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Proces

Co się wydarzyło?

Parking
Day
21.09.2019 r.

● Podczas animowanego
wydarzenia zaaranżowano
przestrzeń na całej szerokości
i wyłączono ruch samochodów
● Wraz z przedstawicielkami
Urzędu Miasta Poznania
przeprowadzaliśmy ankiety
z mieszkańcami oraz zbieraliśmy
pomysły na zmiany na placu
● Zbieraliśmy informacje o
potrzebach, oczekiwaniach oraz
opiniach o funkcjonowaniu
placu oraz planowanych
zmianach

Badanie
ankietowe
październik 2019 r.

● Zebraliśmy łącznie 111 ankiet
wśród mieszkańców Dolnego
Łazarza
● Docieraliśmy do mieszkańców
poprzez ich skrzynki, pukaliśmy
do ich drzwi, współpracowaliśmy
z lokalami w okolicy
● Uruchomiliśmy też ankietę w
wersji online i promowaliśmy ją
w lokalnych grupach
● Zbieraliśmy informacje o
opiniach, potrzebach, ale też
pomysłach na zmiany

Wywiady
pogłębione
październik 2019 r.

Warsztaty
eksperckie
14.11.2019 r.

Raport
końcowy
30.11.2019 r.

● Przeprowadziliśmy 21 długich
rozmów z najbardziej
zaangażowanymi osobami
w życie skweru

● Zebraliśmy ponad 120 wniosków,
które wstępnie obrobione
przedstawiliśmy podczas
warsztatów

● Rozmawialiśmy z lokalnymi
przedsiębiorcami, aktywistami
i bezpośrednimi sąsiadami
skweru

● Wraz z architektami grupy
Fronts Architects, którzy będą
projektować plac,
przedstawicielami ZDM, UMP,
aktywistami oraz mieszkańcami
zinterpretowaliśmy te wnioski
i nadaliśmy kierunki dla zmian

● Przekazywali oni swoje
wskazówki i opowieści. Udało się
wyłuskać specyﬁczny charakter
tego miejsca i nakreślić
potencjalny kierunek jego
przemiany.

● Odpowiadaliśmy pomysłami
na konkretne pomysły
i stworzyliśmy prototypy
przestrzeni oraz programu dla
skweru

Z czego składa się raport?
1.

Raport końcowy - rekomendacje
dla architektów i Urzędu Miasta
Zawiera wytyczne, rekomendacje i wnioski z
badań

3.

Wyniki badań jakościowych
Wnioski zebrane podczas ankiet i wywiadów,
podzielone na dwie grupy:

○

URBS - dotyczą architektury, urbanistyki, formy
placu, ﬁzycznej części skweru;

○

CIVITAS - dotyczą zachowań, interakcji;
wydarzeń, rzeczy, które dotyczą ludzkich;
międzyludzkich i zwierzęcych aspektów placu

2.

Wyniki badań ankietowych
Dane zebrane z ankiet na temat oceny,
odbioru skweru, marzeń oczekiwań, pomysłów
i obaw

Zobacz plik

4.

Wyniki pracy podczas warsztatów
eksperckich

Zobacz plik
Zawiera opis, przebieg i wynik warsztatów
eksperckich
Zobacz plik

Metodologia pozyskiwania danych do raportu
Badanie ankietowe

Wywiad pogłębiony

Eksperckie warsztaty współtworzenia

Ankieta papierowa

Zastosowanie ustrukturyzowanego wywiadu miało na
celu zebranie szczegółowych informacji wynikających
z bezpośrednich doświadczeń użytkowników placu i
autentycznych, pogłębionych pozwalających na
wyciągnięcie wniosków jakościowych. Metoda
umożliwiła zaobserwowanie zachodzących tam zjawisk
społecznych.

Autorskie, przygotowane na potrzeby badań warsztaty.
Wyjściem do pracy były zebrane podczas badań insighty
- podzielone na dwie grupy Civitas i Urbs.

