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Proces



Co się wydarzyło?

● 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

Parking
Day

Raport
końcowy

30.11.2019 r.21.09.2019 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

Badanie 
ankietowe
październik 2019 r.

Wywiady 
pogłębione
październik 2019 r.

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

● Rozmawialiśmy z lokalnymi 
przedsiębiorcami, aktywistami 
i bezpośrednimi sąsiadami 
skweru

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

Warsztaty
eksperckie
14.11.2019 r.

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

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

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



1. Raport końcowy  - 
rekomendacje dla architektów 
i Urzędu Miasta

Zawiera wytyczne, rekomendacje i wnioski z 
badań

Zobacz plik

2. Wyniki badań ankietowych

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

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

Zobacz plik

4. Wyniki pracy podczas warsztatów 
eksperckich

Zawiera opis, przebieg i wynik warsztatów 
eksperckich

Zobacz plik

Z czego składa się raport?

http://ekizmaleki.pl/docs/01_Raport_koncowy_EZM_HRzepecka_ABrzyski_2019.pdf
http://ekizmaleki.pl/docs/03_Wyniki_badan_jakosciowych_EZM_Hrzepecka_ABrzyski_2019.xlsx
http://ekizmaleki.pl/docs/04_Wyniki_pracy_podczas_warsztatow_eksperckich_EZM_Hrzepecka_ABrzyski_2019.pdf


Metodologia pozyskiwania danych do raportu 

Badanie ankietowe
Ankieta papierowa

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

Wywiad pogłębiony
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. 

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

Uczestnicy:

● mieszkańcy najbliższej okolicy

● aktywiści / artyści / inicjatorzy działań

● lokalni przedsiębiorcy i właściciele lokali

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

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

● Aktywiści

● Bliscy mieszkańcy skweru



Kim są okoliczni mieszkańcy?



Kim są mieszkańcy skweru Eki z Małeki? rys demograficzny

“Poznaliśmy sąsiadów, tam mieszkają chłopacy z Korei, Niemcy, kilku Hiszpanów, paru 
Polaków. Głównie mieszkają tam obcokrajowcy.”

“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.”

“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”

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

“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.”

“To są rodziny, nie studenci.”

“Ci  sami ludzie, którzy mieszkają odkąd pamiętam.” “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.” 

* Dane zebrane podczas rozmów 
z mieszkańcami

“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.”



Kim są mieszkańcy skweru Eki z Małeki? sposób wynajmu

“Większość to studenci.”

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

“Mieszkają raczej na stałe.”

“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.”

“Więcej wynajmowanych.”

“W sumie jest 13 mieszkań, mieszkań studenckich 
jest 3 w naszym pionie. Najkrócej mieszkający są 
tam od 2 lat, reszta jest raczej dłużej.”

“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,”

“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.” 

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

“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.”

* Dane zebrane podczas rozmów 
z mieszkańcami



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

Kim są mieszkańcy skweru Eki z Małeki?



Mieszkańcy:

● Wokół skweru
● Dolnego Łazarza i okolic
● Poznania

● Rdzenni mieszkańcy
● Nowi mieszkańcy

● Chcą spokoju i osiedlowego 
charakteru

● Chcą korzystać z miasta

.

Odwiedzający przy okazji:

● Uczestnicy wydarzeń
● Spacerowicze
● Transferowicze
● Turyści
● Klienci hotelu i najmu 

krótkoterminowego

Określone potrzeby:

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

Inicjatorzy działań:

● Aktywiści
● Artyści
● Lokalni przedsiębiorcy
● Właściciele i pracownicy lokali
● UMP

Kim są interesariusze skweru Eki z Małeki?



Ocena placu - architektura - wyniki ankiet



Ocena placu - architektura: ocena zmian

tak
nie

UWAGA:
Badanie nie miało charakteru ilościowego, ale 
jakościowy. Wykres jest tylko poglądowy. 

Cytaty:

“Przez skwer Eki z Małeki z reguły przechodzę, 
niemniej od czasu do czasu, od ostatnich zmian, 
pozytywną transformacją, lub przysiąść na ławce, 
spacer”

“Hmm, właśnie kiedyś było tak, że tam się 
spotykała menelarnia, tamte 10 lat temu jak 
zacząłem tutaj mieszkać. Tam się omijało to 
miejsce, sami menele. Bili się, zaczepiali, to było 
takie miejsce schadzek. (...) Tak się zrobiło 
normalnie, pozmieniało się naprawdę dużo.”

“Jak przechodzę w nocy na Ekach czuję się 
bezpiecznie, kiedyś tak nie było. Teraz tam, 
uważam jest bezpieczniej.”

Czy znałeś to miejsce sprzed 4 lat, sprzed zmian?



5- zdecydowanie mi się podobają
4-raczej mi się podobają
3-nie mam zdania 
2-raczej mi się  nie podobają
1-zdecydowanie mi się nie podobają

 Jak odbierasz zmiany na placu?

UWAGA:
Badanie nie miało charakteru ilościowego, ale 
jakościowy. Wykres jest tylko poglądowy. 

