie tylko 
w Śródmieściu, ale także w dzielnicach oddalonych od niego. 

W wymiarze autentyczności walory miejskie Katowic odznaczają się do-
starczaniem możliwości konsumpcji kulturowej służącej rozwijaniu przede 
wszystkim tożsamości obywatelsko-racjonalistycznych, ale także (choć w zni-
komym stopniu) etnicznych i korporacyjnych. Obywatelsko-racjonalistyczny 
charakter autentyczności Katowic rozwija się za sprawą urzędów (zarówno 
szczebla miejskiego, jak i wojewódzkiego), sądów, instytucji publicznych, szkół 
i uczelni, skoncentrowanych głównie w Śródmieściu (z wyjątkiem racjonalizmu, 
który w znikomym stopniu obecny jest także w pozostałych zidentyfi kowanych 
wcześniej przestrzeniach, głównie za sprawą placówek oświatowych i prywat-
nych szkół wyższych). Do Śródmieścia ograniczają się również – niewielkie 
wprawdzie – możliwości konsumpcji kulturowej o etnicznej tożsamości, które 
podobnie jak w innych miastach, przejawiają się w przestrzeni Katowic głównie 
za sprawą restauracji oferujących kuchnie narodowe. Inaczej jest w przypadku 
korporacyjności, która zaznacza swą nikłą obecność w dość równomiernym 
stopniu w całym mieście. Zarówno neutralne wyniki uzyskane przez miasto 
jako całość (2,99 na skali korporacjonizmu), jak i mapa tego wskaźnika, która 
przedstawia zróżnicowanie, a właściwie jego brak wewnątrz Katowic pod tym 
względem, świadczą o tym, że kultura korporacyjna w Katowicach jeszcze się 
nie zadomowiła, mimo obecności licznych korporacji i sporych powierzchni 
biurowych, dających Katowicom czwarte miejsce w kraju. Brak zróżnicowania 
wynika z rozproszenia przestrzennego biurowców, które sprawia, że „efekt 
korporacji” staje się niewidoczny. Jest zresztą cechą znamienną, że sieciową 
kawiarnię Starbucks, symbol kultury korporacyjnej, który zawsze pojawia się 
tam, gdzie znajdują się pracownicy korporacji, znajdziemy wyłącznie w dwóch 
największych centrach handlowych w Katowicach: Silesia City Center (zlokali-
zowanym na terenach pokopalnianych w dzielnicy Dąb) i w Galerii Katowickiej 
(bezpośrednio przylegającej do Dworca Głównego, znajdującego się w centrum 
miasta). Ten banalny fakt potwierdza tylko wiadomą prawdę, że tak zwane „city” 
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w Katowicach się nie wytworzyło. Nie oznacza to jednak, że nigdy nie powstanie. 
Znaczna część biurowców zlokalizowana jest w centralnej części miasta. Tam też 
znajdują się siedziby banków i instytucji fi nansowych. Zagęszczenie przestrzeni 
Śródmieścia i sąsiadujących dzielnic usługami biznesowymi może do wytwo-
rzenia się takiego „city” doprowadzić. 