Na parking day, ankieta papierowa była pretekstem do
rozmowy. Odwiedzający skwer, mogli również sami
uzupełnić ankietę i wrzucić do urny. Zapakowane w
koperty Urzędu Miasta ankiety wrzuciliśmy do skrzynek
pocztowych mieszkańców najbliżej placu. Zbieraliśmy je
w 4 punktach na Łazarzu.
Ankieta on-line
Przeprowadzona ankieta w wersji on-line, pozwoliła na
dotarcie do dużej liczby osób badanych. Dzięki temu
udało się zrealizować istotne założenie o szerokiej
dostępności do badania.
Uczestnicy:
●

mieszkańcy Poznania i Okolic (parking day)

●

mieszkańcy dolnego Łazarza

Metoda ta dała możliwość poruszenia trudnego tematu
obaw i wysłuchania opinii dotyczących przebudowy i
reorganizacji strefy parkowania, podczas rozmów w
cztery oczy.
Uczestnicy:

Wyniki warsztatów to chmura pomysłów w obu
obszarach, które odpowiadają na konkretne,
zdiagnozowane podczas badań potrzeby. Pomysły
zostały przełożone na prototypy przestrzeni placu
i kalendarzy wydarzeń na skwerze.
Uczestnicy:
●

Przedstawiciele Urzędu Miasta

●

Przedstawiciele Zarządu Dróg miejskich

●

mieszkańcy najbliższej okolicy

●

Aktywiści

●

aktywiści / artyści / inicjatorzy działań

●

Bliscy mieszkańcy skweru

●

lokalni przedsiębiorcy i właściciele lokali

Założenia metodologiczne

Założenia metodologiczne

Kontynuacja podjętych już działań
● skwer przeszedł już przemianę, a podczas kilku lat wydarzyły się rzeczy, które się
sprawdziły i przyjęły
● założeniem było skorzystać z dobrych praktyk i wykorzystać je w procesie projektowym
● najczęściej wymieniane to:
○ współtworzenie i aranżacja skweru przez mieszkańców
○ miejsce na sadzenie roślin
○ nawiązania do lokalnej historii
○ rzeźby społeczne
○ sylwester na placu

Założenia metodologiczne

Partycypacja w procesie projektowym
● wcześniejsza wersja skweru powstała w procesie partycypacyjnym, w którym to
mieszkańcy we współpracy z architektami zaplanowali układ placu
● również i ten proces tworzony jest w sposób partycypacyjny - nim architekci postawią
pierwszą kreskę wsłuchają się w potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz uwzględnią
ich pomysły na aranżację
● partycypacja na etapie analizy potrzeb odbywała się poprzez ankiety, wywiady, rozmowy,
warsztaty oraz prototyp i testowanie podczas Parking Day
● badacze wyszli do mieszkańców, czekali na nich na placu, pukali do ich drzwi i zostawiali
ankiety w ich skrzynkach, aby zebrać jak najwięcej jakościowych danych
● utworzono też grupę na portalu Facebook, który stał się kanałem dialogu podczas
procesu

Założenia metodologiczne

Użytkownik skweru w centrum procesu i Design Thinking
● poznanie mieszkańców stanowiło punkt odbicia do zdeﬁniowania ich potrzeb,
nakreślenia kierunków zmian oraz pierwszych prób prototypowania przestrzeni
i programu - czyli założeń procesu Design Thinking
● posłużyliśmy się również innymi założeniami DT: iteracyjnością działań oraz
interdyscyplinarnością w zespole
● podczas badań szukaliśmy potrzeb, oczekiwań i pomysłów interesariuszy skweru.
Naszym celem było dokładne ich skatalogowanie i przekazanie projektantom do
interpretacji jako wnioski do dalszej pracy

Założenia metodologiczne

Poszukiwania insightów - potrzeby, oczekiwania, pomysły
● podczas badań poszukiwaliśmy tzw. insightów - czyli wniosków, dzięki którym łatwiej
jest projektować rozwiązania
● opracowaliśmy katalog ponad 120 wniosków, do których przypisaliśmy konkretne
potrzeby, oczekiwania, pomysły i cytaty
● potrzeby są dość generyczne dla placów, dlatego zagłębialiśmy się w oczekiwania, bo to
one nadadzą charakter miejscu i to właśnie poprzez oczekiwania skwer będzie oceniany
● jedna potrzeba mogła mieć wiele, czasem sprzecznych oczekiwań. Jedno oczekiwanie
mogło mieć kilka pomysłów, które traktujemy jako inspirację dla projektantów
● zadaniem projektantów będzie zastanowić się w kontekście całej okolicy, które z potrzeb
można zaspokoić na skwerze i na które oczekiwania odpowiedzieć, biorąc pod uwagę
prowadzone przez miasto polityki

Założenia metodologiczne

CYTAT
“Tego z serduszkiem w sumie nie zrozumiałam, skąd to serduszko, jakoś się nie wczytałam”