Cytaty:

“Jest zmiana, ale raczej powiedziałabym 
wizualna, wizerunkowa. Wciąż jest tak, że jednak 
nie chce się tam usiąść. To smutne, bo myślę że to 
miejsce ma ogromny potencjał.”

Ocena placu - architektura: ocena zmian

Najczęstsze odpowiedzi:

● Mieszkańcy zauważyli zmiany, które zaszły na 
placu 4 lata temu

● Część z nich wskazywała, że nie pamięta co 
było przed zmianami, i że zaczęli zauważać 
plac po rewitalizacji. Wcześniej  skwer był 
nieistotnym miejscem.

● Niektórzy brali udział w badaniach 
przeprowadzonych 4 lata temu przez 
Komitywę. 

● Pojawiają się opinie, że miejsce podczas 
procesu zmian nabrało innego charakteru, 
zaczęto kojarzyć je bardziej pozytywnie. Jest to 
jednak początek zmiany, która według 
deklaracji mieszkańców jest potrzebna.

● Pojawiają się opinie, wg których plac zaczął 
być widoczny, wcześniej był niedostępny, 
ogrodzony, pełny krzaków. Nie pełnił funkcji 
przystankowej.



Jakie są Twoje pierwsze skojarzenia z tym miejscem?

Najczęstsze odpowiedzi:

● Rozmówcy podkreślają, piękną, zwartą, 
historyczną architekturę najbliższej okolicy 
skweru. 

● Przywoływane są wspomnienia Sylwestra
● Przywoływane są wspomnienia Eki z Małeki

● Mieszkańcy nazywają miejsce “naszym 
placykiem”

● Duże nasłonecznienie przestrzeni latem 
i wiosną, bywa wymieniane jako element 
wymagający lepszego zorganizowania 
przestrzeni.

● Wśród negatywnych opinii wskazują na:
○ omijanie jedynie tego placu
○ zaniedbanie
○ brak zieleni, oddechu
○ zdominowanie okolicy przez ruch 

samochodowy

Ocena placu - architektura: skojarzenia

Cytaty:

“To jest nasz placyk.”

“Unikalne miejsce, z bardzo dużym potencjałem, 
nienaruszona tkanka przedwojenna.”

“Miejsce kultowe, serce kulturalne, miejsce zborne 
o charakterze kulturowym, kameralne, w jakiś 
sposób odzyskane.”



OCENA PLACU: Wyposażenie placu

Rzeźby:

Rzeźby traktowane są jako ważny, charakterystyczny 
element placu. Tworzy jego tożsamość. Podobają się. 
Ludzie chętnie z nich korzystają. 

Należy uważać na:

- niezrozumienie tej sztuki
- rozmówcy chętnie zobaczyliby sztukę innych 

artystów  w tym miejscu

Cytaty:

“Skwerek jest sympatyczny.”

“Wcześniej dziadostwo i wysypisko, ładnie zrobione. “

“Z dużym zainteresowaniem przyglądam się zmianom 
na skwerze i widzę, że idą w dobrym kierunku. Jestem 
zwolenniczką wykorzystania tego, co już jest i w 
oparciu o obecny wygląd poszerzania / zmiany, 
korygowania funkcjonującego projektu.”

“Przydałyby się jakieś takie ruchome meble, może 
trochę ławek. Tak żeby łatwiej było organizować tutaj 
eventy, animacje, które się tu odbywają. “

“Tutaj człowiek czuje się jak na totalnej patelni, nie 
można przez to też za bardzo zatrzymać, odpocząć.”

Czy podoba Ci się wyposażenie placu?

UWAGA:
Badanie nie miało charakteru ilościowego, ale 
jakościowy. Wykres jest tylko poglądowy. 

5- zdecydowanie mi się podoba
4-raczej mi się podoba
3-nie mam zdania 
2-raczej mi się  nie podoba
1-zdecydowanie mi się nie podoba



Ocena placu architektura: okolica skweru (URBS)

Czy podoba Ci się okolica skweru?

wg ankietowanych:

5- zdecydowanie mi się podoba
4-raczej mi się podoba
3-nie mam zdania 
2-raczej mi się  nie podoba
1-zdecydowanie mi się nie podoba

Opinie mieszkańców na temat okolicy 
placu:

● Piękne kamienice, secesyjna zabudowa, 
● Ten skwer jest dobrze umiejscowiony, ma 

historyczne znaczenie, ładną architekturę.
● Okolica skweru składa się z nienaruszonej 

zabytkowej architektury, co jest ewenementem 
w skali Poznania

● Oddech od gęstej zabudowy

Negatywne opinie na temat placu

● Brak osłonięcia, plac się nagrzewa,
● Brzydkie witryny, niektóre kamienice 

zaniedbane,
● zaniedbanie przestrzeni
● brak zieleni, oddechu
● zdominowanie okolicy przez ruch 

samochodowy

UWAGA:
Badanie nie miało charakteru ilościowego, ale jakościowy. 
Wykres jest tylko poglądowy. 