Mapy zróżnicowania produkcji kulturowej i potencjału rozwojowego ukazują 
te same przestrzenie, co mapy zróżnicowania scen kulturowych w mieście. Obraz 
Katowic, jaki się z nich wyłania, koresponduje ponadto z omówionym do tej pory 
charakterem scen konsumpcji kulturowej. Nie obserwujemy przejawów kształto-
wania się w mieście ani tradycyjnych przemysłów kulturowych, ani jego nowych 
form, w tym przemysłów kreatywnych. Dobra i usługi wytwarzane w mieście nie 
należą do żadnego z wyróżnionych w modelu teoretycznym sektorów produkcji 
kulturowej. Ani sektor sztuki, ani dziedzictwa, ani rozrywki czy mediów nie 
zaznaczył swojej obecności na omawianych mapach. Znajduje to swoje odzwier-
ciedlenie w obrazie dostarczanym przez pozostałe wymiary zróżnicowania prze-
mysłów kulturowych. Dominującą w Katowicach funkcją okazuje się dystrybucja, 
natomiast charakter produktów, które są dostarczane mieszkańcom, odznacza się 
masowością i czysto użytkowym zastosowaniem. Innymi słowy, Katowice wydają 
się specjalizować w masowej dystrybucji usług i towarów użytkowych, związa-
nych z codziennym funkcjonowaniem mieszkańców i podmiotów prowadzących 
na terenie miasta swoją działalność. Wyniki te pozostają w zgodzie z nieobecną 
na mapach Katowic autoekspresją oraz wyraźnie utylitarnym charakterem oferty 
konsumpcji kulturowej. W mieście dominują obiekty świadczące usługi i dostar-
czające dobra związane z potrzebami życia codziennego, nie pozostawiając wiele 
miejsca dla kulturowej dystynkcji i rozwoju różnorodności stylów życia. Banki, 
sklepy, biura, instytucje i urzędy wyraźnie zdominowały przestrzeń miasta. Tym 
samym z punktu widzenia polityki rozwoju terytorialnego potencjał rozwojowy 
miasta spoczywa w obiektach oferujących dobra codziennego użytku, odznacza-
jące się ponadto powszechną dostępnością i kolektywnym charakterem. Tego 
typu usługi znajdują nabywców przede wszystkim wśród mieszkańców i to do 
nich są kierowane. W mieście brakuje jednocześnie zarówno usług dedykowa-
nych określonym grupom społecznym o specyfi cznych potrzebach, jak i takich, 
które miałyby przyciągać osoby z zewnątrz. Taki obraz potencjału rozwojowego 
miasta jednoznacznie wskazuje na strategię wzrostu gospodarczego pozbawioną 
komponentów polityki jakości życia. 

Interpretując przedstawiane mapy kulturowe, trzeba pamiętać, że Katowice 
ulegają obecnie niezwykle nasilonym przemianom. Od momentu zakończenia 
gromadzenia danych adresowych obiektów konsumpcji kulturowej zlokalizowa-
nych na terenie Katowic upłynęły dwa lata. W tym relatywnie krótkim okresie 
w mieście dużo się zmieniło. Powstało wiele nowych obiektów o wyraźnym 
kulturowym charakterze i zdecydowanie scenotwórczym potencjale. Choć 
gubią się one w ogólnej liczbie działających na terenie Katowic podmiotów 
gospodarczych, to wytwarzają w swym otoczeniu wyraźny kulturowy klimat. 
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Wykazują ponadto istotną moc przyciągania: w ich pobliżu powstają kolejne 
punkty usługowo-handlowe, o zbliżonym charakterze kulturowym, reprezento-
wanym przez podobne wartości. Relatywnie niska liczebność tego typu walorów 
miejskich wydaje się równoważona przez ich jakość i siłę oddziaływania, a samo 
zjawisko koncentracji tych obiektów jest najlepszym predykatorem wykształ-
cania się scen kulturowych. Nie staramy się dowodzić, że aktualny rzeczywi-
sty obraz Katowic jest odmienny od tego, który ukazują prezentowane mapy 
zróżnicowania kulturowego. Wyniki przeprowadzonych analiz przestrzennych 
dobrze oddają nijakość kulturową, brak zróżnicowania scen i wciąż niewyraźny 
charakter kulturowy miasta. Wiele inicjatyw i przejawów kształtowania się scen 
miejskich umyka jednak pomiarowi ilościowemu, dając się uchwycić tylko za 
pomocą jakościowych metod o charakterze etnografi cznym. Uważamy więc, że 
przedstawiony dotąd obraz wymaga komentarza, który pozwoliłby uzupełnić 
twarde dane o informacje zgromadzone w drodze jakościowych obserwacji. 