INSIGHT
Nie zawsze rozumiem, o co chodzi w instalacji artystycznej

POTRZEBA

OCZEKIWANIE

Chcę być poinformowanym

Chcę zrozumieć, o co chodzi z tą sztuką

Założenia metodologiczne

POTRZEBA
Chcę być poinformowanym

OCZEKIWANIE

OCZEKIWANIE

Chcę zrozumieć, o co chodzi z tą sztuką

Chcę wiedzieć co można, a czego nie można

POMYSŁ

POMYSŁ

Opisy instalacji artystycznych

Oznaczenia jak z czego i jak można i nie można
korzystać

Założenia metodologiczne

>120 insightów

Założenia metodologiczne

URBS i CIVITAS - dwie sfery miasta
● Starożytni Rzymianie określali miasto jako połączenie dwóch sfer - URBS i CIVITAS
● Posłużyliśmy się nim, aby łatwiej podzielić wnioski na te, które są w centrum
zainteresowania projektantów architektury skweru, jak i te, które dotyczą osób
animujących tę przestrzeń

Założenia metodologiczne

INSIGHTY

URBS

CIVITAS

przestrzenna i materialna infrastruktura, w której
żyją mieszkańcy

wspólnota zamieszkująca - ludzie, zwierzęta i ich
wzajemne relacje

WYTYCZNE DLA ARCHITEKTÓW

WYTYCZNE DLA PROGRAMU

Założenia metodologiczne

Badania i praca ekspercka jako modelowy, partycypacyjny proces projektowy
● “Gdy pytałem ludzi czego chcą, to mówili, że chcą szybszych koni” - powiedział Henry
Ford
● Naszym założeniem było optymalne skorzystanie zarówno z wyników badań
i warsztatów - czyli partycypacji mieszkańców, jak i wiedzy eksperckiej i doświadczeń
w zespole
● To właśnie wiedza ekspercka pozwoliła właściwie wyciągnąć wnioski z badań,
przygotować warsztaty czy pozwoli zaprojektować plac i program dla niego
● Potrzeby, oczekiwania stanowią punkt odbicia dla projektantów - muszą być
uwzględnione, ale to projektanci dokonają wyboru, co i gdzie stanie na skwerze.
Ponieważ mają większą wiedzę o możliwościach i dostępnych rozwiązaniach mogą
stosować różne wersje, aż znajdą najbardziej optymalny sposób zaspokojenia wielu
potrzeb i oczekiwań.

Założenia metodologiczne
analitycy, projektanci, realizatorzy
●

BADANIA EKSPLORACYJNE - ankiety, wywiady itd.
analitycy, projektanci, realizatorzy

●

KOKREACJA I PARTYCYPACJA W PROJEKTOWANIU - warsztaty
analitycy, projektanci, realizatorzy

●

KONSULTACJE I TESTOWANIE PROJEKTU - spotkania, warsztaty
analitycy, projektanci, realizatorzy

●

EWALUACJA I MONITORING - mierniki, spotkania, ankiety

Interesariusze skweru

Kim są interesariusze skweru Eki z Małeki?

Mieszkańcy:
●
●
●

●
●

●

●
.

Odwiedzający przy okazji:

Wokół skweru
●
Dolnego Łazarza i okolic ●
Poznania
●
●
●
Rdzenni mieszkańcy
Nowi mieszkańcy

Chcą spokoju
i osiedlowego
charakteru
Chcą korzystać z miasta

Uczestnicy wydarzeń
Spacerowicze
Transferowicze
Turyści
Klienci hotelu i najmu
krótkoterminowego

Inicjatorzy działań:
●
●
●
●
●

Określone potrzeby:

Aktywiści
Artyści
Lokalni
przedsiębiorcy
Właściciele
i pracownicy lokali
UMP

●
●
●
●
●
●
●

Rodziny z dziećmi
Seniorzy
Psy i ich właściciele
Niewidzący
i niedowidzący
Niepełnosprawni
ruchowo
Rowerzyści
Kierowcy
samochodów

Kim są mieszkańcy skweru Eki z Małeki? rys demograﬁczny
“Starsza pani, której pomagają często sąsiedzi, odwiedza ją
pielęgniarka, mężczyzna z dzieckiem, para, oraz grupa
współlokatorów, którzy dość często imprezują.”
“Mieszkańcy często się zmieniają, nie wiem kto mieszka.”

“Rodziny, 30-40 latkowie.”
“Tak tam są mieszkania rotacyjne, ale nie wynajmowane
przez studentów. Tylko raczej ludzi pracujących.”
“Głównie są to osoby rdzennie mieszkające na Łazarzu,
takie które mieszkają tutaj od lat. Jest też kilka mieszkań
rotacyjnych, takich które zajmują głównie rodziny z małymi
dziećmi.”