Cytaty:

“Tu nie może być przesady, to jest mały plac.”



Ocena placu: architektura: mała architektura

Ocena obiektów małej architektury na 
skwerze:
Meble najczęściej zbierają pozytywne opinie. Są 
wykonane z dobrych materiałów. Nie ulegają 
wandalizmowi, są trwałe

Najczęściej respondenci wskazują:
● małą liczbę ławek, przez co skwer szybko się 

zagęszcza
● brak ławek z oparciem
● małą ilość zieleni 
● małą ilość koszy, przez co na placu jest brudno

Pojawiają się odpowiedzi:
● Dobre materiały (drewno)
● posadzka  - dla niektórych wygląda jak 

prezbeton, dla innych oznaka recyklingu
● nieprzemyślane ścieżki
● zaniedbanie
● brak stałej pielęgnacji roślinności, utrzymania 

czystości
● śmieci

Cytaty:

“Skwerek jest sympatyczny.”

“Tu nie może być przesady, to mały plac.”

“Pergole- zieleń wysoka, ławki, elementy zabaw do 
dzieci, mała architektura zmuszajaca do zabawy. 
Górka, skrzynki, kamienie itp. (Jak przy rondzie 
Jeziorańskiego.”



Ocena placu architektura: zieleń

Ocena zieleni 
Często pojawiają się odpowiedzi:

● o małej ilości zieleni na placu
● braku zieleni użytkowej
● braku wysokiej zieleni, zacienienia
● brak pielęgnacji roślinności wpływa na ciągłe 

pogorszenie się ich stanu 
● zieleń niszczeje przez psie odchody
● duża przestrzeń zabrana przez nieużytkową 

zieleń - krzewy

Podsumowując:
Mieszkańcy wskazują na małą ilość zieleni na Łazarzu. 
Obecny stan zieleni jest niewystarczający, choć 
mieszkańcy podkreślają, że nasadzenie jakiejkolwiek 
roślinności jest korzystne. Podkreślana jest zbyt mała 
ilość  szczególnie wysokiej strefy zieleni, chroniącej od 
hałasu i upału. Jednocześnie opinie mieszkańców 
zwracają uwagę na potencjał skweru jako zielonej 
przerwy w zwartej zabudowie, której brakuje  w tej 
okolicy Łazarza.

Cytaty:

“Za dużo asfaltu, za dużo samochodów, za mało 
zieleni.”

“Ciągle zbyt mało zieleni wysokiej.”

“Wcześniej było lepiej, bo w krzakach chowało się 
mnóstwo ptaków. Teraz jest mniej zieleni.”

“Malutki kawałek wesołej zieleni na betonowym 
dolnym Łazarzu.”



Ocena placu: architektura: parkowanie i ruchu w okolicy skweru

Parkowanie

Wśród mieszkańców, zarówno na Parking Day, jak 
i w ankietachpojawiały się różne opinie dot. 
parkowania na Dolnym Łazarzu.

Część mieszkańców, deklarowała, że jest w stanie 
zrezygnować z parkingu bezpośrednio pod lokalami 
zamieszkania, na rzecz  posiadania ładnej przestrzeni. 
Mieszkańcy domagają się miejsc dostępnych dla nich, 
położonych blisko lokali w których mieszkają - 
niekoniecznie bezpośrednio przy placu Eki z Małeki. 
Często wskazywano, że skwer otoczony jest autami, 
przez co traci na atrakcyjności.  

Pojawiały się również głosy, że mieszkańcy chcą i mają 
prawo parkować pod domem. Wskazywano na 
problem na całym Łazarzu. 

Ważną kwestią jest również ograniczenie nielegalnego 
parkowania i  ruchu samochodów o dużym natężeniu

Ważne!

Przy Hostelu niebezpiecznie przechodzi się przez ulicę 
(drzewo zasłania przejście dla pieszych).

Cytaty:

“Jestem za ucywilizowaniem tej przestrzeni i bardzo 
się cieszę na planowane wprowadzenie opłaty za 
parkowanie.”

“Parkowanie rowerów jest w okolicy dużym 
problemem, wszędzie ludzie przypinają. Przydałaby 
się tutaj osłonięta wiata na rowery.”

“Przez plac nie można przejść, jest pustą wyspą, 
otoczoną samochodami, z małą ilością zieleni, jest 
niepraktyczny i nieestetyczny.”

Parkowanie wokół skweru

Część mieszkańców, korzysta z placu w celu 
zaparkowania, pojawiają się głosy, że zaparkowane 
wokół skweru auta utrudniają korzystanie z placu. 
Odcinają plac od ruchu. Stwarza to skojarzenie bardziej 
zagospodarowanego ronda, niż rzeczywistego placu

Ruch rowerowy

Mieszkańcy wskazują brak kontrapasów, miejsc do 
przypięcia roweru, parkingu rowerowego, zadaszonej 
wiaty, stacji roweru miejskiego.

Przejścia przez ulicę

Badani wskazują niebezpieczne przejście przez ulicę 
obok drzewa. 

