
Wpływ reform przestrzennych w Medellín (Kolumbia) na grupy społeczne i indywidualne relacje 

"człowiek-przestrzeń". Popularnonaukowe streszczenie projektu. 
 

Prezentowany projekt ma na celu zbadanie wpływu, jaki na relacje człowiek - przestrzeń, w mieście, 

mają szeroko zakrojone reformy/ zmiany przestrzenne, ingerujące w najbliższe otoczenie, a co za tym 

idzie, ingerujące w życie codzienne objętych ta zmianą ludzi. 

Konkretnie badanie będzie dotyczyć kolumbijskiego miasta Medellín, bo jest ono znakomitym 

przykładem szeroko zakrojonych a nawet radykalnych reform przestrzennych.   

W szczególe badanie ma na celu: 

1. Omówić wpływ zmian przestrzennych na życie mieszkańca. Chodzi tutaj zarówno o wpływ na 

postrzeganie miasta i dzielnicy, jak i o wpływ na zachowania mieszkańca, 

2. Wskazanie zmian w postrzeganiu całego miasta, 

3. Omówienie wpływu tych reform na całe grupy społeczne; tzn. jak kształtują się ich relacje i więzi 

(także kapitał społeczny) w momencie, kiedy materialne środowisko ich życia ulega trwałym 

przekształceniom. 

Prezentowany projekt badawczy wzbogaci wiedzę o mieście oraz wniesie wkład do budowy teorii miasta. 

Jest to z założenia projekt interdyscyplinarny i jako taki będzie pełnił funkcję integracyjną dla wielu 

dyscyplin naukowych. Wyniki pozwolą lepiej zrozumieć kształtowanie się relacji człowieka i grup 

społecznych z przestrzenią, co w przyszłości pozwoli tworzyć lepsze środowisko życia dla mieszkańców 

miast. Temat zmieniającej się w sytuacji reform przestrzennych relacji człowieka i przestrzeni jest wciąż 

rzadko podejmowany, a Medellín – drugie co do wielkości miasto w Kolumbii jest doskonałym przykładem 

do badania takiej zmiany. Od lat 80. XX wieku stało się stolicą narkobiznesu i polem nieustającej wojny z 

rekordowymi wskaźnikami zabójstw. Obecnie miasto jest przedmiotem szeroko zakrojonej polityki 

społeczno-przestrzennej. Było laureatem wielu nagród w tym, dla „Najbardziej innowacyjnego miasta w 

2013 roku”. Powodem zainteresowania tym miastem jest wielka skala i niezwykłe nowatorstwo 

wprowadzanych zmian przestrzennych oraz bardzo duża rola planisty – w tym przypadku władz miasta. Co 

więcej taki przykład może zachęcić do sięgania po przykłady z innych niż najbliższe nam fizycznie,  

regionów. 

Aby zrealizować opisane wyżej cele badawcze, zostanie przeprowadzone badanie złożone z trzech 

etapów: analizy danych zastanych, badania ilościowego i terenowego badania jakościowego. 

Analiza danych zastanych będzie wykonana w oparciu o istniejące bazy danych z badania realizowanego 

przez miasto Medellin: odpowie na pytanie o wpływ reform przestrzennych na zadowolenia z miasta i 

dzielnicy, oraz o to, czy skala poprawy zadowolenia jest wprost proporcjonalna do skali inwestycji. 

Własne badanie ilościowe zostanie przeprowadzone wśród mieszkańców wybranych dzielnic Medellin, 

za pomocą ankiety wypełnianej przez Internet oraz za pomocą samodzielnie wypełnianej ankiety papierowej 

(dla porównywalności uzyskanych danych, będzie to taka sama ankieta, a wersja papierowa także będzie 

przygotowana do samodzielnego wypełnienia). W tym badaniu porównane będą między innymi wskaźniki 

zadowolenia, dumy, przywiązania - pomiędzy osobami, które doświadczyły takiej reformy przestrzennej  

i takimi, które jej nie doświadczyły. 

Terenowe badanie jakościowe będzie przeprowadzone wyłącznie wśród mieszkańców osiedli objętych 

zmianą przestrzenną. W tym badaniu szczególnie istotny będzie sposób funkcjonowania nowych (lub 

zmodernizowanych) elementów przestrzeni w postrzeganiu swojej okolicy i w codziennych 

przestrzennych zachowaniach. Dlatego też to badanie jakościowe będzie złożone z 3 metod, aby uzyskać 

jak najpełniejszą wiedzę na ten temat. Jeśli wiedza ta będzie uzyskana od jednego respondenta, to mniejsze 

jest ryzyko niejasności czy błędnych interpretacji. 3 metody wykorzystane w badaniu jakościowym to: 

1. Badanie za pomocą mapy wyobrażeniowej, poprzedzone krótką rozmową na temat zamieszkiwanego 

osiedla. Mapa wyobrażeniowa jest bardzo pomocna w wyróżnianiu funkcjonalnych, emocjonalnych  

i estetycznych wyróżników przestrzeni.  

2. Pogłębiony wywiad dotyczący indywidualnej relacji z przestrzenią, czyli ustrukturyzowany, ale otwarty 

na nowe wątki wywiad, wokół życia codziennego i pewnego rodzaju "historii tej codzienności"  

w kontekście najbliższego otoczenia. 

3. Spacer po fragmencie omówionej przestrzeni, z wykorzystaniem techniki foto story lub transect walk. Są 

to techniki, które w prawdziwym, omawianym na bieżąco otoczeniu pozwalają diagnozować 

funkcjonalność, emocje i doświadczenia związane z przestrzenią. 
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