
Poznan 12 maja 2016

Prof. hab. Augustyn Banka

Poznan

Recenzja rozprawy doktorskiej

Mgr Bartlomieja Iwaiiczaka

pt. Percepcja wzorcow i struktur funkcjonalno-przestrzennyclt obszaru

zurbanizowanego Warszawy

przygotowanej pod kierunkiem

Prof. dr bab. Piotra Wernera

oraz

Prof. dr bab. Marii Lewickiej

Problem percepcji obszaru zurbanizowanego Warszawy rna dluga tradycje badawcza

czy to w nurcie socjologicznym, architektonicznym, psychologicznym czy geograficznym.

Wydaje sie, ze badania obszaru zurbanizowanego aglomeracji warszawskiej przyciagaly

uwage badaczy nie tylko z tej racji, ze jest to najwiekszy w Polsce jednorodny obszar miejski

- w przeciwienstwie do gornoslaskiej aglomeracji Silesia, ale takze dlatego, iz w tej

szczeg6lnej przestrzeni, jak na warunki polskie, upatrywano dobrej okazji do

wypr6bowywania roznych ideologii urbanistycznych. Niekt6re z nich odcisnely na miescie

szczeg6lnie silne pietno, jak chociazby te, kt6re zdominowaly na dekady zycie w Polsce po

drugie wojnie swiatowej. Wszystkie ideologie maja to do siebie, ze jako swiatopoglady

determinuja nie tylko wizje tworzonej przestrzeni swiata, ale takze schematy umyslowe jego

percepcji i poznawania. Te dwie wizje czasami sie pokrywaja i sa stabilne w czasie. Takjest

np. w Poznaniu, gdzie wytyczona przez Josepha Stubbena ponad sto lat temu koncepcja

urbanistyczna przestrzeni miejskiej z dwoma ringami, jest obecnie z powodzeniem i bez

wiekszych konflikt6w spolecznych realizowana. Warszawa pod tym wzgledem jest miastem

wyjatkowym ito nie tylko w polskiej skali, bo rowniez w skali europejskiej. Zmiennosc i
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dyskontynuacja roznych ideologii, w tym planistycznych, powoduje roznego rodzaju

nieciaglosci, takie jak przestrzenne, strukturalne, fizyczne, percepcyjne i umyslowe. Owe

dyskontynuacje maja swoje strony ujernne i dodatnie. W przypadku recenzowanej pracy

widac wyrazna zmiane pokoleniowa i ideologiczna, z ktora przychodzi nowe pokolenie.

Znamienne jest w tym kontekscie pierwsze zdanie recenzowanej dysertacji bedace swego

rodzaju pokoleniowym "wyznaniem wiary": .Pietnascie lat temu, jak wielu moich

rowiesnikow, bylem zafascynowany miejskimi symulacjami ekonomicznymi. Byly to gry

komputerowe, w kt6rych gracz rna za zadanie, tak rozwijac wirtualne miasto, aby stalo sie

ono atrakcyjne dlajego mieszkancow", W przypadku Bartlomieja Iwanczaka mamy wiec do

czynienia z umyslowoscia i praca uksztaltowana juz w bardzo duzym stopniu przez

metafizyke wirtualna, kt6ra w mysleniu 0 przestrzeni urbanistycznej wykracza daleko poza

arystotelesowska metafizyke cielesna. Patrzac z tego punktu widzenia wydaje mi sie zasadne i

urocze nawet to, czego bardzo nie lubie w pracach naukowych, czyli motto. Bartlomiej

Iwanczak zar6wno w przytoczonym fragmencie ksiazeczki Halo Calvino Niewidzialne miasta,

jak w calej swojej dysertacji pt. Percepcja wzorcow i struktur funkcjonalno-przestrzennych

obszaru zurbanizowanego Warszawy prawidlowo odczytuje sens dokonujacej sie obecnie

zmiany swiata i adekwatnie reaguje na nia w swoim naukowym swiatopogladzie. W zwiazku

z tym, Jego wlasne badania, choc nawiazuja do badan empirycznych zrealizowanych w

roznym czasie przez innych badaczy reprezentujacych rozne orientacje naukowe, to jednak

roznia sie od nich ta szczegolna swoistoscia, jaka jest z jednej strony perspektywa wirtualna, z

drugiej multidyscyplinarna.

