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REWITALIZACJA TERENÓW POKOPALNIANYCH 
PRZESTRZEŃ PUBLICZNA O CHARAKTERZE  

SENSUALNYM CZY WYMOWIE SYMBOLICZNEJ? 
 

 





PROCES 

 BIG IDEA  

 PRIORYTETY / WYBORY / PRZEKAZ 

 INFRASTRUKTURA I JEJ FUNKCJE 

 EKOSYSTEM IDEI I SPOSOBU 

EKSPLOATACJI ZASOBÓW 

 





CZEGO MY CHCEMY? 

CZEGO OCZEKUJE NASZA  

PUBLICZNOŚĆ? 

CZEGO POTRZEBUJE NASZA  

PUBLICZNOŚĆ? 

JAK REAGUJE NASZA  

PUBLICZNOŚĆ? 



 

 

Museums 2020 
 

badania Museums Association UK, lipiec 2012 

 

CZEGO MY CHCEMY? 



tradition of caring for individuals community, 

society and the environment 

long tradition of caring 

for collections, 

knowledge and 

memories 

help to develop 

identity 

build confidence through  

volunteering 

help understand cultural differences 

have non-partisan  

space to enjoy   

support intergenerational 

understanding 

help those who are new in the society  

to learn about it (i.e.migrants)    

provoke 

debate 
help prevent mental ageing 

built community 

cohesion 

promote economic growth 

through regeneration 



Public perceptions of  

- and attitudes to -  

the purposes of museums in society 

 
raport przygotowany przez Britain Thinks dla Museums Association UK  

March 2013 

 

CZEGO CHCE PUBLICZNOŚĆ? 



educational 

culture 

information 

learning history 
boring school trips exhibits 

fun 
life 

children and families food compare to prezent 

interesting 
gift shop great tourists pictures time 

place 

accessibility 

schools 
smell 

enjoyable 

online innocation 

expensive 

quiet 

parking exciting 

building 

holiday 

finding 

animals 

paintings 

british museum 

tate modern 

individuals 

participation 

fascinating people 

adventure 

technology 

displays 

entertainment 

the past 

children 

subjects 

trains 

London 

young children 
difficult to park 

bones civilised 

good 
for old and young 

museum 

archives nature 
knowledge 

industry 
dinosaurs past 

guides 

outing 

learning for children 

free memory cafe 
how people lived 

interactive 

old science 

heritage things 

day out activity 

planes fossil 

cost 
architecture 

family 

musty 
words 

stuffed animals 
artefacts 

present 

statues 

groups 

art friendly 

war 
warm 

meeting encyclopaedia 
tour guide 



CZEGO POTRZEBUJE 

PUBLICZNOŚĆ? 



MIEJSCA DO ZAPOZNANIA SIĘ  

Z PRZESZŁOŚCIĄ I DZIEDZICTWEM  

 

MIEJSCA, KTÓRE WZMACNIA  

LUB AKTUALIZUJE POCZUCIE TOŻSAMOŚCI 

MIEJSCA INKLUZYWNEGO, KTÓRE W BEZWIEDNY SPOSÓB 

ADRESUJE POTRZEBY RÓŻNYCH SPOŁECZNOŚCI   



JAK REAGUJE PUBLICZNOŚĆ? 







JAK TWORZY SIĘ  

PRZESTRZEŃ SYMBOLICZNĄ  

A JAK SENSUALNĄ? 









 



 



 





 



 



 



 













JAK TWORZY SIĘ  

PRZESTRZEŃ SYMBOLICZNĄ  

A JAK SENSUALNĄ? 



IMPERATYW 

SPOŁECZNY KONSENSUS 
 

ZAAGNAŻOWANIE 

SZACUNEK DLA   

PRZESTRZENI PUBLICZNEJ  


