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 Badania nad formą urbanistyczną prowadzone są w Polsce od wielu lat i w obrębie wielu dyscyplin 
naukowych. 

Zarówno geografowie, architekci i urbaniści jak i historycy i socjologowie upatrują w fizycznej i kulturowej 
formie miasta istotne elementy wewnętrznej logiki, którą warto badać dla ich opisu i uchwycenia zasad 
teoretycznych lub dla uzyskania podstaw dla decyzji projektowych. 

Dynamika historii Polski i obszarów historycznie z nią związanych sprawia, że formy ich 
zagospodarowania są wyjątkowo zróżnicowane. 

Stąd propozycja naukowej, interdyscyplinarnej dyskusji.  
 

Tradycja badań morfologicznych, której początek można odnieść do pierwszych badań geografów 
Stanisława Gorzuchowskiego i Stanisław Leszczyckiego oraz architekta Oskara Sosnowskiego zasługuje na 
szersze opracowanie.  

Okres powojenny to z pewnością ważne badania związane z odbudową i konserwacją tkanki 
historycznej (Jan Zachwatowicz) i zagadnieniami planowania przestrzennego (Kazimierz  Dziewoński, Bolesław 
Malisz). 

Szkoła krajobrazowa to kolejny zakres badań, a metoda badań krajobrazowych Janusza 
Bogdanowskiego jest dziś stosowana przy waloryzacji obszarów chronionych. Innym zakresem badań jest szkoła 
metodologii Conzenowskiej zapoczątkowana w Łodzi przez Marka Kotera i Mariusza Kuleszę.     

To oczywiście tylko niektóre punkty na Polskiej mapie badań formy urbanistycznej. 
 
  Proponujemy kilka bloków tematycznych: 

 Historia formy urbanistycznej wybranych miast i regionów 
 Forma urbanistyczna - teorie i hipotezy  
 Forma urbanistyczna, historia urbanistyki i urbanistyka współczesna – ważne zjawiska, pojęcia i 

definicje 
 Piękno i racjonalność Polskiej przestrzeni zbudowanej  
 Współczesne problemy budowy i rewitalizacji Polskiej przestrzeni  
 Materiały do kwerendy opracowań opisowych i metodologicznych dot. formy urbanistycznej ziem 

Polskich 

 Badania Conzenowskie  w geografii, urbanistyce i architekturze – Polska 
 Badania szkoły Włoskiej w geografii,  urbanistyce i architekturze – Polska 
 Badania szkoły Francuskiej w geografii, urbanistyce i architekturze – Polska 
 Badania Space Syntax w geografii, urbanistyce i architekturze – Polska 

  