Konstrukcja pracy

Recenzowana praca pt. Percepcja wzorcow i struktur funkcjonalno-przestrzennych

obszaru zurbanizowanego Warszawy liczy wraz z zalacznikami ponad 200 stron i sklada sie z

8 rozdzialow, oraz obszernej bibliografii. Przedstawia ona projekt badawczy, kt6ry jest

badaniem percepcji mieszkancow Warszawy. W przeciwienstwie do dotychczasowych badan

percepcj i przestrzeni Warszawy badania B.Iwanczaka nie analizuja j ej calosciowo w sensie

skojarzen z pojeciern "Warszawa", ale w konkretnych miejscach widzianychjako pewne

konfiguracje powtarzalnych kategorii funkcjonalnych. Omawiane w pracy badania sa

podbudowane rozwazaniami teoretycznymi zgrupowanymi w dw6ch rozdzialach. Dwa

pierwsze rozdzialy, stanowiace CZySC teoretyczna, stanowia wystarczajaca podstawe
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teoretyczna dla przeprowadzonych badan empirycznych i dobry punkt odniesienia dla

interpretacji uzyskanych wynikow,

W rozdziale pierwszym zatytulowanyrn "Wstyp", Autor omawia przeslanki, najakich

oparl konstrukcje pracy oraz, eel, zakres, hipotezy i pytania badawcze. Wybrane przez autora

przeslanki, stanowiace podstawe konstrukcje calej pracy, to reguly gry oraz powtarzalnosc

ukladow i struktur. Sa one przestawione w pracy w sposob usystematyzowany, logiczny i

przekonywujacy. Problematyka pracy okreslona zostala interdyscyplinarnie, jako analiza

zjawisk i relacji zachodzacych w przestrzeni miejskiej na styku geografii, geooekologii,

architektury, socjologii, psychologii, urbanistyki i informatyki. Wielosc wymienionych

dyscyplin szczegolowych, wlaczonych w obszar zainteresowan pracy, autor porzadkuje w

trzech watkach badawczych, ktore stanowia glowna konstrukcje pracy: 1 - geograficznym

zwiazanyrn z mapami zroznicowania struktur funkcjonalno-przestrzennych miasta; 2 -

Ch.Alexandra jezyka wzorcow dotyczacyrn wlasnosci, jakim powinno odpowiadac miasto 0

dobrej formie, oraz 3 - psychologicznym dotyczacym wartosciowania przestrzeni. Jako eel

badan Autor podaje poszukiwanie zwiazku miedzy ocena i struktura przestrzenno

funkcjonalna miasta oraz miedzy ocena mieszkancow i wzorcami wywiedzionymi z jezyka

wzorcow Alexandra. Tak okreslony eel badan nie budzi zadnych zastrzezen teoretycznych ani

watpliwosci metodologicznych. W rozdziale tym doktorant formuluje piec pytan badawczych

i trzy hipotezy badawcze: 1 - zaleznosci miedzy strukturami funkcjonalno-przestrzennyrni

miasta a wartosciowaniem przestrzeni, 2 - zaleznosci miedzy wzorcami teoretycznymi

opartymi na jezyku wzorcow Alexanda, oraz 3 - zaleznosci miedzy determinantami struktury

funkcjonalno-przestrzennej a rozmieszczeniem ocen i wzorcow. Wszystkie pytania i hipotezy

badawcze podporzadkowane sa kluczowemu w pracy pytaniu 0 zwiazek pomiedzy struktura

funkcjonalna miejsc, rozpoznanymi w nich wzorcami i wyrazanymi przez mieszkancow

ocenami.