Charakter danych nie pozwolił uchwycić przede wszystkim autoekspresyj-
ności części przestrzeni Katowic. Chodzi o przestrzenie zlokalizowane w nie-
których partiach Śródmieścia i dzielnic do niego przylegających. Najbardziej 
znaną zapewne przestrzenią o niebywale istotnym scenotwórczym potencjale 
jest popularna, nie tylko wśród katowiczan, odremontowana kilka lat temu 
ulica Mariacka, stanowiąca zagłębie kawiarń, barów, klubów i tego typu form 
rozrywki, które wyraźnie wpisują się w ekspresyjno-dystynktywny, „hipsterski” 
klimat. To od tej ulicy „życie” miasta się zaczęło. Nie jest ona zwykłym depta-
kiem wypełnionym ogródkami, ale przestrzenią debaty, twórczości artystycznej, 
ekspresji, społecznej mobilizacji. Jednym z pionierów tworzących charakter 
ulicy i samego miasta był słynny już bar Kato, sprawca intelektualnego fermentu 
wokół kulturowej przyszłości Katowic i platforma konsultacji różnych aktorów 
społecznych. Kato nie tylko organizuje słynne „koncerty w oknie”, pokazy i wy-
stępy artystyczne, ale także prelekcje i debaty, w tym dyskusje z przedstawicielami 
władz i innych środowisk odpowiedzialnych za prowadzoną w mieście politykę, 
Jest to szczególna cecha tego miasta, powstającego – jak się wydaje – wysiłkiem 
aktywistów, ruchów miejskich, młodych przedsiębiorców, którzy – jak sami 
powtarzają – chcą mieszkać w „fajnym miejscu” i takie właśnie miejsce starają 
się w mieście stworzyć. Za sprawą drobnych przedsiębiorców oraz stowarzyszeń 
i fundacji takich jak „Moje Miasto” czy „Napraw Sobie Miasto”, które aktywnie 
angażowały się w sprawy rozwoju Katowic, w ciągu zaledwie kilku lat stały się 
one ośrodkiem wielkich przeobrażeń. Dzięki projektowi „Lokal na kulturę”, 
w którym miasto za symboliczną opłatą (czynsz wynosi od 4 do 7 złotych za 
metr kwadratowy) udostępniało w drodze konkursu lokale pod działalność 
kulturową, powstało w mieście wiele obiektów o wyraźnie autoekspresyjnym 
charakterze, jak na przykład Fabryka Małych Form architektki Hanny Górskiej, 
galeria sztuki Back Door, Teatr RAWA, pracownia lamp i neonów Mus Archi-
tects, Klub Jagielloński czy Hackerspace Silesia, organizacja społeczna skupiająca 
osoby zajmujące się nowoczesnymi technologiami.
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Szykowna autoekspresyjność zdobywa wciąż nowe przestrzenie Śródmieścia 
i jego okolic, wiele ulic zmienia swój charakter. Powstają modne bistra, kawiar-
nie, galerie, butiki, księgarnie, sceny kinowo-teatralne, rozwija się działalność 
artystyczna i społeczno-kulturowa (debaty, prelekcje, spotkania). W położonej na 
granicy dzielnic Dąb i Załęże nieczynnej już hali huty Baildon co sobotę odbywa 
się BioBazar, targ z certyfi kowaną żywnością ekologiczną, na którym regularnie 
bywają blogerzy i lokalne gwiazdy show-biznesu. Hipsterska w swym klimacie 
scena kształtuje się wokół Instytutu Sztuki Filmowej w dzielnicy Koszutka. Latem 
działa tutaj kino plenerowe, a zlokalizowane w dzielnicy obiekty nadają jej ekspre-
syjno-szykowny charakter. Znajdziemy tu między innymi sklep-kawiarnię Geszeft  
oferujący produkty śląskich projektantów, Galerię Dwie Lewe Ręce, uznaną przez 
magazyn „Szum” za najlepszą młodą galerię sztuki w Polsce, studio projektanckie 
z usługami szycia na wymiar, designerskie studio meblowe, nowoczesno-indu-
strialną w wystroju piekarnio-kawiarnię Lokal Bakery, oferującą naturalne wypieki 
w stylu francuskim. Podobne sceny kształtują się w przestrzeniach ulokowanych 
na południowo-zachodnich przestrzeniach Śródmieścia i jego obrzeży. 