W okolicy przez zaparkowane auta trudno przejść na 
drugą stronę ulicy i poruszać się po chodnikach. 
 

Ruch pieszych
Mieszkańcy chcą skweru otwartego z każdej strony, tak 
żeby z każdego narożnika ulicy można było go przejść.



Czy przestrzeń wymaga zmiany? 

W jakim obszarze? przestrzeń wymaga 
zmian?

Według deklaracji osób badanych wszystkie z badanych 
obszarów wymagają zmiany.

Organizacja w zakresie:
● ruch samochodowego 

○ organizacja przestrzeni
○ zapewnienie miejsc parkingowych

● przejście przez plac - dostępność nie tylko od ulicy 
Małeckiego  

● poszerzenie placu

Architektura i zieleń:
● więcej użytkowych i funkcjonalnych elementów
● estetyka miejsca
● zadbanie o czystość na skwerze
● więcej zieleni (drzew, kolorowych roślin, zieleni 

użytkowej)

Relacje sąsiedzkie:
● potrzebna wspólna przestrzeń pozwalająca na 

budowanie więzi i aktywizowanie społeczności 
sąsiedzkiej. 

Program i funkcje:
● wzbogacenie o stałą ofertę mniejszych regularnych 

wydarzeń.
● lokale gastronomiczne

UWAGA:
Badanie nie miało charakteru ilościowego, ale 
jakościowy. Wykres jest tylko poglądowy. 

tak
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Ocena placu: architektura: zmiany

Cytaty:

“...z małą ilością zieleni, jest niepraktyczny i 
nieestetyczny.”

“Parkowanie rowerów jest w okolicy dużym 
problemem, wszędzie ludzie przypinają. Przydałaby 
się tutaj osłonięta wiata na rowery.”

“Przez plac nie można przejsc, jest pustą wyspą, 
otoczoną samochodami, z małą ilością zieleni, jest 
niepraktyczny i nieestetyczny.”

“Więcej zieleni mniej betonu.”



Ocena placu: architektura: zmiany

Wskazano pomoc sąsiedzką (zawsze dbaliśmy o 
starszą panią).

Mieszkańcy deklarują chęć pomocy przy 
wspólnym tworzeniu skweru, 

Cytaty:

“Nie. Boże to jest syf, kiła i mogiła. Nic nie zdarza 
się robić.”

“Nie, mieszkańcy prywatni chcą zmian, starają się. 
Znają sąsiadów, ale nie robią nic razem.”

“Bardzo dbają o swoją przestrzeń. Jest pan, który 
codziennie mył podłogi na klatce schodowej. Znali 
się, dbali o starszą panią ale nie organizowali nic 
razem.”

“Chyba tak, to się zmienia, reprywatyzacja 
właścicieli, sprawia że standard się podwyższa, 
ludzie chcą mieszkać w ładnych mieszkaniach i w 
ładnej okolicy,  jest to dobra presja. Dzielnica jest 
zaniedbana, bo miasto nie dba o tę część Łazarza, 
od Głogowskiej do Rynku i sam Rynek. Działania 
miasta są niewystarczające. Zdarzają się 
incydenty niemiłe, ale to normalna rzecz.”

“Robiliśmy wspólnie podwórko i nasadzenia, dużo 
sąsiadów pomagało. Nie ma regularnych akcji i 
spotkań.”

“W kamienicy tak. Ludzie dbają o przestrzeń.
Bardziej biorą odpowiedzialność.
Sprzątanie po psach się poprawia.” 

“Tak, dbają o podwórko, Pani Basia robi powitanie 
i pożegnanie wiosny, robili wspólną Wigilię, 
czytanie bajek. Odświeżają razem podwórko, 
czasem coś razem zorganizują. Na podwórku jest 
chyba z 50 rowerów.”
“Tak my między sobą się integrujemy, 
wychodzimy czasem razem.... Tak ja czasami 
gotuję różne potrawy z innymi mieszkańcami, np. 
Z chłopakiem z Korei. Mamy też kontakty w 
mediach społecznościowych, na instagramie.” 

Czy mieszkańcy dbają o przestrzeń?

Pojawiają się odpowiedzi, że mieszkańcy dbają o 
przestrzeń i o porządek w swojej okolicy. Badani mówią 
o zmianach w tym zakresie- ludzie coraz częściej dbają 
o swoją przestrzeń. Jest czyściej, bo sąsiadom zależy na 
mieszkaniu w ładnej okolicy.

Czy zdarza Wam się zrobić coś razem?

Pojawiają się opinie, że mieszkańcy kojarzą się między 
sobą. 

W niektórych klatkach schodowych zdarzają się 
wspólne działania, spotkania wigilijne, wspólne dbanie 
o przestrzeń klatki i podwórka. 
Mieszkańcy są aktywną społecznością, która 
podejmuje próby lokalnych działań i utrzymywania 
relacji. 

Te osoby chętnie włączyły by się we wspólną budowę 
placu, a na skwerze spodziewają się przestrzeni do 
spotkań wspólnych.