W rozdziale drugim zatytulowanym "Glowne koncepcje teoretyczne" Autor opisuje i

wyjasnia podstawowe definicje przestrzeni, krajobrazu, miasta i miejsca. Do tych rozwazan

opartych na dobrej znajomosci literatury przedmiotu nie mozna miec zastrzezen, no moze z

wyjatkiem jednej kwestii. Otoz w pracy troche bezrefleksyjnie powielany jest stereotyp

utrwalony w architekturze krajobrazu, ze krajobraz to widok, a widok to percepcja wzrokowa.

Ten stereotyp implikuje szereg kontrowersji. Po pierwsze, czy krajobraz jako "obraz kraju"

moze i powinien bye zredukowalny do widoku i percepcji wzrokowej. A co z osobami

gluchoslepymi? Czy dla nich kategoria "krajobraz" nie istnieje? Dalej, czy modul

sensoryczny wzroku jest jedyna funkcjonalna podstawa krajobrazu? Na to pytanie uroczo
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odpowiada chociazby cytowany przez doktoranta Halo Calvino. Jak podaje autor

Niewidzialnych miast marynarze w dawnych czasach rozpoznawali to, do jakiego portu

przybyli i w jakiej znajduja sie dzielnicy miasta nie na podstawie obserwacji wzrokowej, ale

na podstawie wechu. W doswiadczaniu przestrzeni miasta imiej sc udzial biora rowniez inne

zmysly i warto 0 tym pamietac,

W rozdziale drugim dotyczacym podstaw teoretycznych projektu badawczego

doktorant analizuje rowniez wazne kwestie odnoszace sie do kluczowych w konstrukcji pracy

pojec, takichjak struktury funkcjonalno-przestrzenne miast, planowanie przestrzenne,

fotografia w badaniach naukowych, waloryzacja miejsca, ocena afektywna miejsca, narzedzia

badan krajobrazowych i percepcja przestrzeni. Szczegolne miejsce w swoich rozwazaniach

teoretycznych Autor przypisal wzorcom przestrzennym - projektowym, obiektowym etc.

slusznie uznajac, iz problematyka ta jest w Polsce ciagle stosunkowo malo popularna.

Podsumowujac czesc teoretyczna pragne zaznaczyc, ze wszystkie jej fragment sa

napisane erudycyjnie i wskazuja na bardzo dobra znajomosc literatury. Ich istotna zaleta jest

przedstawienie czytelnikom roznic i podobienstw w roznych dyscyplinach objetych tematem

opracowania.

Rozdzialy 3 i 4 w czesci empirycznej zawieraja omowienie metodyki wlasnych badan,

konstrukcji narzedzi w trzech wyroznionych watkach: geograficznym, psychologicznym oraz

teoretycznym jezyka wzorcow. Rozdzialy 5 i 6 przedstawiaja badania pilotazowe oraz

szczegolowo procedure badawcza, Z kolei rozdzialy 7 i 8 referuja analizy uzyskanych

wynikow przeprowadzonych badan oraz wynikajace z nich wnioski. Mozna zatem stwierdzic,

ze praca z cala pewnoscia skonstruowana zostala logicznie i przejrzyscie.

Podstawy teoretyczne pracy

W pierwszej czesci pracy Autor prezentuje stanowiska teoretyczne odnoszace sie do

trzech wyroznionych przez siebie watkow badawczych: geograficznego, psychologicznego i

teoretycznego jezyka wzorcow. Uwage zwraca to, ze przedstawiane przez doktoranta

rozwazania nie koncentruja sie wylacznie na wszechstronnym ukazywaniu problemow

teoretycznych w kazdym watku z osobna, ale pokazuja takze relacje miedzy nimi oraz punkty

styczne. Tak kompleksowej analizie zagadnieii teoretycznych sprzyja znajomosc przez

doktoranta zagadnieii matematycznych, informatycznych i metodologicznych. Sprawia to, ze

jego propozycje metodologiczno-teoretyczne sa z jednej strony niezwykle spojne z

dotychczasowym dorobkiem teoretycznym we wszystkich trzech watkach, a z drugiej strony
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bardzo oryginalne. Mam tutaj na mysli zarowno jego bardzo oryginalne konstrukcje

wskaznikow struktury, jak i bardzo trafne i oryginalne agregacje wzorcow projektowych i ich

przeklad na reprezentacje graficzne w postaci zdjec panoramicznych.

