
 Miasto i mobilność.  
Między ideologią a rzeczywistością 



Miasto Mobilność 
? 

Kto jest ważniejszy – jednostka czy grupa? Czy umiemy zarządzać miastem? 
Komu i w jakim celu umożliwiać 

mobilność? 
Na jakich zasadach? Czy za darmo? 

QoL 

Jaka jest obowiązująca ideologia? 

Miasto dla pieszych czy dla samochodów? 

Solidarność  - Wolność - Egoizm 

Logika wystąpienia 



Czy to, co widzimy jest tym, jak to postrzegamy? 

Widzieć, ocenić, działać (voir, juger, agir) 
Diagnoza-refleksja-akcja 





W „Korzeniach totalitaryzmu” H. Arendt ujmuje 
ideologię jako specyficzną formę myślenia. Jej 
podstawą jest przyjęcie pewnej przesłanki, która ma 
służyć za uniwersalne wyjaśnienie. Owa przesłanka, 
traktowana jako prawo natury bądź rozwoju 
historycznego, jest przyjmowana w sposób arbitralny i 
dogmatyczny, ale z pretensją do naukowości, 
wyjaśniania w sposób pewny. Następnie, drogą 
logicznych operacji, z przesłanki wyciągane są kolejne 
wnioski. Kluczowy dla takiego rozumienia ideologii jest 
jej opis jako zamkniętego świata, niepodatnego na 
weryfikację: kategorie ideologiczne nie stykają się w 
żadnym punkcie z rzeczywistością; swoją siłę czerpią ze 
spójności i nieuchronności kolejnych rozumowań. 

Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 
Warszawa 2008, s. 244 
 



…proponuję, byśmy ideologię rozumieli jako 

zbiór idei organizujących określone działania 

społeczne, mające na celu zmianę bądź 

zachowanie istniejącego porządku. 

Pryzmat ideologiczny nie jest pryzmatem naukowym 



IDEOLOGIA 

Pomysły o tym,  
jak realizować 

mobilność? 
Komu dać przewagę 

w mieście? 
Czy i kogo słuchać? 



„Niezwykle w swej skali zainteresowanie wielkim miastem nie 

jest trudne do wytłumaczenia. Dla jednostki jest ono tworem 

nieskończonym, niemożliwym do pełnego poznania i 

ogarnięcia. Jest źródłem niewyczerpanych podniet, spotkań z 

wciąż nowymi ludźmi, miejscem atrakcji kulturalnych i 

możliwości zawodowych. Jest wreszcie rozległą sceną, na 

której akcja nigdy się nie kończy i nie powtarza. Dla 

zbiorowości zawodowych, dla klas społecznych i narodów, 

wielkie miasto jest ucieleśnieniem ich wielowiekowych 

dziejów, symbolem ich wzlotów i klęsk oraz trwałym 

pomnikiem ich kultury”. 
Wallis A., Socjologia wielkiego miasta, PWN Warszawa 1967, s. 10 



„To również podróżowanie piesze, z wykorzystaniem 
rozmaitych urządzeń, napędzanych siłą mięśni ludzkich, 
czy też przy pomocy zwierząt.  
Istnieje też prawo do przemieszczeń – prawo to ma 
charakter wolnościowy. Wtedy mobilność jest 
fundamentem tego, co nazywam człowieczeństwem. 
Nieludzkie zawsze było pozbawianie wolności. Zatem 
swoboda przemieszczania jest nieodłącznym atrybutem 
wolności każdej osoby”.  

 „Mobilność, rozumiana w sensie potencjalnego 
«przezwyciężania przestrzeni» realizuje się w formie komunikacji 
(transportu) na drogach, na kolei, w powietrzu itp., przy 
wykorzystaniu różnorodnych środków komunikacji, w odpowiedzi 
na powstające i zmieniające się potrzeby w tym zakresie.”  
 

Die Szenariotechnik am Beispiel des Projektes „Zukunft der Mobilität”. Ein Beitrag der Geschka & Partner 
Unternehmensberatung von H. Geschka Und M. Schwarz-Geschka,  

Szołtysek J, Logistyka miasta, PWE Warszawa 2016, s.56-61 

Dostępność 



„Przejawem miejskości jest spotkanie. Jednocześnie 
życie każdej osoby jest niekończącym się cyklem 
spotkań – gdy ich zaczyna brakować następują w 
ludziach niepokojące zmiany (w charakterze, 
sposobie postrzegania otoczenia itd.)2. Spotkanie to 
również dialog – „dialog jest niemożliwy, jeśli każdy 
nie wychodzi od swojej tożsamości”. Tożsamość 
zawiera naszą charakterystykę – osobowość, 
fizyczność, pamięć. Dyskryminacja przekreśla szanse 
na dialog1”.  
 

1. papież Franciszek, Przemówienie podczas spotkania z Władzami RP na Wawelu 27.07.2016 
2. Szołtysek J., Brdulak H., Kauf S., Miasta dla pieszych. Idea czy rzeczywistość, Texter 2016, s.148 



Dostępność 

Zarządzanie miastem IDEOLOGIA 



Uczciwa odpowiedź na pytanie [jak 

organizować miasto] (…) brzmi: po prostu 

nie wiemy. Najlepsze, co mamy, to teoria 

miasta jako formy korporacyjnej, ze 

wszystkim, co z tego wynika w kontekście 

możliwości korporatystycznego 

podejmowania decyzji 

Harvey D., Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, Fundacja Nowej Kultury 
Bęc Zmiana, Warszawa 2012, s. 191-192 

Szołtysek J., Otręba R., Zarządzanie miastem a sukces miasta,  
Logistyka. Współczesne wyzwania, nr 3, red.: J. Szołtysek i B. Detyna, Wyd. PWSZ Wałbrzych 2013, s.113-121 



Miasto i mobilność – uwarunkowania i związki  



Solidarność  - Wolność - Egoizm 



Wniosek: należy poszukiwać sposobów kształtujących 
zachowania mobilnościowe, korzystne dla miasta, jednocześnie 
zmniejszając zachowania egoistyczne i zwiększając atrakcyjność 
wybieranych sposobów przemieszczeń dla podróżujących, gdy 
wybór dotyczy środków komunikacji zbiorowej. 



http://www.eltis.org/discover/case-studies/determining-malmos-potential-successful-sump-
sweden 



https://worldstreets.wordpress.com/2013/11/10/the-sustainable-transport-conundrum-1/ 
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IDEOLOGIA 

ROZWIĄZANIE PROBLEMU 
PROGRAM MOBILNOŚCI 

ROZWIĄZANIE PROBLEMU 
PROGRAM MOBILNOŚCI 

IDEOLOGIA 

RZECZYWISTOŚĆ 



Dziękuję za uwagę 