* Dane zebrane podczas rozmów 
z mieszkańcami



Ulubione skwery i parki
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Ulubione skwery i parki

Jakie są Twoje ulubione 
skwery, parki?

Najczęściej wymieniane miejsca:
● Arena (Park Kasprowicza)
● Park Wilsona

Zwykle, ze względu na bliskość, zieleń i szeroką ofertę 
możliwości spędzania tam czasu. Wymieniana jest 
również estetyka, potencjał rekreacyjny, ciszę, odcięcie 
od zgiełku. 
Organizacja przestrzeni i możliwość wykonywania 
różnych aktywności (również sportowych)

Inne miejsca na Łazarzu:
● skwer przy kolejowej
● Ogród Łazarz - dzika zieleń, możliwość 

sadzenia 
● Rynek Łazarski, tam jest życie kulturalne, tam 

się ludzie spotykają
● Skwer między kolejową, a Hetmańską - zielony, 

z cieniem drzew, bezpieczny.
● "Skwer" pod sceną roboczą.

Cytaty:

“Brakuje w okolicy ładnych miejsc, do spędzania 
czasu.”
“Na Łazarzu brak jest ładnych skwerów - Focha jest 
otoczony ruchem samochodowym. Po modernizacji 
znośny będzie skwer przy Kolejowej.”

Dalsze miejsca: 
● Koryto Warty
● dziedziniec Urzędu Miasta
● Park Sołacki, Park Wodziczki
● Park 1000-lecia
● Plac na Chwaliszewie
● Placyku przy ul. Dolina na Górnej Wildzie.
● Cytadela, Szachty 
● Skwer przy ulicy K. Potockiej
● skwer przy ulicy Rybaki, nieopodal kina Malta
● Plac przy Strzeleckiej(Zielonej) 
● Park Heweliusza, 
● Plac przy nowej gazowni
● City Park
● Park Jana Pawła II
● Plac Nowakowskiego
● Park Manitiusa
● Park Chopina,
● Park pod operą

Dodatkowo badani mówili o ogrodzonych, zielonych 
skwerach w Anglii, o berlińskich placach z 
weekendowymi targami staroci

W Poznańskich miejscach respondenci wspominali o 
takich aspektach:

● ilość zieleni (stare drzewa, otoczenie zielenią, 
pikniki),

● ciszę, spokój
● czystość,
● zacienienie
● wodę
● odcięcie od miasta, 
● szeroką ofertę (rozrywkową i kulturalną)
● możliwość uprawiania sportów
● bliskość lokali gastronomicznych, 
● aktywności dla dzieci i seniorów
● bliskość sztuki (stary browar)



Ocena programu i wydarzeń na placu (Civitas)



Ocena programu i wydarzeń na placu: użytkownicy

Kto najczęściej używa placu:

Najczęściej wymieniane grupy:
● Osoby z psami
● smakosze alkoholu

Kolejne, wymieniane:
● Tubylcy
● Seniorzy
● Rodziny z dziećmi 
● Okoliczni mieszkańcy
● Kupujący na Rynku Łazarskim
● Dzieci i młodzież
● Mieszkańcy okolicznych kamienic
● Goście hotelu
● Uczestnicy wydarzeń
● Osoby niepełnosprawne
● Osoby bezdomne

Najczęstszy użytkownicy:

Wiele odpowiedzi dotyczy, osób spożywających alkohol, 
pojawia się jednak, sporo głosów, że wraz ze zmianami 
na placu, ten problem jest rzadszy ( “Kiedyś ludzie z 
marginesu, teraz jest tutaj raczej pusto.” | “Kiedyś, przed 
zmianami to głównie lokalni pijacy”.) 

Podkreślane jest, że to miejsce nie jest pilnowane, że 
rzadko są kontrole policji, co powoduje, że plac bywa 
niebezpieczny.

Pojawiły się również głosy, że plac nie jest dobrze 
oświetlony, jego centrum osłonięte jest gęstymi 
krzewami, co sprzyja spożywaniu tam alkoholu.

Należy zadbać o poczucie bezpieczeństwa i czystość na 
placu. W odpowiedziach pojawiały się głosy, że po 
zmianach sprzed 4 lat plac jest bardziej zadbany i 
bezpieczny. Należy wzmocnić tę tendencję

Cytaty:

“Ludzie, którzy snują się po okolicy, tacy co nie mają 
się gdzie podziać. Na ławce czasem ktoś spije piwko.”

“Schludniejsze, więc lumpy nie przychodzą. To tak 
działa.”

“Często siedzą tam panowie, którzy odpoczywają po 
piciu alkoholu. Albo przed piciem alkoholu, albo w 
trakcie (śmiech). Mi osobiście to nie przeszkadza, nie 
czuję żeby byli jakimś zagrożeniem. Ale uważam, że ta 
przestrzeń do nich w jakiś sposób należy.”