Osobnym fenomenem, który zdecydowanie zaczyna kształtować charak-
ter Katowic i odznacza się istotnym potencjałem scenotwórczym, jest – różna 
w swym charakterze – rewitalizacja terenów przemysłowych oraz twórcze wy-
korzystanie industrialnej tradycji miasta. W miejscu dawnych fabryk i zakła-
dów przemysłowych powstają awangardowe przestrzenie autoekspresji. Wieże 
wyciągowe kopalń, stare wieże ciśnień, dawne szyby i hale produkcyjne wracają 
do życia dzięki zainteresowaniu pasjonatów i społeczników. Próbę ratowania 
postindustrialnych obiektów podejmują często dawni pracownicy, ich rodziny 
i okoliczni mieszkańcy, którzy zrośli się emocjonalnie z jedynym do niedawna 
w okolicy miejscem pracy ich rodziców i dziadków. W zrewitalizowanym obiek-
cie po dawnej kopalni KWK „Wieczorek” działa dzisiaj największa prywatna 
galeria sztuki współczesnej w Polsce – Szyb Wilson. Na liczącej 2500 metrów 
kwadratowych powierzchni organizowane są liczne wystawy, koncerty i spek-
takle. Miejsce to znane jest również z zyskującego coraz większą popularność 
międzynarodowego festiwalu sztuki naiwnej – Art Naif Festiwal. W Bogucicach 
trwają prace modernizacyjne w budynkach dawnej fabryki porcelany Giesche. 
Wysiłkiem prywatnych właścicieli i skupionych wokół nich pasjonatów udało 
się przebudować 2 z 15 zrujnowanych zabytkowych budynków. Powstaje w nich 
park przemysłowo-technologiczny i centrum designu Porcelana Śląska Park, 
w którym będą prowadzone warsztaty wzornictwa przemysłowego i które ma 
wspierać rozwój uzdolnionych, ambitnych projektantów młodego pokolenia. 
Dzięki środkom pozyskanym przez władze miasta udało się zrewitalizować 
teren znajdującej się w centrum miasta kopalni Katowice. Zabytkowy budynek 
byłego magazynu odzieży został przekształcony w Centrum Scenografi i Polskiej. 
W dawnej maszynowni urządzono restaurację, a wieża wyciągowa po moderni-
zacji pełni funkcję platformy widokowej. Na terenie kopalni powstały także Mię-
dzynarodowe Centrum Kongresowe oraz nowe siedziby Narodowej Orkiestry 
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Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum Ślaskiego. To ostatnie ulokowano pod 
ziemią, nawiązując do górniczej tradycji regionu. W przestrzeń należącego do 
muzeum kompleksu budynków szybu Bartosz powrócił Festiwal Tauron Nowa 
Muzyka. Miejsce to sąsiaduje z salą widowiskowo-sportową zwaną powszechnie 
Spodkiem, kampusem uczelni i wieżowcem Altus, w którym mieszczą się hotel 
Qubus, butiki, restauracje, klub fi tness i sale kinowe. Obiekty te wyznaczają nową 
przestrzeń publiczną, z siatką ścieżek, placów i terenów zielonych.

Postrzegane jako miasto kopalń i hut Katowice coraz częściej zaskakują kre-
atywnością. Powstają liczne studia projektowe, showroomy i studia designu, jak 
pracownia uni.Katowy, znana z projektu „Black Diamonds”, pracownia Qdizajn, 
studio Wzorro Design, Cuda Krowskie, Gryfnie czy showroom projektanki Marty 
Szafraniec, gdzie można nabyć palec do wyciskania dziurki w klusce śląskiej. Po-
wstają również sklepy typu concept store oraz takie, gdzie można kupić designer-
skie produkty, nie tylko śląskich projektantów (np. broKat, księgarnia Zła Buka, 
Geszeft ). Młodzi projektanci wystawiają swoje prace w czasie OFF Festiwalu i Fe-
stiwalu Tauron Nowa Muzyka, a także na organizowanych w mieście pod nazwą 
Silesia Bazaar targach designu w Spodku oraz Silesia Swag Show w Galerii Szyb 
Wilson. Za sprawą designu powstaje nowy obraz Katowic i regionu. Osadzony 
we współczesności, ale czerpiący z tradycji – staje się popularny w całej Polsce. 