“Muzyk, dr hab. Sztuk pięknych, dr geologii, pani
przedszkolanka, studenci prawa.”

“To są rodziny, nie studenci.”
“Ci sami ludzie, którzy mieszkają odkąd pamiętam.”

“Obserwuje, że teraz jest dużo młodych ludzi, którzy
wracają na Łazarz żeby tutaj zakładać swoje rodziny. To
starsze pokolenie już odeszło, młodzi ludzie podostawali
pozapisywane mieszkania, pokupowali.”

“Młodzi z dziećmi, starsza pani, jedno mieszkanie
studenckie, 2 mieszkania na wynajem,
Jedna pani pracuje w muzeum, w domu bajek, są
ludzie z reklamy, prawnicy, baletnica, logistyk.”
“Na pewno 2 rodziny, młode małżeństwo, starsza
pani, studentki.”

“Głównie rodziny z dziećmi ok 30 lat, 1 starsza pani
i pan dozorca, jedno mieszkanie airbnb.”
“Poznaliśmy sąsiadów, tam mieszkają chłopacy z Korei, Niemcy, kilku Hiszpanów, paru
Polaków. Głównie mieszkają tam obcokrajowcy.”

Kim są mieszkańcy skweru Eki z Małeki? sposób wynajmu
“Mieszkania są głównie wynajmowane, jest kilka
własnościowych, one mają od lat tego samego
właściciela. Właścicielką mieszkania, od której
wynajmuję była starsza pani, która mieszkała tu
w dzieciństwie.”
“Są mieszkania socjalne i mieszkania prywatne,
nabyte kilka lat temu do remontu (jest ich kilka),
za niskie ceny, w socjalnych zmieniają się
mieszkańcy, bywają eksmisje.
Wolnorynkowych mieszkań sprzedanych ostatnio
jest ok. 3. Podział prywatne / socjalne = pół na pół.”

“Ok 10 mieszkań, mieszkańcy się zmieniają, raczej
wynajmują niż prywatni, mieszkają czasem pół
roku, dwa lata, lub jak on dłużej. Mieszkania
należały kiedyś do lokatorów, starszych ludzi, ale
oni zmarli.”

“Zakładam, że pół na pół wynajmujący i
właściciele mieszkań”

“Więcej jest mieszkań wynajmowanych niż
prywatnych, 8 w całej klatce. “

“Więcej wynajmowanych.”

“Młodzi z dziećmi, starsza pani, jedno mieszkanie
studenckie, 2 mieszkania na wynajem,
Jedna pani pracuje w muzeum, w domu bajek, są
ludzie z reklamy, prawnicy, baletnica, logistyk,”
“W sumie jest 13 mieszkań, mieszkań studenckich
jest 3 w naszym pionie. Najkrócej mieszkający są
tam od 2 lat, reszta jest raczej dłużej.”
“Mieszkają raczej na stałe.”
“Większość to studenci.”

Kim są mieszkańcy skweru Eki z Małeki?

Podsumowanie
● Społeczność mieszkająca w okolicy skweru jest niejednolita - wiek od 11-82 lat, seniorzy,
młode rodziny z dziećmi, aktywiści, artyści, właściciele lokali, osoby o niskim statusie
społecznym, studenci, mieszkający 5-15 lat, do 5 lat i od zawsze
● Widać podział na mieszkańców rdzennych: wychowujących się tutaj i mieszkających
długie lata, w mieszkaniach własnościowych, oraz mieszkańców nowych: młodych,
zakładających rodziny, wynajmujących lub kupujących mieszkania w okolicy skweru
● Można wnioskować, że grupa mieszkańców rdzennych jest stopniowo wypierana przez
mieszkańców pojawiających się od niedawna i zjawisko to postępując będzie wpływało
na przyszłe potrzeby i funkcje placu. Stan obecny pokazuje jednak, że obie grupy
składają się na specyﬁczną tkankę społeczną mającą swój własny koloryt lokalny
i tożsamość. Wspólnie mają wpływ na szerokie spektrum potrzeb dotyczących skweru
Eki z Małeki

Wytyczne kierunkowe

Dla kogo bardziej powinien być skwer?
Mieszkańców / Odwiedzających
Chcących spokoju / Chcących korzystać z rozrywek
Przebywających często / Przebywających sporadycznie
Przebywających długo / Przebywających krótko
Ceniących tradycję i historię / Ceniących nowoczesność i użytkowość