“A tutaj na Dolnym to jest trochę taki Dziki Zachód. 
Dużo jest osób biedniejszych, rdzennie mieszkających, 
osiedlowych ziomali. Ale mi się to wydaje ciekawe, że 
to są takie roots, tutaj są tacy prawdziwi mieszkańcy.”



codziennie
kilka razy w tygodniu
raz w tygodniu
raz w miesiącu
w ogóle

Ocena programu i wydarzeń na placu: aktywność na placu

Cytaty:

“Tak żeby bywać to nie bywam, raczej zdarza nam się 
mijać to miejsce. “

“Raczej na zasadzie przejścia, powrotu przez.”

“Zdarza mi się usiąść i nacieszyć oko.”

Przebywanie na placu

Mieszkańcy bliskiej okolicy często przechodzą przez 
plac, jest on na często uczęszczanym szlaku 
komunikacyjnym w drodze na Rynek Łazarski i 
pozostałą część dzielnicy. 
Wielu mieszkańców podkreśla, że jedynie przechodzi 
przez plac, mija go. 

Wskazują na problem z poruszaniem się przez plac w 
każdym kierunku (odgrodzenie autami i zielenią). 
Niektórzy badani mówią, że mimo, że mieszkają w 
bardzo bliskim sąsiedztwie nie korzystają z niego, nie 
przysiadają. Wchodzą na płytę placu na wydarzeniach.

Plac to ważne miejsce dla właścicieli psów, często 
chodzą tu na spacery.
Respondenci, którym zdarza się przysiąść, mówili, że 
zwykle na chwilę, bo plac nie zachęca do spędzania 
tam czasu.

Pojawiły się odpowiedzi, wg których miło się siedzi 
wieczorami na placu i spotyka ze znajomymi, celowo 
lub przypadkowo.

UWAGA:
Badanie nie miało charakteru ilościowego, ale 
jakościowy. Wykres jest tylko poglądowy. 

Jak często bywasz na placu?



Używasz placu do 
codziennych aktywności? 

Najczęściej wymieniane przez respondentów 
aktywności to:

● spacer z psem
● przejście (minięcie placu, np. w drodze na 

rynek, nie, rzadko, nie korzystam, tylko 
przechodzę, przeważnie przechodzę obok, 
podążając tędy w inne miejsca, w drodze na 
Rynek Łazarski, codziennie, przechodzę w 
drodzę do i z pracy)

● parkowanie
● siedzenie na ławce, odpoczynek

Często pojawiały się głosy, że miejsce jest zajęte, 
przepełnione, albo spędzają tu czas lokalni mieszkańcy 
spożywający alkohol.

Inne odpowiedzi:
● wydarzenia
● spotkania ze znajomymi
● przejazd samochodem 
● zabawy dzieci
● miejsce spotkań, meeting point, 

Cytaty:

“Spotkania z kolegą.”

“Przestrzeń jest za mała, otoczona ruchem 
samochodowym i parkingami.”

“miejsce spotkań, meeting point, nie zostaję tu 
długo ze względu na zły zapach”

“Osobiście chciałabym tutaj kino plenerowe, 
więcej rodzinnych wydarzeń.”

“Korzystam z wydarzeń na skwerze
warsztaty artystyczne, rzeźby, wernisaże, 
spotkania
Siadam w cieniu na ławeczce, ale tylko jak jest 
cień.”

“Wystawy zdjęć, może jakieś nawiązujące do 
historii tego miejsca, ale też sztuka nowoczesna, 
myślę znalazłaby tutaj odbiorców. Bo to jest takie 
miejsce, które w ciągu dnia mija bardzo wiele 
osób, jest na trakcie komunikacyjnym w drodze 
np. na Rynek Łazarski.” 

W opinii badanych, plac jest mały i otoczony przez auta, 
co nie skłania do spędzenia tu czasu.

Brakuje też celu zatrzymania się tam na dłużej.
Oprócz małej wielkości placu, otoczenia przez auta, 
użytkownikom brakuje tu kawiarni czy innego miejsca 
spotkań towarzyskich i sąsiedzkich. 

Miejsce oferuje wydarzenia cykliczne cieszące się 
popularnością wśród mieszkańców, brakuje jednak 
stałych atrakcji i mniejszych wydarzeń skierowanych do 
szerokiego grona odbiorców. Funkcjonalne 
zaaranżowanie przestrzeni, pozostawiające pole na 
realizację oddolnych inicjatyw często wskazywane było 
jako możliwe rozwiązanie. 

Teraz przechodzę, jeśli byłaby kawiarnia byłoby lepiej.
Przechodzę, bo nie ma tu innego powodu żeby się 
zatrzymać. Nie ma żadnej oferty.

jest pustą wyspą, otoczoną samochodami, z małą ilością 
zieleni, jest niepraktyczny i nieestetyczny

Ocena programu i wydarzeń na placu:  aktywności na placu



Ocena programu i wydarzeń na placu: wydarzenia

Co do tej pory działo się na 
Ekach z Małeki?