Wyłaniający się z przedstawionych map i obserwacji kulturowy pejzaż 
Katowic można określić jako swego rodzaju przed-po-przemysłowy kolaż. 
Z jednej strony w mieście nadal dominują obiekty oferujące dobra i usługi 
zaspokajające codzienne potrzeby mieszkańców, a znaczne obszary miasta 
pełnią jedynie funkcje sypialne, przez co miasto wydaje się pozbawione ja-
kiegokolwiek charakteru kulturowego (jakim powinno się odznaczać miasto 
poprzemysłowe). Z drugiej obserwujemy duże nagromadzenie usług o formal-
no-państwowym charakterze świadczonych przez banki, instytucje fi nansowe, 
placówki publiczne oraz urzędy różnego szczebla, co przekształca centrum 
miasta – podobnie jak w większości polskich gmin – w przestrzeń instytu-
cjonalno-administracyjną. Towarzyszy temu rozwój przestrzeni biurowych 
zajmowanych przez korporacje i fi rmy świadczące usługi biznesowe, co jako 
dopełnienie instytucjonalno-administracyjnego wymiaru Śródmieścia, może 
w przyszłości doprowadzić do powstania tak zwanego „city”. Można jednak 
zaobserwować pewne – bardzo niewyraźne jeszcze – przejawy typowo „po-
przemysłowych” w swej naturze procesów, które rodzą się w nielicznych kultu-
rowych enklawach miasta (np. rozwój designu, autoekspresyjnych przestrzeni 
sztuki w poprzemysłowych przestrzeniach, rozwój kultury alternatywnej czy 
dystynktywnej konsumpcji kulturowej). Życie miasta odradza się, a szczegól-
nie ciekawą rysą tego procesu wydaje się przede wszystkim jego awangarda 
złożona z twórców, intelektualistów i licznych działaczy społecznych, którzy 
korzystając z industrialnej tradycji miasta, tworzą w nim przestrzeń kultury al-
ternatywnej i nowoczesnego designu, dzięki którym za kilkanaście lat Katowice 
mają szansę nabrać wyraźnie wielkomiejskiego, ponowoczesnego charakteru.
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Rysunek 3 .4 .2. Mapy wymiarów uprawomocnienia scen kulturowych w Katowicach
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 3 .4 .3. Mapy wymiarów teatralności scen kulturowych w Katowicach
Źródło: opracowanie własne.

Wymiar F6
Exhibicjonizm

Wymiar F7
Transgresja

Wymiar F9
Formalizm

Wymiar F8
Glamour

Wymiar F10
S„siedzko��

Wymiary teatralno�ci

Granice miasta
Granice dzielnic

Nastawienie

Negatywne

ObojŒtne

Pozytywne

Sąsiedzkość

Granice miasta
Granice dzielnic

Pozytywne

Obojętne

Negatywne

Wymiary teatralności

Glamour

Ekshibicjonizm



220 Marta Klekotko, Marcin Stępniak, Dariusz Szklarczyk, Magdalena Kubecka

Rysunek 3 .4 .4. Mapy wymiarów autentyczności scen kulturowych w Katowicach
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 3 .4 .5. Mapy wymiarów sektora systemów produkcji kulturowej w Katowicach
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 3 .4 .6. Mapy wymiarów funkcji systemów produkcji kulturowej w Katowicach
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 3 .4 .7. Mapy wymiarów produktu systemów produkcji kulturowej w Katowicach
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 3 .4 .8. Mapy wymiarów kierunku strategii kulturowych Katowic
Źródło: opracowanie własne.

Wymiar F28
Rozw�j

Wymiar F29
Kultura

Wymiar F30
Edukacja

Wymiary celu
Nastawienie

Negatywne

ObojŒtne

Pozytywne

Granice miasta
Granice dzielnic

Granice miasta
Granice dzielnic

Pozytywne

Obojętne

Negatywne

Wymiary celu

Rozwój



225Kulturowy pejzaż polskich miast. Przypadek Warszawy, Krakowa i Katowic

Rysunek 3 .4 .9. Mapy wymiarów odbiorcy strategii kulturowych w Katowicach
Źródło: opracowanie własne.
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3.5.  MIASTO ZACZYNA SIĘ W CENTRUM.
PODSUMOWANIE