INICJATYWY:
Oddolnych / Zaplanowych
Aktywistów / Przedsiębiorców
Artystów / Aktywistów społecznych

Dla kogo bardziej powinien być skwer? Kierunki dla projektowania

Podsumowanie
● Skwer należy programować przede wszystkim w kontekście mieszkańców najbliższej
okolicy. Tuż obok będzie zrewitalizowany Rynek Łazarski, jest park Wilsona, będzie też
nowa ul. Kolejowa - to one mogą przejąć część odpowiedzi na potrzeby mieszkańców
● Skwer musi zachęcać do częstego i dłuższego przebywania w różnych warunkach
atmosferycznych
● Nie powinien być miejscem stałych, głośnych wydarzeń, ani zachęcać do głośnego
przebywania - należy uszanować spokój mieszkańców, ale też nie zamykać tego miejsca
na sporadyczne wydarzenia, które mogą powodować większy hałas
● Miejsce doczekało się nazwy i symboli odwołujących się do historii Dolnego Łazarza,
co należy uszanować i wzmocnić. Należy też szukać rozwiązań bardziej tradycyjnych w kontrze np. do nowoczesnej formy przyszłego Rynku Łazarskiego

Dla kogo bardziej powinien być skwer? Kierunki dla programowania

Podsumowanie
● Plac potrzebuje programu i decyzji o zasadach jego funkcjonowania
● Nie należy oddawać placu w całości pod działalność komercyjną czy pod zarządzanie
przez podmiot komercyjny - potrzebne jest miejsce do działania dla aktywistów
i społeczników lokalnych
● Skwer powinien ułatwiać i zostawić miejsce dla oddolnych inicjatyw, a zadaniem UMP
jest znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu takie inicjatywy będą się pojawiać
● Należy zachować balans tych inicjatyw pomiędzy działaniami społecznymi
a artystycznymi - co wpisuje się w ideę kontynuacji dotychczasowych działań

Najważniejsze rekomendacje - architektura

Możliwe sposoby odpowiedzi na potrzeby interesariuszy

POTRZEBY

ODPOWIEDZI NA BÓL

ZADANIA DO WYKONANIA
●
●
●

Możesz zrobić coś za kogoś
Możesz powiedzieć gdzie
i jak to zrobić
Możesz powiedzieć, gdzie
i kto to zrobi za kogoś

●
●
●

Możesz wyleczyć źródło
bólu
Możesz uśmierzyć skutki
Możesz przekierować
uwagę

OSIĄGNIĘCIE KORZYŚCI
●

Możesz dać artefakty
osiągnięcia korzyści
np. zdjęcia, odznaki,
pamiątki, video itp.

Główne grupy potrzeb, na które trzeba odpowiedzieć

Potrzeby związane z architekturą i układem placu:
● Funkcjonalność
● Informacja i komunikacja
● Bezpieczeństwo
● Estetyka
● Kontakt z naturą
● Sztuka i symbolika
● Zabawa i rozrywka
● Aktywizacja i zachęcanie do działania

Główne grupy potrzeb, na które trzeba odpowiedzieć

FUNKCJONALNOŚĆ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chcę łatwego dostępu
Chcę mieć gdzie zaparkować
Chcę przejechać
Chcę przejść
Chcę usiąść
Chcę zostawić rower
Nie chcę moknąć
Potrzebuję ciszy
Potrzebuję, żeby było
wygodnie

Rekomendacje dla architektów:
•
•

•

Rozplanować układ placu, aby wpisywał się
w naturalne ciągi komunikacyjne
Pomyśleć o placu, jako o miejscu
funkcjonalnym niezależnie od pory dnia, roku
czy warunków atmosferycznych
Funkcje placu należy zaplanować tak, aby
uzupełniały ofertę okolicznych miejsc

Pomysły:
• Jednym z oczekiwań jest, aby było to miejsce
spotkań, zatem warto dopasować meble
miejskie do krótszych i dłuższych spotkań np.
umiejscowić zadaszone ławki z oparciem
naprzeciwko siebie
• Poidełko

Główne grupy potrzeb, na które trzeba odpowiedzieć

INFORMACJA I KOMUNIKACJA
•
•

Chcę być poinformowanym
Potrzebuję informacji

Rekomendacje dla architektów:
•

Zaprojektować dwa rodzaje nośników
informacji:
○ przy obiektach, które tłumaczą
intencję, instrukcję korzystania i na co
może pozwolić sobie użytkownik
○ ogólną, na której zaznaczone będą
miejsca, w których można zaspokoić
niemożliwe do zrealizowania na placu
potrzeby oraz odległości do nich