Na najwyzszym poziomie stoi podrozdzial obejmujacy analize teoretyczna jezyka

wzorcow projektowych. I chociaz moje uznanie pod adresem doktoranta jest w tym wzgledzie

niezwykle duze, to wydaje mi sie, ze pewne niedociagniecia w pytaniach teoretycznych daje

sie tu zauwazyc. Swiadcza 0 tym problemy, jakie doktorant napotkal w interpretacji zjawiska

rownoleglosci istnienia wzorcow w realnej rzeczywistosci i w rzeczywistosci z jednej strony

wirtualnej, a z drugiej jezykowej. Nierozwiazanie tych problemow na poziomie teoretycznym

skutkuje pewnymi konsekwencjami w procedurze badawczej, w interpretacji wynikow

badawczych oraz wnioskach. Jednym z napotkanych i nierozstrzygnietych przez doktoranta

problemow jest kwestia afordancji. Jest to zagadnienie skomplikowane i prawie w ogole

niedyskutowane w polskiej literaturze, totez nie mam tutaj zamiaru przedstawiac go

doglebnie. Pragne zauwazyc jedynie, ze pojecie to nie bylo znane Ch.Alexandrowi.

Generalnie chodzi 0 to, czy na zdjeciu, a wiec w rzeczywistosci wirtualnej, da sie pokazac

cos, co byloby analogiem afordancji odkrywanej i przezywanej w realu. Jest to problem

chociazby znanej roznicy seksu na ekranie z seksem w doswiadczeniu realnym. W zwiazku z

tym powstaje szereg pytan, ktorych tutaj nie sposob wyrnienic. Po pierwsze, czy ludzi moga

odkrywac afordancje (potencjalne rnozliwosci), ktore sa np. pokazane na zdjeciu w postaci

klody? Kloda moze sluzyc jako potencjalne siedzisko, ale odkrywanie jego potencjalnych

mozliwosci jest procesem, ktory nie ogranicza sie do ogladu wzrokowego. Mozemy, i

najczesciej to robimy, sprawdzac dotykiemjego fakture, wilgotnosc, sprawdzac czystosc i

temperature etc. W rzeczywistosci wirtualnej tych mozliwosci eksploracji jestesmy

pozbawieni. Doswiadczenie zastepuje wyobraznia. Po drugie, afordancji jako elementow

skladowych wzorow nie da sie opowiedziec, a przystawalnosc opisow slownych, wzorcow

fizycznych i wzorcow zachowaii moze bye rozna w roznych kulturach. Doktorant na jednym

ze zdjec zmiescil wzorzec "sklepu naroznego z prywatnym sprzedawca" pokazujac jakis

blaszany barak. Pokazanie czegos takiego nie moze dziwic, ze u osob badanych taki widok

wzbudza obrzydzenie i ze generalnie w konsekwencji pokazywanie niektorych wzorcow

zmniejsza atrakcyjnosc miejsca. Problem polega na tym, czy blaszany pawilon mozna w

ogole zakwalifikowac do wzorcow przestrzennych zapewniajacych fizyczna jakosc miejsc, no

i czy mozna traktowac go jako fizyczny analog intencji zaprogramowanej w Alxandra wzorze

"sklep na narozniku"?
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Ogolnie biorac, analiza teoretyczna stoi na bardzo wysokim poziomi. Bibliografia

obejmuje bardzo wiele pozycji (w tym wiele obcojezycznych) swiadczacych 0 duzym

oczytaniu Autora. Zrodla zostaly dobrane trafnie i w pelni wykorzystane w tekscie.