Gdy porównujemy przedstawione i omówione w tym rozdziale mapy zróżnico-
wania kulturowego Warszawy, Krakowa i Katowic, możemy z łatwością zaob-
serwować kilka istotnych prawidłowości, dotyczących zarówno podobieństw, 
jak i różnic w obrazie kulturowym tych trzech badanych miast. Podobieństwa 
dotyczą przede wszystkim takich kwestii jak (1) „jednokolorowość” map 
(brak zróżnicowania scen), (2) koncentracja koloru w obszarach centralnych 
oraz (3) powtarzalność kolorów w poszczególnych wymiarach charakteru 
kulturowego badanych miast (uchwycony już wcześniej w wyniku analizy 
profi li kulturowych ogólny brak zróżnicowania między miastami). Różnice 
między badanymi miastami obserwujemy natomiast przede wszystkim pod 
względem (1) wyrazistości scen (intensywności kolorów), (2) zaawansowania 
procesów rozlewania się centrum (koncentracji koloru) oraz (3) występowania 
centrów alternatywnych (występowania kolorowych koncentrycznych plam 
poza śródmieściem).

We wszystkich miastach zaobserwowaliśmy brak wewnętrznego zróżnico-
wania kulturowego, czyli brak różnorodności scen kulturowych. Co najwy-
raźniej widoczne, niemal wszystkie mapy były „jednokolorowe”, wskazywały 
zatem zawsze na ten sam (pozytywny bądź negatywny) kierunek związku wy-
stępujących na terytorium miasta obiektów z defi niowanymi przez poszczegól-
ne wymiary wartościami. Oznacza to, że sceny kulturowe w polskich miastach 
różnią się jedynie natężeniem danej wartości, nigdy zaś kierunkiem związku. 
Innymi słowy nie ma tu zróżnicowania jakościowego, a jedynie ilościowe. 
Jedynym wyjątkiem jest wymiar korporacyjności: obserwujemy zarówno prze-
strzenie, w których tożsamość korporacyjna się rozwija (na przedstawionych 
mapach były to przestrzenie zabarwione na czerwono), jak i takie, w których 
dostępne formy konsumpcji kulturowej pozwalają rozwijać tożsamości opo-
zycyjne wobec wartości korporacyjnych (przestrzenie o zabarwieniu niebie-
skim). W przypadku Warszawy wartości korporacyjne zaobserwowaliśmy 
w przestrzeniach centralnych, a ich natężenie malało wraz z oddalaniem się 
od centrum, osiągając ostatecznie przeciwny kierunek. Podobną tendencję, 
aczkolwiek przejawy negacji korporacyjności pozostają niemal niewidoczne, 
obserwujemy w Katowicach. W Krakowie natomiast da się zauważyć sytuację 
odwrotną: centrum miasta, czyli Stare Miasto, służy realizacji tożsamości za-
sadzających się na wartościach opozycyjnych wobec korporacyjności. Miejsce 
dla kultury korporacyjnej znajduje się natomiast poza centrum, szczególnie 
w północno-zachodniej części miasta. Dominację obiektów o opozycyjnych 
wobec korporacyjności wartościach obserwujemy również w położonych na 
wschód od centrum przestrzeniach miasta. Wskazuje to na nieco odmienną 
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dynamikę rozwoju tego typu korporacyjnej sceny w badanych miastach, prze-
de wszystkim zaś świadczy o odmienności funkcji i symbolicznych znaczeń 
przypisywanych centrom tych miast.

„Jednokolorowość” przedstawionych map idzie w parze z powtarzalnością 
charakteru kulturowego badanych miast jako całości. Jak widać po wynikach 
analiz profi li badanych miast, wszystkie one przejawiają obecność niemal tych 
samych wartości, zarówno w wymiarze legitymizacji, teatralności i autentycz-
ności, jak i w pozostałych wymiarach. Kulturowy obraz tych miast tworzy dość 
ciekawa konfi guracja wartości. Choć odnajdujemy tu wiele wartości typowych 
dla miast poprzemysłowych (glamour, korporacyjność), to jednocześnie inne 
istotne cechy poprzemysłowego miasta, jak choćby ekshibicjonizm i transgre-
sja, są w nich nieobecne! W tym powtarzalnym obrazie wielkiego polskiego 
miasta obserwujemy zaledwie trzy nieznaczne odchylenia: Warszawa wyróżnia 
się specjalizacją w sektorze sztuki oraz obecnością przestrzeni dedykowanych 
konkretnym grupom odbiorców, Katowice natomiast odbiegają od reszty pod 
względem zróżnicowania w wymiarze korporacjonizmu. Nie oznacza to jed-
nak, że badane miasta są identyczne, różnią się one bowiem bardzo wyraźnie 
intensywnością swego, podobnego wydawałoby się, charakteru. Ostatecznie 
jednak to jego wyrazistość decyduje o tym, czy dane miasto „ma charakter”, czy 
też wydaje się „nijakie”. Różnice te możemy zaobserwować, analizując inten-
sywność koloru na przedstawionych mapach: Warszawa wydaje się najbardziej 
„wyrazista”, niewiele ustępuje jej Kraków, natomiast Katowice pozostają w tyle. 