Pomysły:
• Tabliczki, które tłumaczą intencję artystów
• Graﬁczne przedstawienie funkcji i sposobu
używania instalacji i mebli

Główne grupy potrzeb, na które trzeba odpowiedzieć

BEZPIECZEŃSTWO
•

Chcę, żeby było bezpiecznie

Rekomendacje dla architektów:
•

Rozpatrywać bezpieczeństwo w różnych
aspektach:
○ bezpośrednich zagrożeń, jak ruch
samochodowy, upał, silny deszcz czy
wiatr
○ poczucie niebezpieczeństwa, jak
miejsca niedoświetlone lub
niewidoczne, przejścia obok grup ludzi

Pomysły:
• Neutralność światopoglądowa i brak
drażniących instalacji symbolicznych
• Zapewnić widok tego co się dzieje na placu
z okolicznych okien i balkonów

Główne grupy potrzeb, na które trzeba odpowiedzieć

ESTETYKA
•
•

Chcę żyć w atrakcyjnej okolicy
Potrzebuję porządku

Rekomendacje dla architektów:
•
•
•
•

Unikać rozwiązań, które wymagają dużego
zaangażowania w utrzymanie czystości
Zapewnić wystarczającą liczbę koszy
Przyjrzeć się problemom z niedopałkami
i psimi odchodami
Zastosować trwałe i dobre jakościowo
materiały i instalacje

Pomysły:
• Umożliwić aranżację i opiekę nad placem
sąsiadom
• Miejsca selﬁe-friendly, mikrozachwyty

Główne grupy potrzeb, na które trzeba odpowiedzieć

KONTAKT Z NATURĄ
•
•
•
•

Chcę dbać o środowisko
Chcę przebywać wśród zieleni
Potrzebuję kontaktu z wodą
Potrzebuję kontaktu z zielenią

Rekomendacje dla architektów:
•

•
•
•
•
•

Maksymalizować ilość i powierzchnię terenu
zielonego - to najczęstsze postulaty
mieszkańców
Stosować zieleń o różnej wysokości
Zostawić grunt wokół zieleni
Zastosować elementy z wodą
Stosować też całoroczne rośliny lub rotować
Rozważyć materiały z recyklingu

Pomysły:
• Duży iglak, jako element dekoracji
świąteczno-noworocznej
• Dać możliwość sadzenia kwiatów i uprawiania
roślin na placu
• Roślinność jako wyróżnik miejsca

Główne grupy potrzeb, na które trzeba odpowiedzieć

SZTUKA I SYMBOLIKA
•
•

Potrzebuję kontaktu ze sztuką
Potrzebuję kultywować
tradycje

Rekomendacje dla architektów:
•

•

Kontynuować działania, które były do tej pory
prowadzone na skwerze - w tym rotacyjną
rzeźbę społeczną
Nie zmieniać, a wzmacniać powiązania
z wartościami Eki z Małeki - niekoniecznie
tylko w kontekście historycznym, ale też
dzisiejszej interpretacji

Pomysły:
• Stała rzeźba do podpalania, albo nawiązanie
do ognia i tradycji sylwestrowych

Główne grupy potrzeb, na które trzeba odpowiedzieć

ZABAWA I ROZRYWKA
•
•
•
•

Chcę poćwiczyć
Chcę się napić, zjeść
Chcę wyjść pobawić się z
dzieckiem
Potrzebuję rozrywki

Rekomendacje dla architektów:
•

•
•

Nie programować przestrzeni jako stały plac
zabaw albo siłownię zewnętrzną - te funkcje są
w okolicy - trzeba wskazać gdzie
Zostawić elementy potrzebne do chwilowych
rozrywek, czy ćwiczeń
Umożliwić organizację i aranżację placu pod
różne wydarzenia i działalności z zakresu
czasu wolnego lub gastronomii

Pomysły:
• Urządzenia do niezobowiązujących ćwiczeń
przy okazji - np. naciskanie nogą siedząc
na ławce

Główne grupy potrzeb, na które trzeba odpowiedzieć

AKTYWIZACJA
•
•

Chcę się zaangażować
Potrzebuję mieć wpływ na
zmiany

Rekomendacje dla architektów:
•

•
•

Pracować iteracyjnie i konsultować zmiany
na różnych etapach prototypowania (design
thinking)
Dać możliwość aranżacji i zmian na skwerze nie projektować jednego układu na lata
Zostawić margines dla decyzji mieszkańców
w niektórych kwestiach