Ocena rozwiazania zagadnienia naukowego

Czesc badawcza pracy logicznie wynika z czesci teoretycznej. Podstawowe dla pracy

pojecia zostaly zdefiniowane na poziomie teoretycznym adekwatnie do celu i przedmiotu

badan. Celem badan bylo okreslenie zaleznosci miedzy strukturami funkcjonalno

przestrzennymi miejsc, ich ocena oraz wzorcami zidentyfikowanymi w tych miejscach.

Przedstawiona w pracy autorska koncepcja operacjonalizacji badan imponuje

wszechstronnoscia, pomyslowoscia, obudowa matematyczna i dokladnoscia wykonania. W

watku geograficznym Autor oparl sie na zrodlowej bazie danych TPD co pozwolilo mu m.in.

wyodrebnic funkcjonalne kategorie przestrzenne, skonstruowac oryginalny kwestionariusz

badawczy, oraz skonstruowac bardzo ciekawy wskaznik przestrzeni pozytywnej. W watku

psychologicznym doktorant wykorzystal wlasnej konstrukcji kwestionariusz oceny miejsc, a

do oceny afektywnej miejsca Rusella kolowy model afektywnej oceny miejsc. W skladowyrn

watku teoretycznym doktorant wykorzystal Ch.Alexandra jezyk wzorcow projektowych,

grupujac je wg pieciu kategorii i przynaleznosci do konkretnych zdjec miejsc za pomoca

trzech sedziow kompetentnych. Generalnie, do przeprowadzenia badan Autor wykorzystal

cztery grupy narzedzi badawczych, a mianowicie 1 - CAWI (Computer-Assisted Webb

Interview) czyli kwestionariusz wywiadu przeprowadzanego w internecie; 2 - narzedzia GIS

(Systemu Informacji Geograficznej) w wersji QGIS; 3 - narzedzia statystyczne (korelacji,

autokorelacji, analizy regresji, analizy skupien, analizy wariancji, analizy czynnikowej); 4-

narzedzia map poznawczych w postaci ewaluatywnej.

Narzedzia te zostaly dobrane trafnie z punktu widzenia badania, wyodrebnionych

zmiennych teoretycznych, jak i zoperacjonalizowanych zmiennych empirycznych. Na

szczegolne podkreslenie zasluguje fakt, ze opracowane i wykorzystane przez Autora

narzedzia kwestionariuszowe zostaly poddane niezwykle starannej obrobce

psychometrycznej. Z kolei inne narzedzia takie jak QGIS poddane zostaly niezwykle

pracochlonnym procedurom, ktorych efektem sa bardzo ciekawe autorskie wskazniki, bedace

godnym podziwu dorobkiem samym w sobie.
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Procedura iwyniki badan

Zastosowana przez doktoranta procedura badawcza byla wieloetapowa i obejmowala

badania pilotazowe oraz badania wlasciwe. Badania pilotazowe objely punktowa weryfikacje

miejsc, weryfikacje spojnosci obszarow badawczych oraz weryfikacje kompletnosci

kwestionariusza przed zawieszeniem go na stronie internetowej. Bardzo rozbudowana

procedura badawcza obejmuje az kilkanascie krokow powiazanych ze soba w roznych

relacjach: wydzielenie kategorii funkcjonalnych, identyfikacje struktur, obliczenie

numerycznego wskaznika struktury, dyskretyzacje i generalizacje, dyskretyzacje i

generalizacje struktur przestrzennych, delimitacje obszarow badawczych, wykonanie

fotografii i panoram, ocene ekspercka wzorcow, waloryzacje. Wlozony trud w przygotowanie

i realizacje tak skomplikowanej procedury badawczej musial sie wiazac z ogromnym

nakladem pracy, a uzyskane w jej wyniku rezultaty z powodzeniem starczylyby na dwa

doktoraty.