Kolejną wyraźną prawidłowością, która potwierdziła nasze przypuszczenia, 
jest koncentracja koloru: największe jego natężenie obserwujemy w przestrze-
niach centralnych miasta, w miarę oddalania się od nich intensywność, wyra-
żająca siłę badanego wymiaru, maleje. Wszystkie trzy badane miasta powielają 
ten schemat bez wyjątku. Jak przypuszczaliśmy, w polskich miastach rozmaite 
walory miejskie, czyli wspomniane amenities, mają tendencję do koncentracji 
w obszarach centralnych. Gdybyśmy wyrazili to kolokwialnie, to „wszystko 
jest w centrum, poza centrum nie ma nic”. W miarę rozwoju miasta i postę-
pów w procesie metropolizacji centrum „rozlewa się” poza swoje tradycyjne 
granice. Im bardziej zaawansowane są te procesy, tym bardziej „rozlewają 
się” poszczególne amenities, prowadząc do pojawienia się większej liczby ko-
lorowych plam na mapie miasta. W polskich miastach centrum zaznacza się 
dość wyraźnie. Brak wyraźnych skupisk koloru poza centrum, a także słabsze 
wartości wymiarów (bledsze kolory) wynikają nie tyle z większego zrównowa-
żenia scen poza centrum, ile z braku obiektów o wyraźnym charakterze kultu-
rowym wyrażanym przez określone wartości (więcej obiektów neutralnych). 
Siła charakteru kulturowego danej przestrzeni miasta wydaje się odwrotnie 
proporcjonalna do odległości od jego centrum. W polskich warunkach – jak 
można wnioskować – miasto „zaczyna się w centrum”, a w przypadku miast 
o mniej zaawansowanych procesach metropolizacji, również w tym centrum 
się kończy. Ponownie, w świetle przedstawionych wyników najbardziej zaawan-
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sowana w procesach „rozlewania się centrum”, czyli rozwoju scen kulturowych 
poza przestrzenią śródmieścia, jest Warszawa, następnie Kraków i na samym 
końcu, w znacznej odległości od swych rywali lokują się Katowice. 

Koncentracja walorów miejskich w jednym obszarze miasta, wyznaczanym 
przez jego tradycyjne centrum, jest w znacznym stopniu odpowiedzialna za 
brak zróżnicowania scen, ogranicza bowiem możliwości wykształcenia się prze-
strzeni o odmiennym charakterze kulturowym. Skoro wszelkiego rodzaju obiek-
ty ulokowane są w centrum, ani ono nie nabierze specyfi cznego, konkretnego 
charakteru kulturowego, ani poza nim nie wykształcą się sceny o odmiennym 
klimacie kulturowym. Zaobserwowana sytuacja, choć ma swoje uzasadnienia 
w specyfi ce osadniczej i uwarunkowaniach historyczno-politycznych, wydaje 
się jednak sytuacją przejściową. Wraz z nasyceniem przestrzeni centrum róż-
nego rodzaju obiektami pojawia się zapotrzebowanie na rozwój alternatywnych 
„przestrzeni centralnych” – innych scen, które będą wyznaczać charakter danej 
przestrzeni. Procesy te widać w Krakowie, gdzie tego typu polityczne koncepcje 
kształtowania „alternatywnych centrów” zaczynają powstawać, a ich przejawy 
na załączonych mapach możemy zaobserwować w Nowej Hucie. W Warsza-
wie przestrzenią takiego „alternatywnego centrum” staje się Praga. Ponownie 
najmniej zaawansowane w procesach metropolizacji są Katowice, które mają 
pod tym względem do przebycia najdłuższą drogę. Również jednak w Kato-
wicach zaznacza się tego typu „alternatywne centrum”, choć mechanizmy jego 
powstawania mają, wydaje się, odmienne korzenie. Chodzi mianowicie o tra-
dycyjne śląskie dzielnice starego Giszowca, Nikiszowca i Janowa, które przez 
dłuższy czas funkcjonowały jako samodzielne osady i w związku z tym w ich 
przestrzeniach powstało coś na kształt historycznych centrów. 