Pomysły:
• Wielofunkcyjne meble
• Zaproszenie do tworzenia placu - np. sadzenia
roślin
• Możliwość przenoszenia mebli

Uwaga ogólna

ALKOHOL
•
•

•

•

Ważną kwestią jest picie alkoholu
na skwerze
Mieszkańcy chcą i będą pić piwko kwestia na ile będzie to legalne i na ile
będą o to ścigani czy monitorowani
Z drugiej strony duże grupy budzą
poczucie zagrożenia wśród innych
mieszkańców, a nadmiar alkoholu
powoduje sytuacje niebezpieczne
Komercyjny ogródek piwny może nie
zmienić sytuacji, wywołać nowy popyt
na alkohol, a osoby wrażliwe cenowo
i tak przeniosą się do bram lub innych
miejsc

Luźny pomysł:
•

•
•
•

Można rozważyć wydzielenie
niekomercyjnego ogródka, który
pozwala na legalne picie alkoholu,
ale w określonych godzinach
Monitoring, mógłby dyscyplinować
przestrzeganie tych reguł
Ogródek taki powinien być na
widoku, doświetlony i oddalony od
głównego ciągu pieszego
Animacja tej przestrzeni mogłaby
pomóc zmienić zachowania
i postawy dla tego miejsca

Najważniejsze rekomendacje - program

Główne grupy interesariuszy programu

RÓŻNE POTRZEBY
•
•
•
•
•
•

Seniorzy
Niepełnosprawni
Ukraińcy
Młodzież
Studenci
Właściciele zwierząt

Rekomendacje dla programu:
•

•

Wydarzenia na placu muszą odzwierciedlać
realne (nie wyobrażone) oczekiwania różnych
grup odbiorców z tej okolicy
Odgórne, obce w tonacji wydarzenia
o uniwersalnym charakterze nie są najlepiej
odbierane przez lokalną społeczność, ale
przyciągają ludzi z zewnątrz - trzeba to
wybalansować

Pomysły:
• Stały program, w którym oddolne inicjatywy
kierowane są do konkretnych grup odbiorców
• Balansowanie pomiędzy wydarzeniami
uniwersalnymi, a kierowanymi do grup

Główne grupy interesariuszy programu

NA STAŁE
•

Sąsiedzi

Rekomendacje dla programu:
•

•

•

Sąsiedzi nie chcą, aby skwer stał się miejscem
bardzo częstej animacji, szczególnie
o charakterze ogólnomiejskim
Wzbogacić program o wydarzenia nastawione
na bardzo lokalny, sąsiedzki i integracyjny
charakter
Uwzględnić zarówno potrzeby uczestnictwa,
jak i biernej obserwacji

Pomysły:
• Wspólne sadzenie roślin
• Urodziny kamienicy
• Wybory najpiękniejszej kamienicy

Główne grupy interesariuszy programu

NA CHWILĘ
•
•

Uczestnicy wydarzeń
Turyści

Rekomendacje dla programu:
•

•
•

Nie przeładować skweru akcjami
zwiększającymi liczbę uczestników spoza
osiedla (tę funkcję może przejąć Rynek
Łazarski)
Zachować tradycję animowanych sylwestrów
na skwerze
Zbudować spójną narrację o skwerze
nawiązując do jego historii, obyczajów oraz
patronów

Pomysły:
• Zapewnić stałe ﬁnansowanie imprezie
sylwestrowej i utrzymać jej lokalny charakter
• Wpisać skwer do programu wycieczek
i spacerów po Łazarzu

Główne grupy interesariuszy programu

INICJATORZY DZIAŁAŃ
•
•
•
•

Organizatorzy (potencjalni)
Aktywiści
Biznes
UMP

Rekomendacje dla programu:
•

•

•

Zapewnić opiekę nad placem, która pozwoli
na ciągłość działań i dbanie o właściwą ich
jakość
Wyważyć pomiędzy udziałem komercyjnym
a chwilowymi inicjatywami oddolnymi,
społecznymi czy artystycznymi
Zapewnić pomoc organizacyjną oraz rzeczową
inicjatywom oddolnym

Pomysły:
• Rotacyjna rola operatora placu
• Budżet/konkurs na najlepsze inicjatywy
oddolne
• Skład mebli i atrybutów potrzebnych
do animacji