● Sylwester (często wymieniane przez 
respondentów, zarówno sylwester, 
organizowany od lat przez mieszkańców - ten 
z paleniem mebli jak i organizowany przez 
OSKŁ)

● Potańcówka  dla mieszkańców (OSKŁ)
● Warsztaty artystyczne (z malarstwa, rzeźby)
● Odsłonięcie rzeźb
● Krawatto
● Ubieranie choinki
● Spotkania z kombatantami czerwca 56'
● Parking day. “bardzo udany festyn!!!”
● Projektowanie sprzed 4 lat (konsultacje, 

działania z Komitywą, wspólne sadzenie 
roślin)

Cytaty:

“Tak, Sylwester. Sama przyniosłam szampana 
chłopakom”

(...) ja pamiętam pierwsze Sylwestry, mieliśmy 
dosłownie 400 zł na zorganizowanie tego 
wydarzenia. Pamiętam jak za to kupiłam kiełbasy 
i potem to wszystko smażyłam w domu, no 
rodzina nie była zachwycona.

O wydarzeniach:

Z ankiet i rozmów, wynika, że wydarzenia mogłyby być 
bardziej nagłaśniane.

Mieszkańcy są zainteresowani spotkaniami sąsiedzkimi, 
o małej skali, żeby poznać znajomych. 

Często podkreślają historyczny charakter wydarzeń, ich 
ciągłość, że są lokalne i związane z miejscem



Ocena programu i wydarzeń na placu: odbiorcy wydarzeń

Kto korzysta z oferty 
wydarzeń?

Uczestnicy wydarzeń, to najbliżsi sąsiedzi, ale 
wydarzenia mają charakter miejski. Zdarzają się 
odwiedzający z całego Poznania i  najbliższych okolic.

Często są to osoby, które powtarzają się i biorą udział 
w innych proponowanych tutaj aktywnościach.
Uczestnicy to również ich organizatorzy, ze względu na 
oddolny charakter ich realizacji i planowania.

Podczas większych wydarzeń np. Sylwester, pojawiają 
się mieszkańcy dalszych okolic (Górny Łazarz, 
Grunwald), czasami również spoza miasta. 

Cytaty:

“Przyciąga to ludzi aż nawet z ulicy Głogowskiej, 
stało się to modne tak że wszyscy tutaj z tymi 
szampanami ciągną.”

“Różne osoby, okoliczna młodzież,
Uczestnicy Czerwca 56,
dzieciaki ze szkoły nr 4, harcerze (cisza i sprytna 
gąsienica- niesłyszący harcerze),
mieszkańcy okoliczni”

“ (zasięg wydarzeń jest) różny. Sylwestry mają 
bardzo szeroki zasięg, sylwester miał wzmiankę w 
faktach TVN. On się wypowiadał i goście z 
Łazarza. Przychodzą też ludzie spoza dzielnicy. 
Użytkownikami animacji są dj, którzy ściągają 
gości. Byli ludzie z Bydgoszczy, Mogilna. Sylwester 
to ciekawa atrakcja “Święto palenia”, 
zaczerpnięte z tradycji Hiszpanii, Irlandii, nie 
wszystkie tradycje z paleniem są fajne.”

* Dane zebrane podczas rozmów 
z mieszkańcami



Sylwester

Sylwester to często wymieniane wydarzenie na 
skwerze.  Rzadko pojawiają się złe opinie na temat 
organizowania Sylwestra. Mieszkańcy wskazują, że jest 
to głośna impreza, ale bezpieczna. 

Ludzie, którzy nie znają placu, nie kojarzą go dokładnie, 
wspominają, że znają legendy corocznego Sylwestra - i 
płonącej kanapy i organizowanego przez Łukasza i 
Otwartą Strefę Kultury (z rozmów na Parking Day)

Organizowanie Sylwestra jest nieodłącznym i stałym 
elementem tożsamości placu.
Jego charakter zmienia się wraz z charakterem 
miejsca: staje się bardziej powszechne, bardziej 
otwarte dla osób z zewnątrz.
Możliwość pomieszczenia tego wydarzenia jest ważną 
funkcją placu.

Cytaty:

“Cieszy mnie tez rozkwit pomysłów 
sylwestrowych.”

“Tak, grill i sylwester, ale żałuję że te wydarzenia 
są tylko raz w roku, a tak poza tym to nic.”

“Parking Day pokazał energie drzemiaca w tej 
przestrzeni, Sylwester tak samo.”

Ocena programu i wydarzeń na placu: Sylwester

Wokół Sylwestra zbudowana jest specyficzna 
mitologia skweru oraz tradycje kontynuowane i 
powtarzane co roku. 

Krążą legendy i historie przekazywane na ten temat. 
Zasięg ich rozprzestrzenienia jest duży i powoduje, że 
miejsce ma specyficzny charakter i jest rozpoznawalne  
w skali miasta. 



Uczestnicy wydarzeń, to najbliżsi sąsiedzi, ale wydarzenia 
mają charakter miejski. Zdarzają się odwiedzający z 
całego Poznania i  najbliższych okolic.

Część mieszkańców jest chętna do wspólnych działań, 
inną część jeszcze może trzeba zachęcić. 