W badaniach wzielo udzia12 051 respondentow, w tym 65% kobiet i 35% mezczyzn,

Badanymi byli mieszkancy wszystkich dzielnic Warszawy i w roznych kategoriach

wiekowych, ale z przewaga osob mlodych, Badanie mialo charakter internetowy, w zwiazku z

tym Doktorant slusznie skrocil po badaniach pilotazowych kwestionariusz wywiadu do

minimum. Dzieki zastosowaniu do oceny miejsc zdjec panoramicznych mozliwe bylo objecie

badaniami gigantycznej liczby, bo wynoszacej az 1 309 miejsc.

Uzyskane przez Autora wyniki wnosza istotny wklad, zarowno w czesci geograficznej

i psychologicznej, do dotychczasowej wiedzy na temat przestrzeni obszaru zurbanizowanego

Warszawy. Przede wszystkim zrealizowane badania naleza do badan nowej generacji

wykorzystujacych zaawansowane procedury statystyczne i informatyczne. Zdecydowanie

nowatorskie S,! rowniez badania i ich efekty nad wzorcami przestrzennymi. Przeprowadzone

przez doktoranta badania i analizy potwierdzily pierwsze dwie z trzech postawionych hipotez

oraz daly odpowiedz na wszystkie piec postawionych pytan, W ten sposob Autorowi udalo sie

osiagnac podstawowy cel pracy, jakim bylo okreslenie relacji miedzy struktura funkcjonalno

przestrzenna wytypowanych miejsc obszaru zurbanizowanego Warszawy, a ich ocena i

wystepujacymi w nich wzorcami. Bezsprzecznym sukcesem doktoranta jest uzyskanie dzieki

tym badaniom mapy miejsc lubianych i nielubianych calej Warszawy 0 nieosiagalnym dotad

poziomie szczegolowosci. Oprocz zrealizowania celu glownego pracy, Autorowi udalo sie tez

osiagnac bardzo wartosciowe efekty uboczne. Po pierwsze, udalo mu sie opracowac mape
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okresu powstania zabudowy w Warszawie. Po drugie, potwierdzic stabilnosc wartosciowania

przestrzeni Warszawy przez mieszkancow przez ostatnie 25 lat.

Od strony formalnej rozprawa zostala zredagowana bardzo starannie i z dobrym

wyczuciem proporcji. Praca jest komunikatywna, czyta sie j,! dobrze i z przyjemnoscia mimo

bardzo duzej liczby danych empirycznych.

Wniosek

Recenzowana praca pt. Percepcja wzorcow i strukturfunkcjonalno-przestrzennych

obszaru zurbanizowanego Warszawyjest od strony warsztatowej niezwykle rzetelna,

wyczerpujaca i ambitna. Stano wi wazny przyczynek do zrozumienia relacji miedzy struktura

miejsc, ich ocena oraz reprezentowanymi w nich wzorcami projektowymi. Oczytanie

Doktoranta w literaturze przedmiotu jest bardzo dobre, a kompetencje metodologiczne

wybitne. Wszystko to sprawia, ze powstala udana praca, ajej Autor wykazal sie wiedza

profesjonalna z zakresu wielu dziedzin, w tym rowniez psychologii. Praca imponuje

starannoscia w doborze i opracowaniu narzedzi badawczych, wnikliwoscia

przeprowadzonych analiz statystycznych i umiejetnoscia interpretacji uzyskanych wynikow.

Dlatego tez stwierdzamjednoznacznie, ze przedstawiona mi do recenzji rozprawa

doktorska pt. Percepcja wzorcow i strukturfunkcjonalno-przestrzennycn obszaru

zurbanizowanego Warszawy w pelni odpowiada kryteriom okreslonym wart. 14 ust. 2 pkt 2

ustawy z dnia 14 marca 2003 roku 0 stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 0 stopniach

i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z pozn. zm.) i uzasadnia nadanie mgr

Bartlomiejowi Iwanczakowi stopnia doktora.

Prof. dr hab. Augustyn Banka

~~
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