Zwróćmy uwagę, że wyróżnione przestrzenie obok położenia względem 
centrum różnią się także charakterem zabudowy. Centrum „rozlewa się” 
w określonych kierunkach nie bez powodu. Przyczynia się do tego wiele uwa-
runkowań, takich jak ukształtowanie terenu, struktura sieci komunikacyjnej, 
plany zagospodarowania przestrzennego, ale także sam charakter zabudowy 
i specyfi czna organizacja przestrzeni. Zaobserwowane na analizowanych 
mapach kolorowe plamy i „języki” stanowią w dużej mierze przykłady tych 
ostatnich oddziaływań. Sceny wykształcają się zazwyczaj na terenach o starej 
zabudowie: chodzi zarówno o zabytkowe kamienice, jak i 4–5-kondygnacyjne 
domy mieszkalne z lat pięćdziesiątych. Scenotwórczy potencjał wnosi nie tylko 
sama architektura tych budynków, ale i zagospodarowanie przestrzeni wokół 
nich, które zazwyczaj sprzyja rozwojowi usług. Wielkie wielokondygnacyjne 
blokowiska pozostają natomiast kulturowo martwymi betonowymi sypialnia-
mi. Dostarczając usług o charakterze utylitarnym, z elementami sąsiedzkości 
(szkoły, przedszkola, sklepy spożywcze, piekarnie, ośrodki zdrowia etc.) nie po-
zostawiają miejsca na bardziej dystynktywne w swym charakterze usługi. Sam 
charakter przestrzeni tych blokowisk – surowy, uniwersalistyczny, pozbawiony 
cech indywidualnych – wydaje się zaprzeczać wartościom autoekspresyjnym. 
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Kulturowo martwe pozostają również willowe dzielnice przedmieść, skąd 
po konsumpcję kultury trzeba „wyjeżdżać do miasta”, jak często powtarzają 
mieszkańcy tych osiedli. Zjawisko potęgują zapewne popularne w Polsce ga-
lerie handlowe, które przejmują centro- i tym samym scenotwórcze funkcje 
(por. Bierwiaczonek, Lewicka, Nawrocki 2012). 

Zgodnie z przewidywaniami, najbardziej zaawansowana w procesach 
kształtowania się scen jest Warszawa, zaraz za nią lokuje się Kraków, na końcu 
zaś znajdują się Katowice, o względnie najuboższych i najmniej wyraźnych sce-
nach. O charakterze kulturowym tych miast decyduje jednak przede wszystkim 
charakter ich centrum. To tutaj zaczyna się życie miasta, które nadaje mu ton. 
W polskich miastach rola centrum jest niezwykle ważna i ukazuje dynamikę 
odmienną niż w społeczeństwach zachodnich, gdzie w centrum ulokowane 
jest zazwyczaj „city” bądź usługi turystyczne, charakterystyczne dla opisanych 
przez Waltera Santagatę (2002) dystryktów kulturowych, a poza nim kwitnie 
życie miejskie o różnorodnych barwach. Pewne przejawy kształtowania się 
tego typu procesów można jednak w omawianych miastach zaobserwować, 
choć niestety nie udało się ich uchwycić na przedstawionych mapach. Mamy 
na myśli przede wszystkim wpisujący się w studia Santagaty charakter Stare-
go Miasta w Krakowie i Starówki w Warszawie, choć i w tych przypadkach 
współwystępowanie wielu usług o odmiennym charakterze kulturowym nie 
pozwoliłoby na jednoznaczne przypisanie tych przestrzeni do typu dystryktów 
kulturowych. Podobnie przejawy kształtowania się przestrzeni o wartościach 
alternatywnych wobec tych dominujących w historycznych centrach obu miast 
świadczą o wzmagającej się obecności omawianych procesów „usceniczniania” 
polskich miast.
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