Inspiracje i pomysły mieszkańców

Inspiracje
pomysły mieszkańców

ZIELEŃ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Różne byliny, kolorowe krzewy”
“Dużo drzew, może wielki dąb na środku”
“Dużo zieleni Labirynt z bambusa”
Łąka kwietna
“Zielone parki, zadbane, ogrodzone jak w
Szkocji”
“Uderzająco zielona przestrzeń”
”Trawy pampasowe dzielące przestrzeń.”
“Zieleń wielopoziomowa”
“Pergola”
“Elementy ogrodu społecznego”

źródło: www.pixbay.com

źródło: www.needpix.com/

źródło: www.archdaily.com | Botanical Park in Cyprus

źródło: wikipedia

źródło: https://www.dezeen.com/
Melbourne house by Austin Maynard Architects

źródło: www.archdaily.com
Place au Changement Public Plaza / Collectif Etc
●

Inspiracje
pomysły mieszkańców

ZIELEŃ
•
•

•

Sezonowe rośliny jako wyróżnik miejsca
Kwitnące lub zmieniające kolor
w określonym momencie roku rośliny
mogą stanowić atrakcję, która przyciąga
ludzi na plac i sprawia, że staje się z tego
znany, ale nie obciąża turystyką
i zachowuje przez większość roku
charakter sąsiedzki
Przykładem są np. magnolie w parku
Wilsona czy hanami w Japonii

źródło: www.ﬂickr.com

źródło: www.unsplash.com

źródło: cajchai.com | Hanami

źródło: maxipixel.com

Inspiracje
pomysły mieszkańców

WODA
●

●
●
●

“Byłam ostatnio w Budapeszcie, była
tam taka bardzo fajna zielona ściana
z której spływała szumiąca woda.
Bardzo ładnie to wyglądało, myślę że
mogłoby się tutaj sprawdzić, może
zamiast typowej fontanny. “
“Fontanna, oczko wodne.”
“Fontanna ale taka nie nowoczesna.”
“Poidełko”

źródło: www.pocketparksnyc.com/the-blog/category/history/2

źródło:https:www.archdaily.com
DO ARCHITECTS | Wilno | Ogmios City Public Space

źródło: www.dezeen.com
Djao-Rakitine | Meble miejskie w Londynie

Inspiracje = pomysły mieszkańców

NIETYPOWE, NIEOCZYWISTE ELEMENTY
DO ZABAWY
●
●
●

●
●

“Usystematyzowanie nie leży w ludzkiej
naturze.”
“Coś dla dzieci ale nie plac zabaw”
“...bo można różne aktywności:
posiedzieć na ławce, trawie, jest
miejsce do wydarzeń kulturalnych.
Można skakać po kamieniach i zbierać
kasztany! Nieoczywiste rzeczy, jakieś
skałki.”
“Przyrząd do ćwiczeń, służący np.
do podlewania roślin”
“Niestandardowy plac zabaw.
Nieoczywiste urządzenia do zabaw.
Walderowski plac zabaw.”

źródło: https://www.dezeen.com
Jakub Szczęsny Wyspa Synchronizacja

źródło: https://www.whitemad.pl/ Eindhoven

źródło: https://www.dezeen.com
Instalacja Porto studio LIKEarchitects

źródło: archdaily.com | Pilar de la Horadada Promenade / Joaquín
Alvado Bañón

Pomysły mieszkańców

AKTYWNOŚCI
●
●
●
●
●
●

bule
stół do gry w szachy
stół do badmintona
malowanie po chodnikach
stół biesiadny
mapa miejsc w okolicy

źródło: archdaily.com
Hello Wood's POP-UP Park

źródło: unsplash.com

źródło: unsplash.com

Pomysły mieszkańców

Murale / wzory na ziemi
●

wzór niewidoczny z
poziomu skweru, ale
widoczny z poziomu
balkonów czy drona

źródło: s.telegraph.co.uk
JR | wydruk na posadzce | Nowy Jork

źródło: unsplash.com

źródło: unsplash.com

źródło: wikipedia.com

źródło: sztukapubliczna.pl
Mariusz Libel, Ziemial

Chcesz powtórzyć podobny proces?

Skontaktuj się:
Hanna Rzepecka

Artur Brzyski

https://www.linkedin.com/in/hannarzepecka/

https://www.linkedin.com/in/arturbrzyski/

halo@hannarzepecka.pl

artur@brzyski.consulting

tel. 665 261 396

tel. 501 684 242