Podsumowanie:

Na skwerze nie brakuje wydarzeń organizowanych 
oddolnie, pojawia się wiele pomysłów dotyczących 
wspólnych działań. Ofertę miejsca buduje wielu 
lokalnych działaczy i aktywistów. 

Wśród negatywnych opinii powtarzają się opinie:
● Brakuje środków na kontynuowanie inicjatyw i 

rozpowszechnianie wydarzeń,
● Brakuje innej oferty skierowanej na co dzień.

Cykliczne wydarzenia mają dobry odbiór są ważnym 
elementem tożsamości społeczności mieszkańców i 
zdobywają coraz większą popularność.  

Skwer jest kojarzony z wydarzeniami, niektórzy 
ankietowani (nie mieszkający w sąsiedztwie) 
podkreślają, że słyszą o różnych wydarzeniach. Można 
wnioskować, że wydarzenia mają Poznański zakres.

Cytaty:

“Może jakieś zloty food-truckowe. Albo jakieś 
akcje profilaktyczne odnośnie alkoholizmu i 
narkomanii.” 

“Może jakieś imprezy. Koncerty, ja mógłbym 
nawet zorganizować Rychu Peja, Kobra, hip-hop. 
Jakbyście tutaj jakieś budki postawili z jedzeniem, 
alkohol. To by było coś fajnego. “

Ocena programu i wydarzeń na placu: wydarzenia



OBAWY DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY



Obawy dotyczące skweru: stan obecny

Najczęściej wspominane obawy dotyczące 
skweru:

● ludzie spożywający alkohol na placu
● ludzie nie sprzątają po psach
● zaniedbanie

Pojawiają się obawy o:
● wandalizm
● niezrozumienie sztuki
● zaniedbanie zapomnienie przez miasto,
● brak intymności
● brak bezpieczeństwa
● hałas
● utrata przestrzeni dla rdzennych mieszkańców

Cytaty:
“ Zabrudzony odchodami. Do tego bez pomysłu. 
I czlowiek czuje sie tak dziwnie jak na 
napiętnowanym.”

“Zero intymności. Byłam tam z 2x z dziećmi. 
Bawiły się na krześle. A ja czułam wzrok ludzi z 
okien na sobie.”

“Placyk prosi się o bardziej intymne strefy - 
wysokie drzewo, pergola, żagiel, parasol... itp. 
Drewniane meble, mała architektura.”

“Mam nadzieję na zieloną oazę wśród mocno 
zabudowanej części dzielnicy. Miejsce relaksu, 
odpoczynku. I żeby było bezpiecznie.”

“Nie powinno się tutaj organizować bardzo 
głośnych imprez. I unikać tego co jest np. na 
Śródce, że przychodzi nowa grupa mieszkańców 
i kompletnie przejmuje to miejsce. Trzeba takie 
rzeczy organizować oddolnie, tak żeby 
mieszkańcy też mieli udział.“



Obawy dotyczące skweru: przebudowa

Czego obawiają się mieszkańcy w 
związku z planowaną przebudową:

● instalacje o nie pasującej skali
● Mieszkańcy boją się zabetonowania, 

“betonozy ”przestrzeni. Wskazują na 
betonowe rozwiązanie Rynku Łazarskiego.

● Powtarzają się obawy, o brak ciągłości 
miejsca, zaprojektowanie czegoś 
niepasującego, oderwanego od miejsca 
i historii

● Gentryfikacja, obawa o wzrost cen i przejęcie 
miejsca przez przybywających

● Mieszkańcy obawiają się też bardzo głośnych, 
przeskalowanych imprez

● Dużą obawą jest wprowadzenie strefy 
płatnego parkowania

● Pojawiają się też obawy o trwałość zmian i 
ich adekwatność do dotychczasowych 
użytkowników.

Cytaty:

“Beton, szara duża przestrzeń.”

“Betonoza”

“Niedobrze jakby tutaj nie było zieleni, tylko więcej 
szarego.”

“Nie powinno się tutaj organizować bardzo 
głośnych imprez. I unikać tego co jest np. na 
Śródce, że przychodzi nowa grupa mieszkańców i 
kompletnie przejmuje to miejsce. Trzeba takie 
rzeczy organizować oddolnie, tak żeby 
mieszkańcy też mieli udział. “

“Brak miejsc parkingowych to obawa wszystkich.
Na Łazarzu jest duży problem z parkowaniem.” 

“Zdarzyło nam się czasami krążyć wokół domu 
kilka razy, ze śpiącymi dziećmi. To jest pewien 
problem, nie ukrywam.”

“Nie wprowadzać strefy, dać ludziom żyć.”

“Hotel może robić problem z parkowaniem.”

 



Chcesz powtórzyć podobny proces?

Artur Brzyski

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

artur@brzyski.consulting

tel. 501 684 242 

Hanna Rzepecka

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

halo@hannarzepecka.pl

tel. 665 261 396

Skontaktuj się:

https://www.linkedin.com/in/arturbrzyski/
https://www.linkedin.com/in/hannarzepecka/
mailto:halo@hannarzepecka.pl

